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 [جلد دوم ]

 فهرست مطالب 

 1فصل پنجاهم دوره ذهبى اسالم 

سيد حسنى ديلم- سقوط برمكيان- مرك هارون الرشيد- امين و مأمون- اعالن خالفت مأمون در شرق- لشگركشى و 
مبارزات طاهر ذو اليمينين و مرك امين- آشوب در نيمه غربى قلمرو خالفت- وليعهدى حضرت رضا- فوت ناگهانى 

امام رضا (ع)- طاهر نايب السلطنه شرق- سالهاى اخير مأمون و مرك او- علوم فنون و ادبيات در خالفت مأمون- 
سياحت اكتشافى مسلمانان و جغرافى- فرقه معتزله- معتصم- و مملوكين و بنيان گذاشتن سامره- طغيان طايفه جات يا 

 كولى ها- دستگيرى بابك- جنك با يونانيان- سالهاى بعدى معتصم- واثق.

 18فصل پنجاه و يكم انحطاط خالفت و تجديد استقالل ايران 

عكس العمل ارتودكس (تعصبات مذهب رسمى) در خالفت متوكل- قصر سامره و درخت سرو كشمير- سلسله 
طاهريان- دوره آشوب و هرج ومرج- طلوع صفاريان- معتمد- فتنه زنج- كارهاى برجسته يعقوب بن ليث- منشاء 

اسماعيليه- قرمطيان- طلوع سلسله سامانى- حاالت عمرو ليث-. اوج ارتقاء سلسله سامانى- فساد و انحطاط و زوال- آل 
 زيار- آل بويه يا ديلميان- غزنويان.

 38فصل پنجاه و دوم ظهور تركان سلجوقى 

اهميت سلجوقيان- اصل و منشاء- مسعود سلطان غزنه- تأسيس سلسله سلجوق- شرح حاالت طغرل بيك- ملك قاورد 
كرمان- آلپ ارسالن- اوج امپراطورى سلجوقى تحت ملكشاه- سقوط نظام الملك- مرك ملكشاه- مالحده الموت- 

سلسله فاطمى- حاالت حسن صباح- شيخ الجبل- ترتيب ورود فدائيان در خدمت- محمود، بركيارق، ملكشاه دوم- 
محمد- سلجوقيان كرمان- جنك صليبى و مبانى و اسباب آن- جنك اول صليبى- شكست سپاه اولى بدست سلجوقيان- 

 تصرف نيسه و انطاكيه بدست صليبيان- حمله به بيت المقدس.
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 63فصل پنجاه و سوم انحالل امپراطورى سلجوقيان 

سلطان سنجر در اوج شهرت- شرحى راجع به اساسن ها يا مالحده اسمعيلى- سلسله غورى- طلوع شاهان خوارزم- 
سلسله قراختائى- شكست سنجر از قراختائيان- اسارت سنجر بدست غزها- قتل و غارت يا شقاوت و بيرحمى غزها- 



غارت و خرابى غزها در كرمان- استخالص و مرك سلطان سنجر- خصال سنجر- تجديد حيات خالفت- دوره عظمت 
 و اقتدار خوارزمشاهيان- اتابكان- پايان يك دوره باعظمت.

 78فصل پنجاه و چهارم ادبيات ايران پيش از حمله مغول 

پيدايش ادبيات مذهبى- رودكى- البيرونى- ابن سينا- فردوسى- سياست نامه- ناصر خسرو- عمر خيام- قابوسنامه- 
 غزالى- معزى- نظامى عروضى- انورى و خاقانى- نظامى- شيخ عطار- تقريظ.

 96فصل پنجاه و پنجم حادثه مغول 

ماهيت هولناك حمله مغول- اصل و تبار مغول ها- يسوگاى پدر چنگيز خان- ظهور چنگيز خان- انقراض سلسله 
قراختائى- اولين حمله مغول ها در آسياى مركزى- بروز عداوت با خوارزمشاه- حمله به ماوراء النهر- تعقيب خوارزمشاه 
و مرك او- محاصره اورگنج- ويرانى خراسان- خرابى مرو و نيشابور- جنك بر عليه جالل الدين- برگشت چنگيز خان 

 به تتار- انهدام قسمت غربى و شمال غربى ايران- مرك چنگيز خان- خصال او و لياقت و هوش زياد.

 119فصل پنجاه و ششم انقراض خالفت بدست هوالكو خان 

تقسيم امپراطورى مغول- سه اردوكشى بزرك- ميدان جالل الدين در هند- بازگشت به ايران- غياث الدين- جنك با 
 هجرى- فرار او از مغول و مرك او- حمله مغول به آسياى 626خليفه- جنك اصفهان- جنك تن به تن جالل الدين- در 

صغير و سوريه- قتلغ خان كرمان- هيئت اعزامى مسيحى بدربار مغول- اداره شمال ايران پيش از هوالكو خان- ماموريت 
هوالكو خان به ايران- سلسله اسمعيليه در اوج ارتقاء- انهدام فرقه اسمعيليه- تاراج بغداد و اعدام خليفه- سالهاى اخير 

 هوالكو خان و مرك او.

 140فصل پنجاه و هفتم ايلخانان وحشى ايران 

اباقا خان- حمله و هجوم از طرف روسيه- هيتون پادشاه ارمنستان و بيبرس سلطان مصر- حمله به خراسان بدست براق- 
يوسف شاه اول اتابك لرستان- ويرانى خوارزم و ماوراء النهر بدست اباقا- جنك ابلستين- جنك حمص- مراوده اباقا 

خان با اروپا- مسافرت ماركوپولو در ايران- احمد- حكمرانى ارغوان- ژون دومون كاروينو- گى خاتو- برگشت 
 ماركوپولو به ايران.
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 155فصل پنجاه و هشتم غازان خان ايلخان بزرك 



جلوس غازان- اولين اردوكشى او بسوريه- حمله و تاخت وتاز به جنوب ايران از ماوراء النهر- شكست مغوالن در 
سوريه- روابط غازان با بيزانس و دول مغرب- اصالحات او- ابنيه و اوقاف- اولجايتو- ابو سعيد- ايلخانان آلت دست- 

 خاندان جاليرى- آل مظفر- ملوك كرت هرات 

 167فصل پنجاه و نهم تيمور لنك 

ماوراء النهر در ميانى سده چهاردهم- شهرت تيمور لنك- والدت تيمور و سالهاى اول او- پيوستن به خدمت تغلق تيمور 
خان- اولين دربدرى و آوارگى او- تامرالن يا تيمور لنك- در جمع آورى خويشاوندان و اتباع پراكنده خود- محاربات 

با خواجه الياس- تنازع و كشمكش بين تيمور و امير حسين- تسخير جته و خوارزم- تسليم هرات- محاصره كالت 
نادرى و ترشيز- اردوكشى به سيستان- اردوكشى به شمال ايران- اردوكشى به آذربايجان و گرجستان و فارس- تيمور 

لنك و حافظ- محاربات با تغتمش- لشگركشى به فارس و عراق- محاصره تكريت- اردوكشى دوم به روسيه- حمله به 
هند- اردوكشى بر عليه مماليك- شكست بايزيد- نمايندگان سياسى قسطيلى بدربار سمرقند- مرك تيمور لنك- خصال 

 و كارهاى او.

 194فصل شصتم سالطين تيمورى ايران 

خليل سلطان- شاهرخ- الغ بيك پادشاه ستاره شناس- ابو سعيد- شاهزادگان اخير تيمورى- سلسله قراقويونلو يا صاحبان 
گوسفندان سياه- سلسله آق قويونلو يا داراى گوسفندان سفيد- اتحاد اوزون حسن با ونيس- ظهور سلسله شيبانى- بابر- 

 موفقيت هاى ادبى و علمى سلسله تيمورى.

 207فصل شصت و يكم ادبيات و معمارى در عصر استيالى مغول 

مورخين دوره اول مغول- تاريخ نويسان دوره بعد- ياقوت- نصير الدين حكيم و عالم طبيعى و رياضى- متصوفه يا اهل 
سيروسلوك- جالل الدين رومى- سعدى- حافظ- جامى- قبر خدابنده در سلطانيه- مزار امام رضا (ع) مسجد 

 گوهرشاد- مدرسه خرگرد- مزار ماهون يا قبر شاه نعمة اللّه.

 226فصل شصت و دوم ظهور سلسله صفوى 

اصل و نسب صفويان- شاه اسمعيل اول مؤسس سلسله صفوى- شكست ازبكان بدست شاه اسمعيل- شاه اسمعيل و بابر- 
آخرين شكست بابر بدست ازبكان- قشون كشى سلطان سليم مهيب- مرگ شاه اسمعيل و خصال او- طهماسب- سليمان 

كبير يا محتشم و حمله او به ايران- همايون امپراطور فرارى- طغيان القاص ميرزا- قرارداد صلح بين ايران و تركيه- تسليم 
كردن بايزيد پسر سليمان- سفارتهاى آنتونى جنكينسون به بخارا و ايران- شرحى راجع بايران ازد. آلساندرى- اسمعيل 

 دوم- محمد خدابنده.
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 246فصل شصت و سوم شاه عباس كبير 

حمله تركان- هجوم و حمالت ازبك- كناره گيرى موقتى- ورود برادران شرلى در ايران- تجديد تشكيالت ارتش 
ايران- تشكيل قبيله شاهسون- سرآنتونى شرلى بعنوان يك سفير- لشگركشى موفقانه بر ضد عثمانيها- سفارت سررابرت 
 شرلى- نبوغ شاه عباس در اداره و انتظام امور- تشجيع و ترغيب بزيارت- زندگانى داخلى او- مرك و خصال شاه عباس.

 261فصل شصت و چهارم كشمكش بر سر سيادت در خليج فارس 

اثر دور زدن دماغه اميد در تاريخ- اهميت هرموز- اولين لشگركشى پرتقالى ها بر ضد هرموز- خراج خواستن ايرانيان- 
شكست لشكركشى- اشغال نهائى هرموز بدست پرتغاليان- آغاز روابط دريائى انگلستان با مشرق- اولين كوشش 

انگليسى ها براى تجارت با ايران از راه دريا- مسافرت كونوك- مسئله ايران در آن زمان- سفارت اسپانيا بايران- نبرد 
جاسك- تصرف هرموز توسط انگليسيها و ايرانيان- هلنديها- فرانسويها- سفارت سردود موركوتون بدربار شاه عباس- 

 سرمايه هاى انگليسى 

 282فصل شصت و پنجم معمارى و صنعت و هنر در دوره سلسله صفوى 

اصفهان پايتخت سلسله صفوى- مسجد شاه- على قاپى يا عالى قاپو- چهل ستون- چارباغ- مدرسه شاه سلطان حسين- پل 
 اللّه وردى خان- كاشى ها- ظروف- قالى- نقاشى- فلزكارى-

 300فصل شصت و ششم انحطاط و زوال سلسله صفوى 

علل زوال- شاه صفى- سفارت هولستين- ازبكان- تصرف همدان بدست تركان- لشگركشى به ايروان- تصرف بغداد- 
شاه عباس دوم- پناهندگان ازبك- اولين سفارت روسيه بايران- سليمان- جلوس شاه سلطانحسين- سفارتهاى پطر كبير- 

 شكست در خليج فارس- لباس ايرانى كه چارلز دوم انگلستان آنرا اختيار نموده.

 311فصل شصت و هفتم غلجائيان قندهار 

مختصرى از افغانستان- سكنه آن- واليت قندهار- غلجائيان- تعيين گرگين خان- ميرويس- قتل گرگين خان و قتل عام 
 پادگان ايرانى- استحكام قدرت توسط ميرويس- دو پيروزى او بر ارتش ايران- مير عبد اللّه- ظهور ابداليهاى هرات.

 320فصل شصت و هشتم انقراض سلسله صفوى 

اولين لشگركشى محمود- خفت و رسوائى وزير و لطفعلى خان- عالئم و خبرهاى بد و ميشوم- دومين لشگركشى 
 محمود- لشگريان ايران و افغان- نبرد گلناباد- تصرف فرح آباد و تسليم 
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جلفا- محاصره اصفهان- سكنه پهلوان بن اصفهان- مأموريت غيرموفقانه طهماسب ميرزا- مرگ خواجه سفيد- ملك 
 محمود سيستانى- تسليم اصفهان- انقراض سلسله صفويه.

 331فصل شصت و نهم اخراج افغانها 

اولين عمليات محمود- تسليم قم، كاشان و قزوين به افغانها- وصيت نامه پطر كبير- تصرف در بند بوسيله پطر- تصرف 
رشت و باكو بدست پطر- معاهده شاه طهماسب با روسيه- طغيان ايرانيان در قزوين- قتل عام اهالى در اصفهان- تصرف 

شيراز- يك حمله به بندرعباس- توطئه و دسائس افغانى- قتل عام شاهزادگان صفوى- مرك محمود- خصائص جسمانى 
و خصال او- هجوم تركها بگرجستان- معاهده عثمانى و روسيه براى تجزيه ايران- پيروزى ترك ها بر ايران غربى- 

تاجگذارى اشرف- پيروزى اشرف بر ترك ها- ملحق شدن نادر قلى به شاه طهماسب- فتح خراسان بدست نادر- 
شكست افغانها در مشهد دوست- دومين شكست افغانها در مورچه خوار- تصرف مجدد اصفهان- ريشه كن كردن قطعى 

 افغانها- مرك اشرف- فرار افغانها- وصيت نامه پطر كبير

 355فصل هفتادم عروج نادر قلى به تخت سلطنت ايران 

مولد و منشاء نادر قلى- اسارت و فرار او- خدمت هاى او تحت رياست ملك محمود- تصرف كالت و نيشاپور بدست 
نادر- رؤياهاى او- پاداش براى اخراج افغانها- اولين لشگركشى نادر بر ضد تركها- لشگركشى فالكت آور طهماسب بر 

ضد تركها- خلع طهماسب از سلطنت- نبرد كركوك- پيروزى ايرانيان بر توپال عثمان- فتح بغاوند ايرانيان- تخليه 
واليات خزر از روسها- تسليم باكو و در بند به نادر قلى- جلوس نادر قلى بتخت سلطنت- الغاء اصول عقائد شيعه- 

 تاجگذارى نادر شاه.

 368فصل هفتاد يكم فتوحات نادر شاه 

لشگركشى براى تنبيه بختياريها- لشگركشى به افغانستان- لشگركشى رضا قلى ميرزا بر ضد بلخ وضعيت هندوستان- 
مذاكرات- هجوم به هندوستان- نبرد كرنال- تسليم دهلى و غنائم آن- قتل عام- نتائج لشگركشى هندوستان- لشگركشى 

 به سند- لشگركشى برعليه بخارا- فتح خيوه- نادر شاه در اوج قدرت خود.

 384فصل هفتاد و دوم سالهاى آخر نادر شاه 

لشگركشى برعليه لزگى ها- كور كردن رضا قلى ميرزا- طغيانها و ياغيگرى ها در ايران- آخرين لشگركشى بر ضد 
تركيه- مسافرتهاى پيشقدمانه التون- حوادث ياسر گذشت جوناس هانوى- بسته شدن تجارت بريتانيا از راه درياى خزر- 

 علو نظر نادر شاه در قسمت نيروى دريائى- قتل نادر شاه- صفات او.

 397فصل هفتاد و سوم سلسله بى دوام زند 



 حمد خان درانى- عادل شاه- شاهرخ- اصل و منشاء ايل قاجار- محمد حسين خان قاجار- آزاد افغانى 
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و على مردان خان بختيارى- كريم خان زند- مبارزه سه جانبه براى بدست آوردن قدرت- آخرين لشگركشى- سلطنت 
كريم خان- تصرف خارك بدست هلنديان- تاسيس نمايندگى تجارتى بريتانيا در بوشهر- لشگركشى بر ضد بصره- 

زكى خان- ابو الفتح، على مراد و صديق- سلطنت على مراد- جعفر- جلوس لطفعلى خان به تخت- لشكركشى لطفعلى 
خان برعليه كرمان- حاجى ابراهيم- توطئه موفقانه او- لشگركشى لطفعلى خان برعليه آغا محمد خان- آخرين پرده اين 

 نمايش- سرنوشت كرمان- سقوط سلسله زند.

 419فصل هفتاد و چهارم تاسيس سلسله قاجار 

اخراج نيروهاى اعزامى روس توسط آغا محمد خان- واليات مستقل ايران- كشورهاى همسايه- هجوم به گرجستان- 
تاجگذارى آغا محمد خان- گرفتن خراسان- حمله روس ها- قتل آغا محمد خان- صفات او- جلوس فتحعليشاه- 

 مدعيان مختلف.

 433فصل هفتاد و پنجم هيئت هاى اعزامى انگليس و فرانسه بدربار فتحعليشاه 

مسئله افغان- هيئت اعزامى مهدى على خان- تهديد هندوستان توسط فرانسه- اولين هيئت سرجان ملكم- هيئت اعزامى 
ايران به هندوستان- سقوط حاجى ابراهيم خان- دومين شورش حسين قلى خان- قتل نادر ميرزا- اخراج افغانها از نرماشير 

و سيستان- پيشنهادهاى فرانسه جهت بازرگانى با ايران- اولين هيئت فرانسوى- معاهده فينكن شتاين- هيئت گاردان- 
جنك در افغانستان براى بدست آوردن قدرت- دومين مأموريت ملكم- ميسيون سرهارفورد جونز- سومين مأموريت 

 سرجان ملكم- سفارت حاجى ميرزا ابو الحسن خان- تعيين سرگور اوزلى- پيمان قطعى 

 451فصل هفتاد و ششم جنگهاى پر از نحوست و بالى ايران با روسيه 

الحاق گرجستان به روسيه- دو لشگركشى بر ضد روسيه- قشون ايران تحت فرمان عباس ميرزا- جنك ايروان- حمله 
كردن روس ها به گيالن- نبرد اصالندوز- معاهده گلستان- شورش در ايران- سفارت ژنرال يرمولوف- لشگركشى هاى 
افغان- مخاصمات با تركيه- نزاع بر سر گوگچه و تصرف آن بدست روسيه- موفقيت هاى اوليه ايران- جنك شمكور- 

جنگ گنجه- حرص و طمع فتحعليشاه- تصرف ايروان- تسليم تبريز- معاهده تركمان چاى- تعديل و تغيير جزئى معاهده 
 قطعى با بريتانياى كبير- قتل گرى بايدوف.

 467فصل هفتاد و هفتم تجاوز ايران به افغانستان 



خط مشى ايران- لشگركشى عباس ميرزا در خراسان- خصومت انگليس و روس در آسياى مركزى- محاصره هرات و 
مرك عباس ميرزا- مرك فتحعليشاه- جلوس محمد شاه بر تخت- دومين ميسيون نظامى بريتانيا- حاجى ميرزا آقاسى- 
رويه محمد شاه درباره افغانستان- قيام دوست محمد خان- ميسيون برنز- تعهدات ويتكاويچ- دومين محاصره هرات- 

 اولين جنك افغان- ميسيون بريتانيا به هرات-
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 تصفيه حساب با ايران- شورش آقا خان- مناسبات ايران با تركيه- مرك محمد شاه.

 488فصل هفتاد و هشتم آخرين تصفيه حساب ايران و افغانستان 

جلوس ناصر الدين- ميرزا تقى خان امير نظام- شورش ساالر- باب- اصول عقائد باب- سرگذشت با بيان- توطئه و 
شورش هاى با بيان- تأسيس ايستگاه دريائى روسى در آشوره ده- سقوط امير نظام- مسئله هرات- مذاكرات روسيه با 
ايران- بهم خوردن روابط دوستانه با بريتانياى كبير- اتحاد انگليس و افغان- تغيير حكمرانان در هرات- اشغال هرات 

بدست ايرانيان- دومين معاهده بريتانيا با دوست محمد- عمليات بريتانيا بر ضد ايران- تصميم به صلح- حكمران جديد 
 هرات- برقرارى نفوذ ايران در ناحيه ساحلى خليج فارس.

 509فصل هفتاد و نهم فراگرفتن يا احاطه كردن ايران 

پيشرفت روسيه در آسياى مركزى- اولين لشگركشى به خيوه- پيشرفت روس ها بطرف درياى اورال- تصرف دره 
سيرداريا- مناسبات روسيه با بخارا- فتح خيوه- لشگركشى هاى ايران بر ضد تركمان ها- خورد شدن تركمانان بدست 
روس ها- تأثير آن در ايران- تصرف هرات بدست دوست محمد- كميسيون سرحدى مكران- مسئله سيستان، مرحله 
اول- كميسيون حكميت سيستان- كميسيون سرحدى ايران و بلوچستان- دومين كميسيون حكميت سيستان- سرحد 

 ايران و تركيه- خالصه.

 527فصل هشتادم بيدارى ايران 

مسئله ارتباط تلگرافى بين انگلستان و هندوستان- اولين خط تلگرافى در ايران- خطوط تلگرافى هندو اروپا- نفوذ و تأثير 
آنها در ايران- تيپ قزاق- امتياز رويتر- افتتاح كارون- بانك شاهنشاهى ايران- امتياز تنباكو- قتل ناصر الدين شاه- 

اشكاالت مالى مظفر الدين شاه- بانك روس- قروض ايران- اداره گمركات بلژيكى- تعرفه گمركى جديد- تجزيه 
 تعرفه جديد- اقدام حكومت بريتانيا- على اصغر خان اتابك اعظم- رقابت انگليس و روس.

 546فصل هشتاد و يكم وضعيت ايران قبل از انقالب 



نظام قديم و جديد- قدرت شاه- وظائف پادشاه- وزير اعظم- ماشين دولت- عدالت و انصاف يا دادگسترى- 
 مجازات ها- عوائد و درآمدها- ماليات گذارى- يك دهات ايران- دهقان ايرانى- عشاير ايران.

 562فصل هشتاد و دوم اعطاى مشروطه به ايران 

 منشأ جنبش مشروطه خواهى- سيد جمال الدين- پرنس ملكم خان- عين الدوله- سفر مظفر الدينشاه 
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به انگلستان- ايران قبل از انقالب مشروطيت- اولين بست- مهاجرت به قم- بست بزرك در سفارت انگليس- فرمان 
 مشروطه ايران- قانون انتخابات- افتتاح مجلس شوراى ملى- امضاى قانون اساسى 

 575فصل هشتاد و سوم سوء قصد براى برانداختن مشروطه 

جلوس محمد عليشاه- قتل اتابك اعظم- نمايندگان مجلس- انجمن- كابينه ناصر الملك- كودتاى بى نتيجه دسامبر- 
- دست اندازى تركيه- كودتاى موفقانه- محاصره تبريز- پيشروى از رشت- بختيارى ها- 1907قرارداد روس و انگليس 

 حركت بسوى تهران- تصرف تهران و خلع شاه از سلطنت.

 595فصل هشتاد و چهارم عدم موفقيت حكومت مشروطه 

سلطان احمد شاه- اختالف داخلى- يك كابينه افراطى- مسئله نيابت سلطنت- كوشش شاه مخلوع- ميسيون مالى 
آمريكائى- اوليتماتوم روس ها- بمباران مزار مشهد- مطالعه در نظامات جديد- خاتمه دوره تسلط و نفوذ بختياريها- 

 ساالر الدوله- فعاليت هاى آلمان در خليج فارس- ايران قبل- از جنك بزرك.

 613فصل هشتاد و پنجم اولين سال جنك بزرك (بين المللى) 

وضعيت ايران در شروع جنك بزرك- تجاوزات روس و ترك در آذربايجان- عمليات روس و ترك در آذربايجان و 
ماوراء قفقاز- تصرف بصره- عمليات در حوالى اهواز براى محافظت لوله نفت- سياست آلمان در خاورميانه- 

فعاليت هاى واسموس- دستجات آلمانى در كرمانشاه، اصفهان، يزد و كرمان- مقدرات ايران در اين موقع باريك و 
بحرانى- عمليات موفقانه روس در همدان، قم و كاشان- عمليات روس و انگليس در ايران شرقى- ميسيون اعزامى آلمان 

 .1915به افغانستان- راجع به اوضاع ايران در اواخر 

 633 يكسال پرجذرومد 1916فصل هشتاد و ششم 

كشمكش بين روس و ترك در مغرب ايران- يك هيئت اعزامى به جنوب ايران- سربازگيرى در بندرعباس- قتل در 
- موفقيت قوام 1916لنگه، پنج كور و سقوط كوت العماره- حركت يك ميسيون به مكران- خط جنگى شرقى ايران در 



الملك و مرك ناگهانى او- اوضاع سياسى در كرمان- فرار ميسيون آلمانى از كرمان و دستگيرى آنها در شيراز- حركت 
بسوى كرمان- عزيمت به يزد- حركت به اصفهان- وضعيت اصفهان- گشايش جاده اهواز- حادثه سيرجان- وضعيت 

 فارس- حركت بسوى شيراز.

 658فصل هشتاد و هفتم اعاده نظم در جنوب ايران 

 منشاء ژاندارمرى سوئدى- افسران سوئدى، مشى و رويه و عدم موفقيت آنها- تحويل ژاندارمرى 
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- ورود 1917- مسئله ارتباطات- شورش در كازرون- اسراى آلمانى- برسميت شناختن پليس جنوب مارس 1916نوامبر 
- 1917- تشكيالت پليس جنوب- قشقائى ها- ايالت خمسه- تغيير در سياست ايران ژوئن 1917قواى امدادى آوريل 

 .1917عمليات بر ضد ايالت راهزن در 

 679فصل هشتاد و هشتم اضمحالل روسيه و مأموريت ژنرال دنسترويل 

- تجزيه يا انحالل ارتش روس در ايران- سقوط و اضمحالل روسيه به منزله 1917لشگركشى موفقانه بهار روس ها در 
تهديد جدى براى امپراطورى هندوستان- ارمنستان، گرجستان و جمهورى آذربايجان- سبب اعزام ميسيون دنسترويل- 

حمله به انزلى از راه ايران- كوچك خان و جنگلى ها- عقب نشينى بسوى همدان- ژنرال باراتوف و بيچراكوف- 
محافظت خطوط ارتباطى دنسترويل- سربازگيرى- ورود كمك و لشكركشى بر ضد جنگلى ها- كوشش براى دفاع 

 باكو- فرار ارامنه آشورى از اروميه- ميسيون نظامى در تحت فرمان سرلشگر سرويلفريد مالسون.

 696فصل هشتاد و نهم محاصره شيراز توسط قشقائى ها و آخرين شكست آنها 

ابراز خصومت به انگليس ها در جنوب ايران- مبادله يادداشت بين دولتين انگليس و ايران- فرار افراد پليس جنوب- تنبيه 
- اشكاالت تهيه آذوقه- اردوگاه شيراز- شروع 1918و مجازات عشائر در سر خطوط مواصالت- اوضاع در ماه مه 

تعرض توسط صولت الدوله- عمليات ده شيخ- شورش در خانه زينيان- عمليات احمدآباد- تصرف مراكز مهم در 
شيراز- انتصاب ايلخانى جديد و متفرق شدن دشمن- عمليات چنار راهدار- تعاقب صولت الدوله- دفاع آباده- 

استخالص آباده- آخرين شكست ايل قشقائى- رفتار پليس جنوب- ناخوشى عمومى بزرگ آنفلوانزا (ذات الريه)- 
 موقعيت در كرمان- افتتاح جاده بوشهر و شيراز- نتيجه.

 720) 1914فصل نودم ايران پس از جنگ بزرگ (

- ماليه و تعرفه گمركى- هيئت نظامى ايران و 1919نمايندگان ايران در كنفرانس صلح- قرارداد ايران و انگليس 
انگليس- جمهورى آذربايجان- هجوم بلشويكها بايران- ارمنستان- مواصالت و حمل و نقل- راه آهن- حمل و نقل 



موتورى- بنادر- اداره تلگراف هند و اروپا در ايام جنگ بزرگ- بانك شاهنشاهى ايران- شركت نفت انگليس و ايران- 
 بازرگانى- اوضاع فعلى- يك استدعا.

 749آخرين مقاله 

- اطالعات جديد راجع بفعاليتهاى جنگى آلمانيها در ايران- صعود رضا خان به تخت سلطنت- 1911قرارداد پوتسدام 
- ايران و روسيه- روابط 1922- 25- دومين هيئت مالى آمريكا 1921سياست رضا خان- الغاء قرارداد ايران و انگليس 

- راه آهن سرتاسرى 1928- تعرفه گمركى 1928ايران و تركيه- ايران و افغانستان- ايران و عراق- الغاء كاپيتوالسيون 
 .1930ايران- ايران و مسئله هوانوردى- راه هوائى به هندوستان- اوضاع مالى- موقعيت ايران در 
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 آباقا

 فهرست تصويرها

 شرح صفحه 

 31گنبد قابوس 

 70قبر سلطان سنجر 

 83منظره فازمحل والدت فردوسى 

 89قبر عمر خيام 

 93شيرين و فرهاد 

 100يكنفر صحرانشين مغول دوره چنگيز خان 

 103قراختائى، اندكى پيش از زمان چنگيز خان 

 109محاصره اورگنج 

 130حصار طوس 

 134محاصره بغداد بدست هوالكو 



 159پل زاب 

 163سكو يا منبر سنگى در سيرجان 

 170تيمور لنك 

 189مدرسه شيردار در سمرقند 

 190آرامگاه تيمور لنك 

 193قبر تيمور لنك 

 199حمله پادگان محاصره شده بر محاصره كنندگان نزديك سمرقند 

 205بابر (مؤسس سلسله مغوليسه هند) بر تخت 

 217گنبد خدابنده در سلطانيه 

 221مسجد گوهرشاد 

 223قبر شاه نعمت اللّه در ماهون 

 233شاه اسمعيل آغاى جانيزرى (ينكى چرى) ها را در ميدان جنك چالدران) بقتل ميرساند 

 236مجلس ضيافت شاه طهماسب از همايون 

 266قلعه هرموز 

 شرح صفحه 

 279كاخ سلطنتى در اشرف مازندران 

 283مسجد شاه اصفهان 

 285مجلس ضيافت شاه طهماسب 

 288چهل ستون 



 290مدرسه شاه سلطانحسين در اصفهان 

 292پل اللّه وردى خان 

 347خرابه يك قصر در سلطانيه 

 267نادر شاه 

 374نادر شاه به محمد شاه حمله ميبرد 

 392جوناس هانوى و دو هرمان از سرهاى بريده در نزديك استراباد 

 403كريم خان 

 412لطفعلى خان 

 414حاج ابراهيم پادشاه ساز 

 428آغا محمد خان 

 431فتحعليشاه 

 496عبد البها 

 422كلك رانى در درياچه سيستان 

 532ناصر الدين شاه 

 602عكس گنبد طالى مزار امام رضا (ع) در بمباران روس ها كه عالمت گلوله در گنبد نمودار است 

 649دسته افسران روسى و انگليسى در اصفهان 

 671مالقات با قشقائى ها 

 701فرمانفرما 

 711افراد ستاد نظامى پليس جنوب 



 756رضا خان 
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 بسمه تعالى 

 مقدمه مترجم 

كتابى كه اكنون از نظر خوانندگان گرامى ميگذرد جلد دوم تاريخ ايران تأليف سرپرسى سايكس يكى از نويسندگان و 
ايران شناسان انگلستان است كه بواسطه اين كتاب يعنى تاريخ ايران كه يكى از تأليفات او بشمار مى آيد در تمام محافل 

 ش بطبع 1323علمى اروپا و نيز در خاورميانه معروف ميباشد. اين بنده در مقدمه خودم بر جلد اول كتاب كه در سال 
رسيده شرح حال مؤلف و سير و سياحت شرق خاصه ايران و نيز عده تأليفات او را به تفصيل نوشته تكرار آنرا در اينجا 
زايد ميدانم و لذا توجه خود را به طرف مجلد حاضر معطوف داشته و قبال براى روشن شدن ذهن خوانندگان مينويسم 

 م) دوره پنجمين خليفه عباسى آغاز شده و بتاريخ معاصر يعنى دوره 786 ه. ق (170كه تاريخ ايران در بخش حاضر از 
 م خاتمه مى پذيرد و در حقيقت مؤلف، سرگذشت زياده از سيزده قرن كشور را 1930حاكميت پهلوى و باالخره تا 

 مطابق روايات مورخين شرق و غرب و آثار مكتشفه در دسترس طالبان تاريخ گذارده است.

 كتاب كه ما آنرا در آخر اين بخش آورده ايم بخوبى ميتوان دانست كه اين نويسنده در جمع آورى »1 «از غور در مآخذ
مدارك و اسناد، مجاهدت نموده است. آرى او بيشتر منابع قديم و جديد و مخصوصا كتابهائى را كه زياده از دو قرن 

باينطرف خاورشناسان و فضال و محققين اروپا نوشته اند از نظر گذرانيده بعالوه سالها در خاك ايران مشغول مسافرت و 
سياحت بوده رسوم و عادات و آثار و يادگارهائى كه در هركجا بوده بدقت مشاهده و مطالعه نموده و از هركدام براى 

هدف منظور خود استفاده كرده است. او در يك مورد مينويسد كه نگارنده با كمال جرئت ادعا ميكند كه از نسل حاضر 
 هيچ انگليسى حتى هيچ اروپائى ديگرى بيشتر و بهتر از اينجانب بسير و سياحت نواحى 

______________________________ 
)- از دوست دانشمندم جناب آقاى سعيد نفيسى استاد معظم دانشگاه تشكر ميكنم كه نظر به عجله اى كه در كار طبع 1(

 كتاب بود فهرست مآخذ را كه به چند زبان بوده بى هيچ منتى ترجمه نموده و در اختيار ما گذاشتند.
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 بهترين وسيله براى مالقات طبقه منوره »1 «شرقى و جنوبى ايران موفق نگرديده و از طرفى موقعيت و رتبه رسمى نويسنده 
اهالى و كسب اطالعاتى بوده است كه خود اين نعمت كمتر نصيب ديگر سياحان رجى ميشود. با اينهمه، همواره بايد در 

نظر داشت كه وى يكى از كارگزاران دولت انگليس در ايران بوده و همين امر، در تحليلهاى وى، تأثيراتى به سود دولت 
 مربوطه داشته است.



تجزيه و تحليل كتاب حاضر و شرح مطالب و مسائل مندرجه و اظهارنظر در هر يك از حوصله ما خارج است. چه يك 
كتاب بدين قطورى و درعين حال مهم كه در آن از تاريخ پر از حوادث هزار و سيصد ساله اخير ايران مفصال بحث و 

تحقيق شده چگونه با ضيق مجال و كمى سرمايه ميتوان از عهده آن بيرون آمد. علهذا اين قسمت را بعهده خوانندگان 
 محقق ميگذارم و ميروم براى روشن شدن ذهن قارئين گرامى كلمه اى چند در پيرامون كتاب بعرض ميرسانم:

بايد دانست كه كتاب داراى خصوصيات و مزايائى است كه از جمله يكى روش نگارش و رعايت اسلوب جديد 
تاريخ نويسى است. توضيح اينكه مؤلف در شرح احوال سالطين و وضع دربارها از شرح و بسطهاى زياد يا ذكر افسانه و 

خطابه هاى تاريخى و امثال آن حتى االمكان احتراز نموده و در نقل وقايع و حوادث كه غالبا آنها را مورخين پشت سر 
يكديگر قطار كرده اند بذكر وقايع برجسته و حوادث مهم پرداخته و سخن اينجاست كه آنها را هم چنانكه وظيفه اساسى 
مورخ است تلخيص مى كند و نيز در موارد كثيره نظر به جنبه عملى تاريخ خواسته بين حوادث ايجاد رابطه معنوى نمايد 
و اما حوادث مهم جنگى و ميدان هاى نبرد را او چون خود متخصص در فن نظام و جنگ آزموده است برخالف غالب 
تاريخ نويسان ما كه به جزئيات نپرداخته اند اكثرا تشريح نموده آئين صف آرائى، تدابير نظامى، طرز حمالت و استعمال 

نوع اسلحه و آالت حرب و غيره را به تفصيل نگاشته، عوامل و جهات غلبه و شكست را در نظر خواننده ظاهر و مجسم 
 ميسازد.

______________________________ 
)- سرپرسى سايكس چندين سال در خراسان و كرمان سركنسول بود و نيز در بلوچستان و سيستان بطورى كه در 1(

 مقدمه جلد اول ذكر شد تصدى مشاغل مهم و عالى داشته اند.
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خوانندگان از مطالعه فصل اول كتاب حاضر و غور در مطالب و مندرجات آن راجع به روش نگارشى كه گفتيم زمينه 
روشنى بدست آورده بقيه كتاب را ميتوانند به آن مقايسه كنند. چه اينكه مؤلف حاالت يك عده از خلفاى عباسى كه از 

شخصيت هاى برجسته آن خاندان محسوبند و نيز حوادث و واقعات عصر آنها را كه هريك دفتر ضخيمى ميشوند با همان 
روشى كه در فوق ذكر شد موجز و مفيد و در يكى چند صفحه نقل كرده است، ليكن موضوع تطور منطقى يا انقالب 

ادبى عصر مأمون را كه يك موضوع مهم تاريخى و مكمل عصر طالئى اسالم بشمار مى آيد شرح و بسط داده مطالب و 
نكاتى ذكر نموده كه بسيار دقيق و عالى و درعين حال دلچسب و شيرين ميباشند. در اينجا او در خاتمه بيانات راجعه به 

اسفار اكتشافى مسلمانان شرحى نگاشته كه ما يك قسمت آنرا كه حاكى از وسعت نظر و آزادى قلم نويسنده است براى 
 جلب نظر خوانندگان ذيال نقل ميكنيم:

«اروپائيانى كه شرق را از روى جهالت به حقارت نگاه مى كنند خوبست شرقى و پيشرفتى را كه در هريك از رشته هاى 
علم و ادب و نيز صنايع و فنون كه در آن قرن در ميان مسلمانان وجود داشته است با ظلمت جهل و نادانى كه سراسر 

اروپا را فراگرفته بود مقايسه كنند و بايد گفت كه شرق در تمام شعبه هاى فعاليت عقالنى بر غرب گرفتار تاريكى جهالت 



بطور غير قابل مقايسه اى تفوق و برترى داشته است و اين جهالت و نادانى حقيقة تا مدت پانصد سال دوام داشت و تا 
 سده دوازدهم دنياى مسيحيت نتوانست طوق تقليد شرق را از گردن دور بيفكند».

ديگر از خصوصيات يا تازگيهاى كتاب مباحث ادبى، فنى و باالخره اجتماعى كتاب است و شرح اين اجمال آنكه مؤلف 
 61 تحت عنوان ادبيات ايران پيش از حمله مغول از سخنوران و نويسندگان و نيز حكما و فالسفه و در فصل 54در فصل 

در ادبيات و معمارى در عصر استيالى مغول از تاريخ نويسان و سخنوران، عرفا و متصوفه و نيز ابنيه و آثار تاريخى و در 
 تحت عنوان معمارى و صنعت و هنر در دوره صفويه از تمام شاهكارهاى معمارى عصر مزبور و نيز از صنعت 65فصل 

كاشى و كاشى كارى، ظروف، قالى، نقاشى و فلزكارى با قلم آزاد و بيطرفانه و درعين حال محققانه مفصل و مشروح 
 بحث نموده و داد سخن داده است و مخصوصا در صنعت قالى بياناتش تازه و متين و در عين 
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حال شيرين و جالب و جاذب است. اين دانشمند مينويسد كه قالى از سه هزار سال پيش از ميالد در ايران معمول بوده 
است و در قبال آنهائى كه معتقدند كه آن اصوال از روز اول تاكنون در ايران تغييرى نكرده ميگويد ورود اسالم بايران در 

نقش قالى تأثير مهمى داشته كه او آنرا چنانكه مالحظه خواهيد نمود بدو قسمت متمايز و جالب توجهى تقسيم نموده 
 است.

او در همينجا مينويسد كه پيشرفت حيرت انگيز ايران در كشيدن صورت گلها، اشكال هندسى، نقوش درهم عربى ما را 
مديون خود ساخته، چنانكه بسيارى از نقوش پرده ها، كاغذهاى ديوارى (نقشه دار) و بعضى ديگر از اشياء كارخانه هاى 

 امروز انگلستان از نقوش قاليهاى ايرانى اقتباس شده است.

اين دانشمند نيروى معنوى ايرانيان و روح نبوغ ايرانى را در هرچيز ستوده و سر زمين ايران را ثابت مى كند كه مردزاى و 
هنرنماى است. در پايان دوره عباسيان در يك مورد ميگويد كه راستى براى هرفردى كه عالقمند به سعادت ايران است 
از اين جالب تر چيزى نيست كه مى بيند در اين دوره يعنى دوره عباسيان كه عصر طالئى اسالم است چگونه روح نبوغ 
ايرانى برترى خود را در همه امور نشان داده و صنايع و فنون ايام صلح چطور باوج كمال رسيده است و در جاى ديگر 
مينويسد كه با وجوديكه زبان عرب تا چندين نسل زبان علمى و ادبى ايران شمرده ميشد قسمت مهم اين ادبيات و علوم 
نتيجه افكار و تراوش قلم فضالى ايران بوده است و محققين و دانشمندانى كه گذشته اند اكثرا ايرانى و از فرزندان نامى 

 ايران بوده اند.

اين را هم نبايد نهفته گذاشت كه مؤلف همانطور كه از ذكر محاسن در هيچ مورد خوددارى نكرده معايبى هم در هرجا 
كه بنظرش رسيده روى آئين و اصول انتقاد با صراحت لهجه آنرا گوشزد نموده است، ولى بايد در نظر داشت كه او منقد 

اعمال طبقات عالى و حكومات ناصالح وقت است و دولت هاى خودسر را انتقاد ميكند، توضيح اينكه مؤلف از سال 
 آخرهاى جنگ بين الملل اول در ايران و بلوچستان مسافرت ميكرده و 1918 از مدتى قبل از مشروطيت ايران تا 1892



معلوم است كه با طبقات عالى و حكام و خوانين تماس داشته و اوضاع كشور را از نزديك مشاهده مى نموده است. 
 چنانكه در پايان كتاب تحت عنوان «يك استدعا» شرحى نگاشته كه ما براى 
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 روشن شدن ذهن خوانندگان چند قسمت آنرا ذيال مى نويسيم:

«براى من واضح است تا وقتيكه طبقات عالى جامعه ايران خود را اصالح نكنند و مثل ديگر كشور آسيائى يعنى ژاپن از 
امتيازات خود دست نكشند ترقى حقيقى نصيب ايران نخواهد شد. مثل تركى است كه ميگويند «ماهى از سر ميگندد» 

بنابراين مادامى كه اشراف ايران از غارت هموطنان خود دست برندارند و نخواهند كه از ثمره آن روستا بر روى روستا به 
ثروت خود بيفزايند و مادامى كه دسته هاى كثير نوكرهاى بيكاره خود را از خدمت نرانند و خودشان با امانت و درستى 
براى اعتالء ايران بكار نپردازند محققا روزگار تيره ترى در پيش دارند ... در قرون وسطى اروپا نيز زير فشار خوانين دزد 

مثل ايران امروز شده بود و با وجود اين با متانت گرچه بكندى انجام گرفت و بجانب روشنائى و آزادى رهسپار شد، 
 دليلى نيست كه ايران نيز پيروى از اين راه نكند. اما وقت تنگ است».

«من مطالب را آنطور كه هستند نگاشتم و با اين عمل خود ممكن است افراد شاخص و ممتازى را كه در صحنه ايران 
هستند آزرده باشم، ولى سالها قبل ماتيو پاريس پير عاقل گفته است كه عمل نويسندگان تاريخ بسيار دشوار است. چه 
اگر راست بنويسند باعث برانگيختن مردم ميشوند و اگر آنچه كه نقل ميكنند دروغ باشد خدا را بخشم مى آورند. من 

هرچند كه اوضاع كنونى مبهم باشد از اميدوارى دست بردار نيستم و از ايران استدعا ميكنم كه حقيقت آنچه نگاشته ام از 
جانب يك دوست قديمى و صادق به پذيرد و در اين دوران جديدى كه اكنون طالع است وظيفه خود را چنانكه شايسته 

 گذشته درخشانش باشد انجام دهد.»

ما باز تذكر ميدهيم كه آنچه در كتاب مورد انتقاد است اعمال طبقه حاكمه قاجاريه است كه حساب آنرا بايد از حساب 
 ملت جدا كرد و اينك يكى از آن موارد را ما براى نمونه ذيال ذكر ميكنيم:

 تحت عنوان وضعيت ايران قبل از انقالب (مشروطيت) اصول حكمرانى دربار و ساير مسائل اجتماعى عصر 81در فصل 
قاجاريه را مؤلف تحت مطالعه آورده و در هريك مبسوطا صحبت داشته مدلل ميدارد كه بواسطه فقدان هرنوع تشكيالت 

 و ضعف و فساد قوه حاكمه هرج ومرج در همه جا غالب بوده است، در يك جا ميگويد «سلسله 
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قاجار يك نيروى نظامى تشكيل دادند ولى بعلل رواج رشوه و ارتشاء و از بين رفتن روح نظامى در طبقات عاليه از روى 
نوميدى بقدرى بى كفايت و نااليق شده بودند كه ايام انقالب يعنى مشروطيت مشكل بود اسمى از آنها برد و قدرى 

پايين تر ميگويد «بى عدالتى وحشت زا و رشوه و ارتشاء محاكم دولتى مانند محاكم مذهبى است و تا زمانى كه اين 



اصطبل هاى اوژين (مقصود محاكم دوره قاجاريه است) پاك نشده هيچ اميدى براى اصالحات داخلى ايران نمى توان 
 داشت».

ما اين بيان را در همينجا ختم ميكنيم و ميرويم سر اصل مطالب و مينويسيم كه از مسائل مهمه كتاب حاضر مسئله روابط 
سياسى اروپا با دربارهاى ايران است كه مؤلف در اين قسمت و نيز در باب سياحان و جهانگردان اروپا كه از زمان مغول 

و تاتار تا تاريخ معاصر، ايران را به عناوين مختلف سياحت كرده اند شرح و بسط داده و در هر كدام به تفضيل سخن 
رانده و نكته اى فروگذار نكرده است. همينقدر مينويسم كه در اين مباحث مطالب و نكاتى ذكر شده كه بسيار سودمند و 

 در كمتر كتابى نظير آن يافت مى شود.

براى مزيد اطالع خوانندگان مى نويسم كه اين ترجمه نقل از نسخه اصل انگليسى از چاپ سوم آخرين چاپ كتاب 
 بطبع رسيده و سخن اينجاست كه در طبع دوم و سوم مسائل 1930 و 1921 و 1915است، چه اينكه نسخه اصلى سه بار: 

زيادى بر كتاب افزوده شده است. توضيح اينكه در طبع دوم حادثه جنگ بين الملل اول تا آنجا كه تماس و ارتباط بايران 
 رخداده همه را مؤلف مشروحا در كتاب آورده و نيز در 1919داشته و ساير حوادث و واقعاتى كه در دنباله آن تا حدود 

، سقوط و انقراض سلسله 1299طبع سوم تحت عنوان «آخرين مقاله» مسائل و واقعات مهمه اى از جمله كودتاى اسفند 
 م مطابق 1930قاجاريه و صعود رضا خان بر تخت سلطنت و تأسيس حكومت پهلوى و مسائل و حوادث مهمه ديگرى تا 

 شمسى تماما در كتاب ضبط شده است. مؤلف محترم تا اواخر جنگ بين الملل دوم حيات داشته و مطابق شرحى 1308
كه بخود اينجانب در اثناء چاپ جلد اول كتاب نوشتند با عالقه و اشتياق مفرطى ميخواستند چاپ چهارم كتاب را شروع 

 كنند و دنباله اين تاريخ يعنى حوادث و واقعات بعدى از آنجمله شرح جنگ بين 
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 بياورد 1945الملل دوم را هرمقدار كه مربوط بايران بود ضميمه نموده و تاريخ ايران را تا زمان خويش يعنى تا قريب 
 از اينجهان درگذشت. ضمنا تذكر ميدهم كه در هريك از چاپهاى مزبور 1945ولى بدبختانه عمرش وفا نكرد و در ژوئن 

 ديباچه اى است بقلم مؤلف كه همه در مقدمه جلد اول گذشت و خوانندگان ميتوانند بآنجا مراجعه كنند.

ما از بيان فوق نتيجه گرفته ميگوئيم كه مؤلف در چاپ سوم كتاب سرگذشت مفصل اين كشور را از قديمترين اعصار 
يعنى از دو هزار و چهارصد و پنجاه سال پيش از ميالد مطابق جديدترين كشفيات تا عصر حاضر بطور مسلسل باز نموده 

است او خود در آخر ديباچه چاپ سوم چنين مينويسد «در خاتمه اميدوارم كه چاپ سوم كتاب براى ملت ايران همان 
ملتى كه لذيذترين ايام و بانشاطترين سالهاى زندگانى خود را در ميان آنها بسر برده ام مفيد و سودمند افتد و آنگاه كه اين 

نگارش به اروپائيان كومك نمايد تا پى بتاثير عميقى برند كه ايران در تمدن و صنايع و فنون ما در ادوار گذشته داشته- 
 است اينوقت است كه من حقا به پاداش خود رسيده ام».

ترجمه حاضر نظير ترجمه جلد اول طابق النعل بالنعل مطابق با نسخه چاپ سوم- است و آنچه در اصل بوده متنا و هامشا 
 و زد و خوردهائى كه در آن ايام با ايل نجيب 1917ما همه را در نقل آورده ايم، حتى تشكيالت پليس جنوب در حدود 



و دالور قشقائى روى داده هرچند اين قسمت را در خور حذف دانسته و نميخواستم كه در اين ترجمه بيايد ليكن از نظر 
رعايت اصل و اينكه مسئله مزبور امروز جزء تاريخ ايران قرار گرفته و حذف آن بيفايده و خالف امانت است خواهى 
نخواهى تمامى آنرا باقى گذاشتم. اما راجع به تصاوير كتاب ما بيشتر از تصاوير نسخه چاپ دوم استفاده كرده ايم، زيرا 
مؤلف در چاپ سوم كتاب بواسطه ضميمه كردن مسائل زياد از عده تصاوير كاسته است. نقشه بزرك و الوان و فوق 

العاده حساس كتاب كه در مقدمه جلد اول وعده داديم كه آنرا در اين مجلد ضميمه نمائيم افسوس كه مطابع فعلى ما از 
عهده ترسيم و چاپ آن بطوريكه بايست برنيامدند و وسائل مراجعه بخارج و تهيه آن از مطبعه خود كتاب در لندن هم 

براى ما فراهم نبود ناچار در اين چاپ از آن صرف نظر نموديم. با وجوديكه در تصحيح و چاپ اين كتاب نهايت دقت و 
 اهتمام را مرعى 
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داشته با كمال تأسف اغالط زيادى پيش آمده كه آنرا در غلطنامه قيد كرده ايم، رجاء واثق آنكه خواننده گرامى به 
پاداش رنج ممتدى كه در ترجمه و طبع اين تاريخ برده شده قبل از مطالعه كتاب زحمت مراجعه بغلطنامه را كه ما آنرا در 

آخر كتاب آورده ايم بر خود گوارا ساخته ساعتى به تصحيح كتاب پردازد. مع الوصف بايد اعتراف كنم كه اين ترجمه 
خالى از نقائص و خطا و لغزش نيست، در انگليسى مثل است كه ميگويند «آنكس كه اشتباه نكرده كار نكرده است» ولى 

 اميد دارد كه در چاپهاى بعد بتدريج از نقائص آن كاسته شود

وظيفه اخالقى خود ميدانم كه از مساعدتهاى اولياء وزارت فرهنك سپاسگذارى كنم زيرا كه ترجمه حاضر در وزارت 
جناب آقاى دكتر عيسى صديق بوجود آمد و اينك در زمان جناب آقاى دكتر سنجابى وزير دانش پرور صورت اتمام 

پذيرفته و هديه اهل ادب و دانش ميگردد. در اينجا ذكر اين نكته نيز الزم است كه انجام اين خدمت فرهنگى با مساعدت 
گرانبهاى عده اى از دوستان فاضل و دانشمندان گرانمايه پايان يافته است و اين بنده بسهم خود مساعى جميله كليه آن 

دانش پژوهان را سپاسگزار ميباشم و چون ذكر اسامى آن بزرگواران موجب تطويل خواهد شد لذا فقط بعنوان بيت 
القصيده و براى حسن ختام يادآور مى شود كه جناب آقاى سيد حسن تقى زاده رئيس دانشمند مجلس سنا پس از طبع، 

قسمت اعظم اوراق اين كتاب را با كمال لطف و مهربانى مرور فرمودند و اين، شايسته سپاس مخصوص است. من 
اينمقدمه را با اظهار قدردانى از حسن مراقبت كاركنان محترم چاپخانه رنگين در خوبى و حسن جريان طبع و مسئلت 

 دوام توفيق جگرگوشه دلبندم محمود فخر داعى كه در اينكار بزرك همواره دستيار من بوده ختم ميكنم.

 1330تهران- دى ماه 

 سيد محمد تقى فخر داعى گيالنى 
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 سكه مأمون و امام رضا (ع)



 فصل پنجاهم دوره ذهبى اسالم 

اال انها كانت دولة كثيرة المحاسن. جمة المكارم اسواق العلوم فيها قائمة و بضائع االداب فيها نافقة و شعائر الدين فيها 
 (گفتار الفخرى درباره سلسله عباسى) شكوه و جالل هارون الرشيد- »1 «معظمة و الخيرات فيها دارة ... و الثغور محصنة.

 )809- 786 هجرى (193- 170

در كنار دجله و نزديك بقاع زر اندود بغداد و باغهاى قديمى و با خضارت آنجا كه ديوارهاى بلند دارند زادگاه منست، 
من مسلمانى پاك اعتقاد هستم و كلمه شهادت بر زبانم جارى گشته است، زيرا در دوره طالئى هارون- الرشيد روزگار 

 مى برده ام.

 شاعر شهير انگليسى) كه براساس كتاب غير قابل زوال «هزار و يك شب» قرار دارد »2 «شرح فوق (ترجمه اشعار تنيسون 
شكوه و جالل عصر طالئى اسالم و تماس نزديك آن با هارون، سليمان سلسله عباسى هردو را بر ما ظاهر ميسازد. اين 
خليفه نامى كه معروف بجسارت و فعاليت است در جنگ هائى كه بر ضد امپراطورى روم شرقى تقريبا هرسال جريان 
داشت شركت كرده و در خالفت او نيروى دريائى مسلمانان در مديترانه با موفقيت كامل جنگيده و در همه جا پرچم 

 اسالم در اهتزاز بود.

 چيزى كه پيش از همه جالب توجه است اينكه شارلمان هيئتى مركب از دو

______________________________ 
)- چون عبارت اصل عربى فوق از حيث فصاحت و شيوايى و نيز جامعيت از ترجمه انگليسى آن بنظر بهتر و برتر آمد 1(

 لذا آنرا ترجيح داده و بدرج آن مبادرت نمودم. (مترجم)

)2-(Tennyson  
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نفر مسيحى و يك نفر يهود كه شخص اخير احتمال دارد سمت ترجمانى را دارا بود بسفارت نزد هارون گسيل داشت كه 
تسهيل وسايل آسايش زائرين مسيح و دستيابى بقبر مقدس و نيز افتتاح باب تجارت و بازرگانى را از مقام خالفت تقاضا 

نمايد. خليفه هدايائى در مقابل كه براى شارلمان فرستاد از جمله يكى فيل بوده است كه آن در مدت چندين قرن اول 
. بارى برحسب دستور خليفه اسقف بزرگ بيت المقدس كليدهاى مزار »1 «دفعه ايست كه در اروپاى غربى ديده ميشود

شريف را براى شارلمان فرستاد و نيز در تعقيب تقاضاى نمايندگان فرنگ هارون نه فقط از زائرين غربى حمايت كرده و 
منظور آنها را تأمين نمود بلكه مسافرخانه اى هم براى پذيرائى و آسايش آنها دستور داد بنا كردند و اين خود گواه 

 صادقى است بر وسعت نظر و آزاديخواهى اين خليفه.



از منابع چينى مستفاد ميشود كه هيئتى بسفارت از جانب هارون بدربار امپراطور چين فرستاده شده، ليكن اعزام هيئت 
مزبور بطور تصادف و اتفاق بوده است، زيرا وقايع نگاران عرب كه خوش داشتند عظمت و جالل دربار خالفت و تعداد 
دانشمندان و فقيهان و نيز شاعران و اديبان و ديگر صاحبان فضل و هنر را گزارش دهند كه در آنجا مانند پروانه دور شمع 

گرد آمده و عصرى را تشكيل داده بودند كه آن در دوره مأمون باوج كمال رسيد متعرض اين فقره نشده و در اين باب 
چيزى ننوشته اند. از سخا و جود افزون از حد هارون مى نويسند بيك شاعرى در ازاء غزلى كه گفته بود پنجهزار سكه طال 
و ده دختر مملوكه يونانى و يك اسب و يك دست لباس فاخرى كه براى رفتن بدربار مى پوشيدند انعام داد. هرچند دادن 
يك چنين پاداش عظيمى بيك نفر شاعر در خور اين خليفه و شايسته مقام وى بوده اما او تا اندازه اى در اينگونه موارد از 

 پدرش مهدى تقليد ميكرد.

 )792 هجرى (176سيد حسنى ديلم 

قضيه يحيى از اوالد حسن بن على و طرز رفتار هارون با او نشان مى دهد كه اين خليفه با همه سجاياى اخالقى از وصمت 
 خدعه و غدرى كه در خاندان او وجود داشت خالى و مبرا نبود. توضيح اينكه يحيى يكى از

______________________________ 
)- تأثير عميقى كه اين جانور كوه پيكر در اروپا بخشيده از اينجا معلوم ميشود كه جسد شارلمان را كه در اكس الشپل 1(

 دفن كردند در پارچه اى از ابريشم پيچيدند كه با تصاوير و نقوشى از فيل تزيين كرده بودند (مؤلف).
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نواحى طرف غرب رشت را موسوم به ديلم كه حاليه طالش مى نامند بتصرف درآورده و بر نفوذ خود بتدريج افزوده تا 
اينكه حكومت مقتدرى تشكيل داد كه محسود خليفه واقع گرديد و لذا فضل برمكى كه امور ايالت ايران واگذار باو بود 
مأمور شد با سپاه زيادى به يحيى حمله ور شود، ليكن موافقت و سازشى حاصل شده و نوشته اى تنظيم و بامضا رسيد كه 

بنابرآن يحيى مى بايد به بغداد رفته مورد عنايت شايان قرار گيرد. اگرچه در ورودش بآنجا همه نوع از او احترامات بعمل 
آمده و خليفه اين علوى را بعطاياى فاخر نوازش نمود، ولى بعد از چندى بهانه اى در عهدنامه بدست آورده عهدش را 

 نقض و بيچاره يحيى را بحبس انداخته زندانى كرد.

 سقوط برمكيان 

سقوط و بربادى برامكه كه در كفايت و لياقت و نيز در سخا وجود ممتاز بودند يكى از واقعاتى است كه در تاريخها و 
افسانه ها شهرتى بسزا يافته ولى بايد در نظر داشت كه نفوذ و اقتدار آنها بجائى رسيده بود كه منجر بانديشه و ترس و بيم 

خليفه گرديده و اين اقدام هارون را بايد گفت خردمندانه بوده- است. شرح قضيه بطور اجمال اينست كه يحيى فرزند 
خالد همه اعمال دولتى را بدو فرزندش فضل و جعفر واگذار كرده و خود در رأس آنها كليه قلمرو خالفت را اداره 

 ميكرد.



جعفر مورد توجه و عالقه تام خليفه واقع شده و از مقربين خالفت و مصاحبين خاص قرار گرفته بود و از طرف ديگر 
خليفه خواهرى داشت عباسه نام كه ويرا فوق العاده دوست ميداشت و ميل داشت كه هروقت جعفر با او در خلوت 

خاص بسر ميبرد عباسه هم حضور داشته باشد، اما اينكار با رسوم و عادات مسلمانى وفق نمى داد و لذا بانوى نامبرده را 
 جعفر درآورد مشروط بر اينكه از مضاجعت و همخوابى با وى احتراز جويد و متأسفانه از »1 «بعقد ازدواج ولى صورى 

شرط مزبور چنانكه غير از اين انتظارى هم نبود تخلف شده و عباسه كه شيفته شوهرش بود در يك موقع مناسبى بلباس 
 يك كنيز با جعفر هم بستر شده و از وى آبستن شد. هارون كه از قضيه آگاه گرديد آنرا حمل بر نقض عهد نمود و

______________________________ 
)- من يك نمونه عجيبى در كرمان از ازدواج صورى ديدم كه شرحش بدينقرار است: يك بانوى هفتاد ساله كه 1(

اموراتش را شخصا اداره ميكرد ناظر خرجى داشت كه بواسطه محرم نبودن مجبور بود هميشه جلو او خود را بپوشاند و از 
اينجهت در زحمت بود و لذا براى اينكه محرم ناظرش بشود براى طفل شيرخواره او صيغه شد و از اينراه عروس وى 

 گرديد. (مؤلف).
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 سپس يحيى و »1 «خيانتى عظيم دانست و در خشم شد بطورى كه نتوانست خود را ضبط كند، فرمان قتل جعفر را داده 
 فضل را زندانى نمود و آنها هردو پيش از اربابشان مردند.

خاندان بزرگى كه در مصائب و بدبختيهاى خود اين اندازه حس همدردى و دلسوزى مردم را برانگيخته باشد بايد گفت 
نيست و در ذلت و بدبختى هاى اين خاندان چيزهائى كه سخن سرايان و وقايع نگاران آن عصر گفته و سروده اند و آن بما 

 رسيده موجب اندوه و مالل هرخواننده است.

 )809 هجرى (193مرگ هارون الرشيد 

) بطرف سمرقند حركت نمود تا فتنه اى كه در آنجا تحت رياست يكنفر رافع نام برپا شده بود 809 هجرى (193خليفه در 
فروبنشاند. اگرچه آنوقت از عمر هارون بيش از چهل و سه سال نگذشته بود، ولى برخالف عادت آثار شكستگى و پيرى 
در وى ظاهر بوده است و همينطور كه به تانى بطرف مشرق قطع مسافت مى نمود حالش روزانه بدتر ميشد. او پزشكش را 

از بيمارى خويش آگاه ساخته و ضمنا بوى چنين گفت «مواظب باش كه آن را مستور داشته و بكسى اظهار نكنى، چه 
فرزندانم ساعت مرگم را انتظار ميكشند، چنانكه خودت شايد به بينى كه آنها از سوار كردن من بر اسب سخت رو بر 

 عليلى و ضعف و ناتوانى من خواهند افزود».

كلمات باال واقعا رقت آور است، ولى وقتى كه ديده ميشود كه در آخرين عمليات خود برادر رئيس شورشيان را حكم 
 داد در حضورش پاره پاره كردند اين رقت از ميان ميرود.



بعد از اين عمل چيزى نگذشت كه اين خليفه نامى از اين جهان درگذشت و در همان محلى كه وفات كرده بود در 
ميدان باغى بخاك سپردند. چند سالى بعد از اين امام رضا (ع) را هم در همانجا پهلوى قبر هارون دفن كردند و اطراف 

اين قبور بعدها عمران و آبادى شده و بتدريج شهرستانى گرديد كه آنرا حاليه مشهد مى نامند و من در اين ساعت كه 
 انگليس نشسته ام كه فاصله آن به قبر هارون الرشيد سه هزار پا »2 «دارم اين سطور را مى نويسم در جنرال قونسولگرى 

 ميباشد.

______________________________ 
)- داستانى را كه ما ذكر كرديم بطور كلى مورد ترديد واقع شده ولى بايد دانست كه آن براى هارون در برانداختن 1(

 خاندانى كه بوسيله وصلت و ازدواج ممكن بود هواى خالفت در آنها پيدا بشود يك دليل اضافى است. (مؤلف).

  سركنسول انگليس در خراسان بود (مترجم).1913 تا 1905)- مؤلف از 2(
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 )813- 808 هجرى (198- 193امين و مأمون 

 اين يكى از خطاهاى مهلك هارون شمرده ميشود كه مثل كوروش كبير تمام مملكت را بين فرزندان خود تقسيم نمود.

امين كه از زبيده بود در حيات پدر بوليعهدى تعيين گرديد و عبد اهللا ملقب به مأمون كه مادرش كنيزى بود ايرانى 
جانشين ديگر اعالم شد كه بعد از امين خالفت با او باشد و حكومت قلمرو خالفت طرف مشرق همدان واگذار باو 

 كه بفرمانفرمائى واليات شرقى امپراطورى هخامنشى تعيين گرديد امين پيش »1 «گرديد، درست مثل برديا برادر كامبيز
از وصول خبر مرگ هارون قشونى تحت فرمان يكنفر معتمد و امين بخراسان گسيل داشته و نماينده مزبور پس از انتشار 

فوت هارون دو نامه سربمهرى از امين درآورد، در نامه اول به مأمون دستور داده بود كه بعهد و پيمانى كه از هردو برادر 
گرفته شده- است ثابت مانده و از آن تخلف نورزد و در نامه ديگر بقشونى كه تحت فرمان مأمون بود امر شده بود كه 

بطرف بغداد مراجعت نمايد و چون فاميل و زن و فرزند اين سربازان در بغداد سكونت داشتند معلوم است كه تحت نفوذ 
 بوده اند امريه مزبور بفوريت و بدون معطلى بموقع اجرا گذاشته شد.

 )811 هجرى (196مامون خليفه شرق اعالم ميشود 

باالخره بين اين دو برادر نقارى پديد آمد و مأمون تحت تعليمات فضل بن سهل كه تازه اسالم آورده بود موقع خود را 
تحكيم و استوار نمود و خون ايرانى كه در عروق وى بود سبب گرديد كه از همه طرف اين صدا بلند شد كه «او فرزند 
خواهر ما و يكى از ماها است و او يكنفر عباسى است كه بايد از وجودش استفاده نمود و از وى بهره مند باشيم». سردار 

كافى و اليق او سمرقند را گرفته و رافع قبول اطاعت نمود و قوه و اقتدار مأمون بجائى رسيد كه خود را خليفه مشرق 
اعالم نمود و از طرف ديگر امين كه مردى ضعيف و بو الهوس بود عايدات و درآمدهاى خالفت را صرف هوسرانى و 



عياشى هاى ناشايست مينمود، ليكن در بغداد بواسطه بذل و بخششهاى زياد محبوبيت داشت برخالف مأمون كه بواسطه 
 تمايالت ايرانى وى، مورد بغض و تنفر بوده است.

______________________________ 
)1-(Cambyses.  
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 لشكركشى و مبارزات طاهر ذو اليمينين و مرگ امين 

در تحت امريه يك دربارى كه خواجه سرايان و بانوان در آن حكومت مى كردند معلوم است وضع سپاه رو بخرابى نهاده 
و كوششهاى امين در حمله ببرادرش پيوسته بطور يكنواخت بى نتيجه بوده است. قشونى را كه او در آخر بمنظور هجوم و 

حمله بايران فرستاد بدون هيچ معارضى وارد خاك رى گرديد، ولى در آنجا از يك سپاه كمترى زير فرمان طاهر 
 شكست خورده و سردار آنرا كه على نام داشت طاهر با دست چپ خود بقتل رسانيد.

طاهر نسال ايرانى و از تخمه غالمى است كه براى تأمين آزادى خويش تحت تبعيت عشيره خزاعى درآمد و اينمرد 
سلسله طاهرى را تأسيس نمود كه در خراسان كارهاى بزرگ نمايانى كردند و امير حاليه قائن مدعى است كه از نسل او 

 مى باشد.

بعد از فتح فوق طاهر بناى تعرض و حمله را نهاد و بكمك هرثمه از راه اهواز بطرف مركز خالفت پيش رفت و در تمام 
خط سيرش سپاهيان دشمن را يكى بعد از ديگرى شكست داده و همه را تارومار ساخت. امين يكى بواسطه شورشى كه 

در شام برپا شده و بكلى او را مشوش ساخته بود و ديگر توطئه اى كه برعليه او بعمل آمد و در يك مورد كاميابى هم 
حاصل شده بود نتوانست پايدارى نمايد. طاهر واسط را بتصرف درآورده و از عربستان براى اربابش بيعت و قول وفادارى 
گرفت و براى امين كه خليفه مغرب بود فقط بغداد باقى ماند، تا بعد از يك محاربه اى كه يكسال طول كشيد بشهر يورش 

 برده و آنرا بتصرف درآورد و امين كه در ارك پناهنده بود تسليم شده و بدست سربازان خراسانى بقتل رسيد.

 )816- 813 هجرى (201- 198آشوب در نيمه غربى خالفت 

نزاع و جدال بين ايرانى و عرب دو نيمه قلمرو خالفت بعد از قتل امين هم جريان داشت و آن تا مدتى باقى بوده است. 
طاهر بعد از اينهمه فتوحات بواسطه يك حركت احمقانه يعنى موافقت و طرفدارى از حسن برادر فضل بن سهل وزير 

ايرانى از مقام بلند سردارى افتاد و اگرچه با اينحال حكومت شام و بين النهرين باو واگذار شد، ولى چون طبعا افسرده بود 
 و رغبت بكارى نمى كرد در رقه متوقف گرديد و حوادث جاريه را با ديده عبرت مى نگريست.
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 را پايتخت قرار دهد و به بغداد توجه ننمود، در نتيجه فتنه و آشوبى در كوفه برله »1 «مأمون ظاهرا بر آن شد كه مرو
خاندان على و طرفدارى علويان برانگيخته شد و نيز طغيان هاى ديگرى در آسياى صغير و حجاز بظهور رسيد. هرثمه كه 

نسبت به مأمون وفادار بود بطرف مرو حركت نمود تا از جريان امور و اوضاع آنوقت كه بسى خطرناك بود ويرا 
مستحضر سازد، ليكن نفوذ وزير كارى كرد كه او نه فقط اجازه صحبت نيافت بلكه با قدم سريعى به محبس شتافته و 

 باالخره مقتول گرديد.

 )817 هجرى (201اعالم وليعهدى حضرت رضا 

مأمون براى مواجهه با اين بحرانها و موقع خطرناك دست بيك كار فوق العاده اى زد. او باميد خاتمه دادن بفتنه و 
طغيان ها امام رضا (ع) رئيس خاندان على را وليعهد و جانشين خويش تعيين و اعالم نمود، هرچند كه بيست و دو سال از 
خودش بزرگتر بوده است. او در فرمانى كه در اين باب صدور يافت نوشت كه امر واليت عهد مسلمانان تفويض به على 

الرضا شده است، ضمنا براى تنجيز امر اشعار داشت كه از اين تاريخ به بعد رنگ سبز شيعه بجاى رنگ سياه عباسى 
 اختيار ميشود.

 از اين حسن پيش آمد خوشحال گرديده ليكن در بغداد، اهالى يكدفعه برعليه مأمون شورش كردند و »2 «جماعت شيعه 
 ابراهيم برادرش را بخالفت برداشته و با او بيعت كردند.

خبر اين شورش كه بمرو رسيد امام رضا (ع) در نتيجه اصالت و شرافت ذاتى، مأمون را از حقايق امور واقف ساخته و از 
خط مشى و سياستى را كه پيش گرفته بود نكوهش نمود و اظهار داشت كه اگر تغيير سياست ندهد هرآينه خالفت او 

 مختل و مملكت تجزيه خواهد شد.

مامون در آخر پى بحقيقت امر برده فورا فرمان حركت ببغداد صدور يافت. فضل بن سهل را در سرخس ميان حمام بقتل 
 رساندند و احتمال دارد كه آن بتحريك و اشاره اربابش بوده است.

 )818 هجرى (203فوت ناگهانى امام رضا (ع) 

خليفه يكى از دخترانش را بزنى حضرت رضا درآورد و دختر ديگرش را به پسر آنجناب داد و براى تشييد مبانى محبت 
 و

______________________________ 
)- ياقوت اين سخن را به مأمون نسبت ميدهد كه گفته در مرو سه چيز وجود دارد كه غنى و فقير هردو (بالسويه) از 1(

آن برخوردار و لذت ميبرند. فاضل مشار اليه آن سه چيز را چنين نام ميبرد «الطبيخ النار نك و الماء- البارد لكثرة لثلج بها 
 و القطن اللين» (مؤلف).

  اينواقعه را مبسوطا ذكر نموده ام. (مؤلف).237)- من در كتاب «افتخار عالم شيعه» در صفحه 2(
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و داد رياست حاج را در آنسال بيكى از برادران او واگذار نمود، ولى فهرست امتيازات او ناگهانى بسته شد. امام رضا (ع) 
از خوشه انگور بغتة رحلت فرمود و زير گنبد هارون كه ذكر آن در باال رفت مدفون گرديد. در ميان شيعيان شهرت دارد 
كه آن انگور مسموم بوده و آن حضرت را شهيد كردند، البته اينرا نمى توان انكار نمود كه غيبت يعنى مرگ وليعهد فوق 

 معتقدند كه او به اجل طبيعى »1 «العاده بهنگام و بموقع بوده است و با اينحال بسيارى از خاورشناسان و از آن جمله بوريج 
از دنيا رفت. در هرصورت امروز زائرين شيعه وقتى كه اطراف ضريح امام رضا (ع) طواف ميكنند بصداى بلند ميگويند 

 و هارون» و از اينرو ساالنه هزاران نفر باين دو خليفه كه از شخصيتهاى فوق العاده و ممتاز خاندان »2 ««لعنت بر مأمون 
 عباسى بشمار ميآيند بدينسان نفرين ميكنند كه در غير اينصورت شايد از وجود آنها هيچ خبر نداشتند.

 )822- 819 هجرى (207- 204طاهر نايب السلطنه شرق 

طغيان ابراهيم فرونشست و مامون بياغيان و شورشيان عفو عمومى داد و طاهر نايب السلطنه مشرق تعيين گرديد، ولى او 
خيانت و بيوفائى بروز داده و در نتيجه مسموم گرديد و محتمل است كه آن بدست يكنفر نماينده خليفه صورت گرفته 
باشد و چون قدرت و نفوذى كه او يعنى طاهر بدست آورده بود زياد بوده است لذا به پسرش اجازه داده شد كه بجاى 
 وى بر قرار باشد و اين انتخاب و انتصاب سبب گرديد كه خراسان يك سلطنت نيمه مستقلى براى خود تحصيل نمايد.

 )833 هجرى (218سالهاى اخير مأمون و مرگ او 

مأمون بعد از آنكه پايه حكومتش را در بغداد مستحكم نمود مقام و حيثيت و اعتبارش طورى باال گرفت كه با پدرش 
برابرى ميكرد و درعين حال صلح و آرامش در مملكت خيلى كم بود، از جمله در مصر آتش فتنه اى روشن گرديد كه 

خاموش كردن آن مدت دوازده سال طول كشيد و ديگر يكنفر قهرمان موسوم به بابك كه قائل بتناسخ و ديگر تعاليم و 
 احكام باطنى بود براى مدت بيست سال واليات شمالى را مورد تهديد قرار

______________________________ 
)1-(Beveridge  

 )- امروز از طبقه فهميده و روشن فكر تصور نميرود اين عمل صادر شود. (مترجم).2(
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داده و آذربايجان را هم در تصرف داشت و درين ميانه نيروهائيكه برعليه او پشت سر هم فرستاده ميشد شكست 
 ميخوردند.



مأمون مثل پدرش جدى و فعال بود، چنانكه در آخر دوره حكمرانى خود بر ضد يونانيان نزديك به طرسوس بجنگ 
پرداخته و در آنجا او مانند اسكندر كبير از آب سرد كوهستان چائيمان كرده و بيمار شد، اما اقبال آن يونانى بزرگ را 

 نداشت، چه بر اثر اين بى احتياطى از اينجهان درگذشت.

 علوم، قنون و ادبيات در خالفت مأمون 

از صرف گزارش و نگارش وقايع عمده خالفت مأمون هيچوقت درخشندگى غير معمول و يا موفقيت مهم نمايانى بنظر 
نميرسد و معهذا همه نويسندگان اتفاق دارند كه ايندوره در فعاليت عقالنى و بكار انداختن قواى دماغى درخشنده ترين 

ادوار و در واقع عصر طالئى اسالم بوده است. اقسام علوم و فنون و ادبيات و طب و دواسازى جزو برنامه آموزش و 
تعليمات عاليه قرار گرفته و با حرارت و جوش زائد الوصفى بتعليم و تعلم آنها پرداختند و بدرجه اى در اين راه اهتمام 

ورزيده و مجاهدت نمودند كه اروپاى گرفتار جهل و نادانى بوسيله زبان عرب از ميراث پرافتخار علوم و فلسفه يونان كه 
 از آن بكلى بى خبر بود علم و اطالع حاصل نمود.

 نما از طرف اين خليفه بخشنده »1 «صاحبان علم و هنر و دانشمندان هركيش و نژاد از مسلمان، يهود و مسيحى يا صابئين 
جلب شده و با جوش و حرارتى فوق العاده در جستجوى كتب مورخين، فالسفه و طبيعى و رياضى دانهاى يونان افتادند 

 كه بزبان عربى نقل كنند.

اين مطلب جالب توجه است كه چگونه با وجود تعليم و تعلم قرآن اين علوم كم و بيش مستقيما در ميان مسلمانان پديد 
آمدند. نخست آنكه داخل شدن هزاران ايرانى و اقوام مغلوبه ديگر در اسالم توليد احتياج فورى به صرف و نحو و نيز 

 كتب فرهنگ نمود، سپس بعلم تاريخ ضرورت پيدا شد، نه تنها تاريخ خود عرب بلكه از تاريخ ايران و يونان 

______________________________ 
 و نيز 302)- رجوع كنيد بشرح جالب توجه برون راجع به صابئين دروغى حران در جلد اول كتاب مزبور، صفحه 1(

  اين كتاب (مؤلف).38رجوع بشرحى راجع به نسطوريها در فصل 
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هم ناگزير شدند اطالع حاصل كنند كه تا اشارات و كنايات قرآن و اشعار جاهليت را كه مردمان ديگر آنرا ديده و همه 
را جمع كرده و بنظر انتقاد شرح نوا در كلمات و الفاظ و لغات مشكله را سئوال مى كردند بتوانند براى آنان شرح داده و 

حاليشان كنند ليكن باينقدر از علوم و مطالعاتى كه ذكر شد اكتفا ننموده در پژوهش و براى بدست آوردن معلومات تازه 
و بسط و توسعه آن از اطراف و اكناف بوسائل مختلف با پشتكار خستگى ناپذيرى بناى مجاهدت و كوشش را گذاشتند. 

سوم آنكه اطالع بر مسائل جغرافى نهايت درجه ضرورت پيدا نمود و آن نه فقط براى مطالعه كالم اللّه مجيد بلكه براى 
 انتظامات عملى ممالك محروسه كه روزانه توسعه و بسط پيدا مينمود مجبور بودند كه از اينرشته علم هم باخبر باشند.

 »1 «سياحت اكتشافى مسلمانان و جغرافى 



شرح جهانگردى مسلمانان هرچند كه آن بمنظور تجارت و بازرگانى بوده بسى جالب توجه است، خاصه سفرهائى كه از 
دريا بخارج مرز كرده اند. ولى بايد در نظر داشت كه آن دنباله همان دريانوردى قديم است كه اعراب و ايرانيان داشته اند 

 ميالدى اسالم در كانتون در ميان بيگانگانى بيشتر مركب از عرب 626 و 618و در ثبوت اين مدعا ما ميخوانيم كه مابين 
و ايرانى بناى نشر و انتشار را گذاشته بود. بعبارت ديگر اين دين جديد قبل از هجرت بچين رسيده و همين باعث گرديد 

 كه مرابطه و مراوده قابل مالحظه اى بين چين و عرب پيدا شد.

بايد دانست كه اولين روابط تجارتى عرب با چين از سده نهم ميالدى شروع ميشود و شرح آن بر سبيل اجمال اينست كه 
سليمان در نيمه اول سده نامبرده و ابن وهاب بصراوى در نيمه دوم آن با كشتى هاى تجارتى حركت نموده و از بعض 

مآخذى كه بما رسيده برميآيد كه آنها از خليج فارس روانه شده و از راه مسقط و جزائر نيكو بار به كاله واقع در جزيره 
 نماى ماالئى رسيدند كه از آنجا تا كانتون قريب سى منزل راه با آب است 

______________________________ 
)- مراجع ما در اينقسمت عبارتند از: «آغاز جغرافى جديد» تاليف ريموند بيزلى. «سرزمينهاى خالفت شرقى» گى 1(

، شرح و بيان راجع به اقوام وحشى» ترجمه و طبع ف، هيرث و و. و. ( Chu Ju -Kua)لواسترانج و كتاب شاوژوكوا
 ركهيل. دو كتاب فوق از كتب گران بها بشمار آمده و كتاب اخير را نيز نفيس يافتم. (مؤلف).
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و تا ايندرجه اين مستعمره خارجى داراى اهميت بود كه بنا بقول سليمان يكنفر مسلمان در كانتون از طرف چينى ها براى 
 پذيرائى و انتظامات امور هم كيشان او تعيين گرديد.

اقيانوس هند را نيز جهانگردان اسالم پيموده و محتمل است آنها خودشان را به مداگاسكار در طرف جنوب رسانيدند و 
اما در قسمت شمالى آن كه حدود روسيه باشد بعد از چندى همان بازرگانان تا بداخل دشت هاى آنجا راه يافتند. راجع 

بسفرهاى دريائى چيزى كه بما رسيده كتاب «سرگذشت سندباد مالح» است كه تصوير دنيائى را كه آنروز بر 
جهان گردان و سوداگران اسالم معلوم بوده در لباس يك سلسله حكايات جالب و جاذبى بنظر مجسم ميسازد. بايد دانست 

 كه اين حكايات فقط از لحاظ مزبور قابل مالحظه و مطالعه است و بس.

در ميان جغرافى دانان اسالم سه نفر فاضل زير را ميتوان جزو مشاهير آنها بشمار آورد: يكى اصطخرى ساكن اصطخر 
 رئيس كل پست و »1 «فارس و ديگرى ابن حوقل و آنديگر مقدسى مى باشد و مقدم بر اين سه نفر دانشمند ابن خرداذبه 

چاپار خالفتى- است كه در سده پيش چيزى تدوين كرده كه بهترين نامى كه ميتوان بآن نهاد همانا «كتاب راه» مى باشد، 
او در اين مجموعه مقدار مسافت جاده هاى مختلفى كه از دار الخالفه بغداد خارج ميشده و ساير اطالعات مربوطه را 

بشكل جداول درآورده و همه را بخوبى نشان داده است. جغرافى نويسان با قاعده و داراى اسلوب قرن دهم در كتابهاى 
خودشان هريك از ممالك و بالد خالفتى را مبسوطا و مطابق اصول علمى بيان نموده و نيز جاده هاى عمده و اساسى را 



كه در هرجا بوده ضمنا نشان داده اند. كتاب ابن حوقل تهذيبى است جديد از كتاب يك جغرافى نويس ايرانى با جزئى 
 تصرفات و تغييرات.

اصطخرى فقط واليت فارس مولد و موطن خويش را بشرح و بسط قابل مالحظه اى ذكر نموده است، ولى ابن حوقل 
 تمامى بالد را بترتيبى كه در باال اشاره شد بيان كرده است.

______________________________ 
 . (مؤلف).425)- آغاز جغرافى جديد، جلد اول صفحات 1(
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مقدسى، معاصر آنها، جغرافى خودش را با قلمى كامال مستقل و آزاد نوشته- است و آن مخصوصا مبتنى است بر 
مشاهدات شخصى او كه از بالد چندى نموده، كتاب او شايد مهمتر و محققا از همه تأليفات جغرافى نويسان عرب بيشتر 

 .»1 «بكر و تازه است 

افسوس كه بواسطه ضيق صفحات، طرق و راههاى تجارتى را كه خالفت اسالم را بهر يك از نقاط اروپا و آسيا متصل 
ميساخت نميتوانيم تفصيال بيان نمائيم. ولى «رى» را، بدون اينكه ذكرى از آن بعمل آيد نمى توان گذاشت و گذشت. 
محل مزبور سر راه عمده از مغرب بمشرق واقع شده سوداگران اسكانديناوى و اسالو كه از شمال داخل ولگا ميشدند 

سوداگران و بازرگانانى را كه از لوانت (سواحل شرقى مديترانه) حركت كرده بودند در اينجا مالقات مى كردند. نگارنده 
در جاى ديگر راجع بايران مخصوصا اين نكته را يادآور شده ام كه آن «شاهراه ملل دنيا» است و همين خود، ما را از 

 هرشرح و بيانى مستغنى ميسازد.

الحال برميگرديم بعلم جغرافى كه موضوع بحث ماست و ميگوئيم كه مأمون امر كرد كه مدرسه اى در اين علم تأسيس 
 تا آن زمان ديده شده و رصدخانه اى هم در بغداد »2 «كردند كه آن اولين مدرسه با قاعده اى است كه از زمان انطونينس 

 بنا نمود كه ميل كلى منطقة البروج يعنى مدار خورشيد را در آن سعى كردند كه با كمال صحت استخراج نمايند.

 همچنين در سوريه و عراق يعنى بين النهرين نيز بامر مأمون فاصله دو درجه نصف النهار را با كمال دقت تعيين نمودند
»3«. 

اروپائيانى كه در بعضى اوقات مشرق را از روى جهالت بنظر حقارت نگاه ميكنند خوبست ترقى و پيشرفتى كه در 
هريك از رشته هاى دانش و ادب و نيز صنايع و فنون كه در آن قرن ميان مسلمانان وجود داشته آنرا با ظلمت جهل و 

نادانى كه سراسر اروپا را فراگرفته بود مقايسه كنند و بايد اينرا گفت كه مشرق در تمام شعبه هاى فعاليت عقالنى بر غرب 
 گرفتار در ظلمت نادانى بطور غيرقابل مقايسه اى تفوق و برترى داشته است.

______________________________ 
  (مؤلف).13)- سرزمين هاى خالفت شرقى صفحه 1(



)2-(Antonines  

  (مؤلف).409)- آغاز جغرافى، جلد اول، صفحه 3(
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و اين جهالت و نادانى حقيقة تا مدت پانصد سال دوام داشت و باالخره تا سده دوازدهم دنياى مسيحيت نتوانست طوق 
» هيچ سخن كوتاهى يك حقيقت مسلم را بدين روشنى »1 «تقليد شرق را از گردن دور سازد. «تجمل و شكوه شرق سابق 

 جلوه گر نميسازد.

 فرقه معتزله 

در شرح و بيان عصر ذهبى اسالم هرقدر هم بنابر ايجاز و اختصار باشد اصول و عقائد مخصوص آن عصر را كه جلب 
 نمى توان گذاشت و گذشت. حضرات معتزله تعليمات مذهب »2 «توجه و هواخواهى خليفه و دربارش را كرده بود

رسمى غالب يعنى اشاعره را ظالمانه و مخالف باهوش و ادراك انسانى نشان داده و عقائد و اصول آنان (معتزله) يك 
درخواستى براى آزادى و استقالل آدمى در كار و كردار بوده اند. آنها با عقائد اشعريها كه قائل بجبر و معتقد بودند كه 

خدا آدمى را از گناهى كه خود در ارتكاب آنها ويرا مجبور ساخته است عذاب ميكند بناى ضديت را گذاشتند و 
همچنين در مسئله قدم قرآن و همذات بودن با خدا كه اشعريان معتقد بودند سخت مخالفت ورزيدند. مأمون، معتصم و 

واثق سه خليفه متوالى طريقه معتزله را به حسن قبول تلقى نموده و با شاعت و ترويج آن پرداختند. اما مسلمانان، تابع 
اكثريت يعنى پيروان مذهب اشعرى را بعوض اينكه آزاد بگذارند تعقيب نموده با كمال تعصب و عناد با آنها رفتار نموده 

و باالخره اذيت و آزارى كه در حق آنها روا ميداشتند منجر بعكس العمل غير قابل احتراز گرديده و معتزله كه نفوذ 
سياسى آنها در دوره خلفاى باال بدرجه كمال بود پس از مدت كمى يعنى در دوره متوكل دهمين خليفه عباسى نفوذ و 

 اقتدار مزبور را بكلى از دست دادند.

 )842- 833 هجرى (227- 218معتصم 

مأمون پيش از مرگ خود فرمانى صادر كرد كه برادرش ابو اسحق ملقب به معتصم بعد از وى خليفه خواهد بود. 
حكمرانى او نظير حكمرانى برادرش بود و همان رويه و سياست را تعقيب مينموده است. مجالس بحث و مناظره كماكان 
 آزاد مگر راجع بمذهب معتزله كه هركس با آن مخالفت مى نمود و يا از قبول آن سر باز ميزد مجازاتش اعدام بوده است.

______________________________ 
 )- بايد جزو امثال زبان هاى اروپائى باشد. (مترجم)1(

 )- بفصل هشتم كتاب مهم برون رجوع شود (مؤلف).2(
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 مملوكين و بنيان گذاشتن سامره 

در آغاز خالفت هارون يك جنرال ترك از طرف خليفه بفرماندهى كل قوائى كه در غرب مشغول جنگ بودند منصوب 
گرديد و اين در چهل و هشت سال قبل از خالفت معتصم بود كه در ظرف اينمدت هزاران غالم ترك هرسال از آسياى 

مركزى وارد شده داخل قشون ميشدند و يا جزو قراوالن خالفتى قرار ميگرفتند. بسيارى از اينان منظور نظر خليفه واقع 
شده بتدريج استيالى اين غالمان بجائى رسيد كه اعراب را از جا بيرون كرده و خود جانشين آنها گرديدند و اعراب 

ناچار بغداد را ترك گفته بطرف ريگستان برگشتند. البته اينكار عيبش از ابتدا معلوم و عواقب وخيم آن بر همه ظاهر و 
آشكار بوده است، ليكن هرقدر كه اعراب نسبت باين قراوالن بيگانه اظهار تنفر مى نمودند همانقدر بر تمايل و حسن 
اعتماد خليفه معتصم نسبت بآنها ميافزود و اتكاءش بر تركان بيشتر ميشد تا كار بجائى رسيد كه زمام حكومت و كليه 

اقتدارات و اختيارات را خود بدست گرفته و بناى مداخله در امور را گذاشتند و سرانجام، آنها سلسله مملوكين مصر را 
 بنياد نهادند.

نقل ميكنند روزى خليفه در بغداد سواره از راهى ميگذشت كه يكدفعه مواجه بشيخ عرب كهنسالى گرديد، شيخ خطاب 
بخليفه كرده و با زبان ساده ولى با لحن شديدى لب بشكايت گشود و گفت جسارت و گستاخى و تعدى و غارتگرى 
تركان بجائى رسيده كه ديگر نمى توان از آن خالصى جست. اين سخن خليفه را مشوش ساخته مينويسند كه سوارى 

 بيرون شهر را بعد از آن موقوف كرد.

 طغيان طايفه جات يا كولى ها

در آغاز سده هشتم ميالدى بموجب فرمان وليد عده زيادى از جات (يا باصطالح عرب زط) با گاوميش هاى خودشان از 
رود سند سفلى بسواحل فرات كوچانده شدند و آنها همينكه در آنحدود مستقر گرديدند براه زنى و قتل و غارت 

پرداختند و بواسطه مسدود كردن راه بصره و بغداد قيمت خواربار در پايتخت باال رفته و مردم در مضيقه و فشار افتادند. 
خلفائى كه پشت سرهم ميآمدند هركدام مجبور بوده قوائى براى سركوبى آنها اعزام دارند. از مضمون ابيات زير كه 

 طبرى آنرا ضبط كرده ميتوان تهور و جسارت آنها را فهميد تا چه پايه بوده است. «اى اهل بغداد
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بميريد! وحشت و هراس شما ممكن است طول بكشد. ما كسانى هستيم كه شما را شكست داديم پس از اينكه مجبور 
 ساختيم كه با ما در صحراى باز جنگ كنيد، ما شما را مانند گله الغر و ضعيف از جلو رانديم».

سرداران مأمون در جنگ با اين طايفه غدار و نابكار نتوانستند كامياب گردند و معتصم اول اقدامى كه كرد اين بود كه 
) 834 هجرى (220عجيف يكنفر امير لشگر عرب را كه محل اعتماد بود مأمور سركوبى آنها نمود و باالخره در سال 

عجيف بر آنها بواسطه قطع كردن راه ارتباط غالب آمد و جات ها تسليم شدند. براى اين كه اين فتح را باهالى دلشاد بغداد 



نمايش داده باشند امر شد آنها لباس مخصوص خودشان را بپوشند و با آالت طرب خود در قايقها نشسته بساز و آواز 
 مشغول گردند و بعد همگى را بطرف خانقين كه حاليه منزلگاهى است سر راه تهران و نيز بمرزهاى سوريه تبعيد كردند.

بايد دانست اين جماعت بهر كجا كه رفتند گاوميشهايشان را هم با خود بردند و از اينرو مى توانند ادعا كنند كه اين 
 حيوان كثير الفائده را آنها در شرق نزديك و نيز در اروپا وارد و آشنا كردند.

 )837 هجرى (222دستگيرى بابك 

افشين كه يكى از سرداران بسيار اليق و كافى معتصم بشمار ميآمد بابك (قهرمان معروف) را بعد از دو سال جنگ و 
 پيكار هاى سخت و خونين در حوالى اردبيل شكست داده و تمام قواى او را تارومار ساخت.

بابك در مدت بيست سال يكدشمن بزرگ خالفت بشمار آمده و در ظرف اين مدت شش لشكر خليفه را شكست داد و 
سبب گرديد كه دويست و پنجاه هزار تن بقتل رسيده و هزاران مرد و زن اسير و زندانى شدند. وى در آخر بدست افشين 

شكست خورده و فرار كرد و بدست يكى از امراى ارمنستان كه باو پناهنده شده بود دستگير و تسليم خليفه گرديد و 
 بطور بيرحمانه اى كشته شد.

 شرح اعدام بابك و برادرش كتاب تاريخ گرانبهاى طبرى را بپايان ميرساند.

خود اين مورخ نامى دو سال بعد از اين واقعه بدنيا آمده است، ولى او واقعات زمان خويش را بطور خيلى مختصر برشته 
 تحرير درآورده است.
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 )838 هجرى (223جنگ با يونانيان 

معتصم مثل برادرش مامون جدى و فعال بود، هنگاميكه شنيد كه سوريه را يونانيان محل تاخت وتاز سپاهيان خود قرار 
داده اند از محكمترين قالع آنها استفسار نموده عموريه را باو نشان دادند و فورا با سپاه جرارى بدان سمت شتافت. 

تئوفيلوس امپراطور يونانى در ميدان جنگ شكست خورد. اين امپراطور كه ديد سپاهش نتوانست در مقابل مسلمانان 
پايدارى كند نوميد شده و دست از عمليات كشيد. در اين اثناء عموريه را مسلمانان حصار دادند و پس از قريب دو ماه 

پايدارى موفقانه دشمن يك نقطه غير محكم و سستى از حصار بكمك يكنفر عيسوى تازه مسلمان كشف شده و باالخره 
 قلعه ويران گرديد و رفتارى كه با قشون مستحفظ آن شد بسيار سخت و بيرحمانه بوده است.

 سالهاى بعدى معتصم 

در سالهاى بعد بواسطه سازشى كه برياست عجيف عليه معتصم شده بود اغتشاش و اضطراب حكمفرما بوده است، 
توضيح اينكه عجيف نفوذ و اقتدار روزافزون تركان را بنظر رقابت ديده نتوانست خود را ضبط كند، ولى اين فتنه با 



قساوت وحشيانه اى دفع شد. كمى از اين واقعه كه گذشت افشين از نظر خليفه افتاد و بقتل رسيد. اگرچه در بدو امر بجرم 
خيانت و اختالس توقيف شده ولى تعصب مذهبى معتصم سبب گرديد كه او را بمحاكمه كشيد و بجرم اعتقاد باصول 

 ديانت زردشت و بيزارى از اسالم محكوم باعدام گرديد.

 )847- 842 هجرى (232- 227واثق 

) بجاى پدرش معتصم جلوس نمود، مادر او كنيزكى بود يونانى كه بواسطه كتاب مشهور 842 هجرى (227واثق در سال 
 گويا نزد همه ما معروف باشد. اين خليفه در بدو خالفت عمالش را گرفته مصادره كرد و »1 «و قابل مالحظه بيكفورد

مال وافر از ايشان ستاند و بعضى ها را چوب زد تا ديگران هراسناك شوند. دوره او در ايران اغتشاش و آشوب شروع شد 
و اكراد بناى سركشى و ياغيگرى را گذاشتند و نيز در فلسطين و سوريه علم طغيان خطرناكى برافراشته گرديد ولى تمام 

 اينها بدست فرماندهان ترك فرونشانده شد.

______________________________ 
)1-(Bickford  
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  مذهبى خليفه توطئه اى كه برعليه او شد بى نتيجه و عقيم ماند.»1 «بر اثر تعصب و عدم تساهل 

واثق ممكن بود عمرش طوالنى شده و سالهاى زيادترى خالفت كند و در سياحت و اكتشاف اماكن و بالد طرف شمال 
 پيشرفت نمايد ولى در نتيجه اسراف و زيادروى در عيش و خوشگذرانى صحتش را »2 «كه بآن فوق العاده عالقمند بود

 از دست داده و مزاجش عليل شد.

او بمرض استسقا و عطش دائمى مبتال گرديد و دوائى كه برايش تجويز شد نشانيدن در ميان تنور گرم بوده است و ظاهرا 
خود او حكم ميداد كه تنور را زياد گرم كنند و بدينطريق واثق مرد و با حكومت كوتاه و افتضاح آميز او دوره ذهبى 

 اسالم خاتمه پيدا نمود.

 منظره اى از شكار ايرانى 

______________________________ 
 )- كسانى را كه در عقيده با او مخالف بودند سخت تعقيب نموده و آسيب ميرسانيد. (مترجم)1(

  (مولف)414)- كتاب طلوع جغرافياى جديد جلد اول صفحه 2(
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 سكه عمرو ليث 



 فصل پنجاه و يكم انحطاط خالفت و تجديد استقالل ايران 

«هرگاه زنده ماندم بين من و تو اين شمشير حاكم است. اگر غالب شدم آنچه مرا پسند آمد همانرا بكار خواهم بست و 
 اگر تو فاتح درآمدى نان خشگيده و پياز غذاى من ميباشد.»

 (پيغام يعقوب ليث بخليفه معتمد)

 )847- 861 هجرى (232- 247عكس العمل ارتودكس در خالفت متوكل 

اهميت خالفت متوكل مخصوصا از اين جاست كه آن دوره عكس العمل تعصبات مذهب رسمى را پديدار مى سازد 
يعنى علماى ظاهر و قشرى در ايندوره تفوق پيدا نموده و ارتجاع بتمام معنى عرض وجود ميكند. اصول و تعاليم معتزله 

منهدم شده و استادان و بزرگانشان (بنوبت) از هر طرف مورد تعقيب سخت قرار گرفته و با كمال قساوت و بيرحمى 
باذيت و آزار آنان پرداختند و همينطور عداوت و كينه اين خليفه جديد نسبت باوالد فاطمه و على سخت و شديد بوده 

است. او حتى مسخره اش را واميداشت كه بلباس «شير خدا» كه از القاب على (ع) است درآمده اين عبارت (االنزع 
البطين و االصلع خليفة المسلمين) را بطور استهزاء بخواند. مزار و بارگاه حسين بن على (ع) را حكم داد خراب كنند و 

 حتى زمين آنرا شيار كردند، بعالوه متوكل با يهود و نصارى از روى تعصب دشمن بوده و قوانين و
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احكام منسوخه و متروك را برعليه آنها تجديد و بموقع اجرا گذاشت. آنها مخصوصا مكلف بودند كه در چهارچوب 
درب خانه شان صورت شيطانرا نقش كنند و نيز ماليات خاصى بر آنها تحميل نمود و لباس زردى كه لباس ذلت و 

خوارى بود معين شد بپوشند و از حق استخدام در دوائر دولتى بكلى محروم گرديدند و اين مسلم است كه فرزندانشان از 
 تحصيل زبان عربى ممنوع بودند.

 قصر سامره و درخت سرو كشمير

اين خليفه خودش هرزه و منتها درجه عياش و شهوتران بود. در نزديكى سامره كاخ جديدى بنا كرد و مبالغ هنگفت 
بى حسابى براى آن مصرف نمود. ما در فصل نهم محل مالقات زردشت را با گشتاسب شهريار ايران مذكور داشتيم. نقل 
ميكنند كه پيغمبر ايران براى يادبود اين مالقات شاخه سروى را در آنمحل غرس كرد و آن بتدريج قد كشيده و زياده از 
حد بزرگ شد. زردشتيان آنرا مقدس شمرده و فوق العاده احترام مينمودند. اين خليفه آندرخت را كه در آنوقت معتقد 

بودند هزار و چهارصد و پنجاه سال عمر دارد حكم داد بيندازند و با وجودى كه مبالغ هنگفت زيادى براى جلوگيرى از 
اينعمل و نجات درخت تقديم شد معهذا آنرا انداخته و قطعه قطعه نموده و قطعات آنرا ببغداد حمل كردند ولى در اين 

حكايت مسطور- است كه درست در همانروز كه اين الوار و چوب ها را وارد قصر مزبور كردند متوكل بدست پسرش 
كشته شد. نكته جالب توجهى كه در حكايت مزبور مالحظه ميشود اينست كه ديانت زردشتيان در آن نواحى معروف 



بقهستان نفوذ خود را تا آن عصر حفظ كرده بوده است، آن محل را از دست نداده و تا به امروز در آن نقطه كه بعدها 
 معروف به قهستان گرديد باقى مى باشند.

 )872- 820 هجرى (259- 205سلسله طاهريان 

ما راجع به طاهر سردار معروف مامون كه در خراسان حكمرانى نموده است شرحى در سابق مذكور داشتيم. اما 
فرزندانش بجاى مرو كه در مدت پنجاه سال مركز حكمرانى نيمه مستقل بود نيشابور را مركز و كرسى نشين قرار دادند. 
امراى اين سلسله از خود داراى افكار و خياالت بلند نبودند و نتوانستند در مقابل حوادث و پيشآمدهاى سخت پايدارى 

 ) بعد از مقاومت كمى سقوط كرده و منقرض شدند.872 هجرى (259كنند و لهذا در موقع حمله صفاريان در 

 20، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 ميالدى در ترشيز طرف جنوبى نيشابور بدسته كوچكى از قبيله طاهرى برخوردم كه در آنجا سكنى 1909نگارنده در 
 داشتند و نيز اطالع يافتم كه چند تنبوشه آبيارى بطور اتفاق پيدا شده كه در آنها نام اين سلسله منقوش ميباشد.

 )861- 870 هجرى (256- 247دوره آشوب و هرج و مرج 

متوكل پسر بزرگش منتصر را بواسطه دشنام دادن و ناسزا گفتن سخت از خود متنفر و بيزار ساخته سازشى بين افسران 
ترك برله اين وليعهد بعمل آمده و در نتيجه خليفه را هنگامى كه در خواب بود كشتند. منتصر بجاى پدر بر مسند 

خالفت نشست، ليكن پس از يكسال حكمرانى درگذشت و بعد از او دوره هرج ومرج شروع شد و بغداد براى بار دوم 
 محصور گرديد و كار بجائى رسيد كه ارتش ترك خلفا را بدلخواه خود تعيين ميكردند و بقتل ميرسانيدند.

پرچم طغيان و سركشى در تمامى مملكت برافراشته شد، مراكز پادگان و فرماندهى بواسطه هرج و مرجى كه در همه جا 
حكمفرما بود از سركوبى ياغيان و ماجراجويان عاجز شده و عمال واليات و استانها بى يار و ياور ماندند و بالنتيجه 

 خالفت بسرعت رو بتقسيم و تجزيه را نهاد.

 طلوع صفاريان 

در دوره متوكل يكنفر موسوم به صالح بن نصر به بهانه دفع خوارج و جلوگيرى از فتنه و فساد آنها جمعى را در سيستان 
دور خود جمع كرده و آن واليت را گرفت. امير طاهرى شخصا حركت به سيستان نموده جنگ بين صالح و خوارج را 

موفق شد خاتمه دهد. ليكن بعد از برگشت او دوباره صالح وارد معركه گرديد و بقرار معلوم بوى اجازه داده شد كه 
سيستانرا در تصرف نگاه دارد اما بخارج دست اندازى نكند. از تابعان فوق العاده اليق و زبردست او عمرو ليث معروف 

بصفار يعنى رويگر بود و مدتها برويگرى اشتغال داشت. او بى نهايت حادثه جو و در اوايل سن كه هنوز طفل بود به 
بلندهمتى و جوانمردى معروف و وقتى كه بمردى رسيد بشغل راهزنى پرداخت كه آن در آنكشور اكثر وسيله براى 



تحصيل شهرت و نام بوده است و باالخره در اندك زمانى صيت جوانمردى و دالورى باعث موفقيت و پيشرفت او 
 گرديده و پيروان زيادى براى او فراهم ساخت كه اينمرد همه آنها را تحت 
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) كه متوكل كشته شد او در تحت جانشين صالح فرمانده كل قواى 861 هجرى (247اختيار صالح گذارد تا آنكه در 
) بوده است. او به كرمان حمله برده و آنرا 876 هجرى (253سيستان گرديد. اول موفقيت او همانا گرفتن هرات در 

ضميمه نمود و سپس به فارس حمله ور شد و چيزى نگذشت كه حكمران قلمروى وسيع گرديد. اينمرد تأسيس سلسله اى 
ولى كم دوام نمود كه ايرانيان آنرا با مهر و عالقه خاصى ياد ميكنند و اين مهر و عالقه دو جهت دارد: يكى اينكه آن بعد 

 از فتح و غلبه عرب اولين سلسله بشمار ميآيد و ديگر آنكه از سيستان موطن رستم قهرمان و سلسله كيان برخاسته است.

 )892- 870 هجرى (279- 256معتمد 

پس از مدت نه سال هرج ومرج فرزند ارشدى كه از متوكل باقى بود بخالفت منصوب گرديد و دربار هم ببغداد انتقال 
يافت كه نفوذ تركان در آنجا كمتر بوده است. موفق برادر خليفه كه اداره امور در حقيقت با او بود سر و صورتى بدربار 

 داده مقام خالفت كه در حال سقوط بود يكباره استحكام و اعتبار پيدا نمود.

 )869- 883 هجرى (255- 270فتنه زنج 

اين سخن را كه «تاريخ تكرار ميشود» بايد اذعان داشت كه از سخنان بسيار درست و سنجيده است. چه آنكه فتنه زنج يا 
 كه آن جمهورى روم را در »1 «غالمان زنگبارى كامال شبيه و همانند است بجنگ غالمان در تحت رياست اسپارتكوس 

 قرن هفتم قبل از ميالد متزلزل ساخته و بحال اختناق انداخت.

شخص ايرانى كه در رأس اين فتنه و آشوب قرار داشت مدعى بود كه از اوالد على بن ابيطالب ميباشد و در بادى امر 
خود را يكنفر پيشواى روحانى نشان داد، ولى اينمدعى آنرا بزودى فراموش كرده فقط ملتجى بغالمان شده و قول آزادى 

و چپاول و غارت بآنها داد. از بهره مندى مختصرى كه در حجاز نصيب وى گرديد نواحى باطالقى اطراف بصره شامل 
قسمت سفالى دره كارون را اشغال نمود و هزاران غالم زنگى و نيز اعراب صحرا نشين زياد زير لواى او جمع شدند. 

نيروهاى خالفتى مكرر در مكرر شكست خورده تا آنكه خود بصره بدست زنج مورد حمله و هجوم قرار گرفته و زنگيان 
 دست 

______________________________ 
)1-(Spartacus  
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بغارت و كشتار عمومى گشودند. اين جماعت سپس از بصره درآمده در امتداد دو طرف ساحل خليج فارس سمت 
جنوب و نيز در طرف شمال منتشر گرديده تا آنكه واسط را قبضه كرده و اهواز را بباد يغما دادند. موفق كه تا وفات 

 نميتوانست هم خود را به فرونشاندن اين طغيان هولناك مصروف دارد در آخر سپاه عظيمى فراهم آورد 879يعقوب در 
و بدفع زنگيان فرستاد و در نتيجه آن گروه بى باك در آن ناحيه سخت باطالقى تسليم شده و پس از پانزده سال خونريزى 

 و تاخت وتاز خبيث بقتل رسيده و هزاران مردم بدبخت كه زندانى بودند آزاد گرديدند.

 كارهاى برجسته يعقوب بن ليث 

اكنون برميگرديم بطرف يعقوب ليث و شمه اى از حاالت و و كارهاى برجسته و نمايان او را تا هنگام وفات بنظر 
) او قاصدى بنزد موفق فرستاد و پيغام داد كه وى خود را يكى از غالمان پست 871 هجرى (257خوانندگان ميرسانيم. در 

خليفه ميداند و مصمم گشته كه شرائط خدمت را بجا آورده و شئون و احترامات خليفه را كامال حفظ نمايد. چون در 
خصوص يعقوب اينطور صالح انديشى شده بود كه حتى االمكان بگذارند دور از بغداد باشد لهذا خليفه حكومت بلخ و 
طخارستان و ساير نواحى و قطعات دوردست شرق را باو واگذار نمود. يعقوب از اين انتصاب و ورود خودش در عداد 
مأمورين عاليرتبه خليفه تقويت يافته و در همه جا پيروز و بهره مند بوده است و حتى كابل را كه دوردست بود بتصرف 

درآورده و پادشاه آنجا را كه ترك و بودائى بود دستگير نمود. در آخر اين حادثه جوى سيستان آماده شد به امير طاهرى 
حمله ور شود كه از دور تماشا ميكرد كه قسمت مهم از متصرفاتش از دست رفته و مقاومت و پايدارى مأيوسانه اى ننموده 

است. خالصه يعقوب بر خراسان استيال يافته و از آنجا بعزم تسخير طبرستان مجاور شتافت. او در سارى حسن بن زيد را 
كه حكومت مقتدرى باسم آل على تاسيس كرده بود شكست داد ولى در ينميان كه حسن را سمت گيالن تعاقب ميكرد 
در اثناى طريق قسمت اعظم از نفراتش را بر اثر بيمارى طاعون از دست داد و ناچار براى گرفتن سربازان تازه به سيستان 

 برگشت.

 يعقوب در آنوقت نصف ايران را مالك بود بعالوه بسيارى از واليات شرق هم 
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) تصميم 875 هجرى (262در تصرف وى بوده است. اينمرد از جنگ هاى فاتحانه متوالى مغرور و تهييج شده در سال 
گرفت كه با خليفه دست وپنجه نرم كند. او براى اجراى اين مقصود بدوا فارس را از دربار خالفت تقاضا نمود ولى معتمد 

عالوه براينكه اين تقاضا را رد كرد از حكومت خراسان هم او را معزول ساخت. در اينجا يعقوب هم فورا بطرف بغداد 
پيش رفت و در نزديكى دار الخالفه با موفق مصاف داد ولى با تلفات و خسارات زياد شكست خورد و حتى تمامى 

اردوى او هم بدست دشمن افتاد و با اينحال انديشه اى بخود راه نداد و با كمال قوت قلب به فارس عقب كشيده در آنجا 
بجمع آورى سپاه تازه مشغول گرديد. يعقوب بدرجه اى اعتماد بنفس داشت كه وقتيكه رئيس زنگيان باو پيشنهاد 

  «ال أَعبد ما تَعبدونَ و ال أَنْتُم عابِدونَ ما أَعبد»معاضدت و همراهى نمود با كمال تحقير آنرا رد كرده و اين آيه را خواند



) خليفه سفيرى براى مؤاخذه دوستانه يا استمالت بنزد يعقوب اعزام داشت. 878 هجرى (265سه سال بعد از اين يعنى در 
در ورود سفير اين حادثه جوى بزرگ در بستر مرگ افتاده و شمشيرش در كنار وى گذارده شده و قدرى نان خشك با 

پياز غذاى درشت و خشن او را هم حاضر كرده بودند. جوابى كه او بخليفه توسط سفير داد همانست كه عنوان فصل 
 جارى را تشكيل ميدهد.

 منشأ اسماعيليه 

چنانكه در فصل چهل و هفتم گذشت از جمله عقائد فرقه اماميه يكى آنست كه بايد يكى از فرزندان على از جانب خدا 
برياست عاليه روحانى منصوب شود و معتقدند كه او متصف بصفات ربانى و داراى معجزات و همه نوع خوارق عادات 

ميباشد و اين در ميان شيعيان يكموضوع اساسى و از اصول عقائد شمرده ميشود. مابين دوازده امام شش امام اول كه 
 ميالدى زمان خالفت منصور رحلت نمود عموما مورد قبول ميباشند. ليكن امام 765ششمين آنها امام جعفر صادق و در 

جعفر كه فرزندش اسمعيل را ابتدا به جانشينى خود تعيين كرده بود بعد ويرا از اين منصب محروم ساخته پسر كوچكش 
موسى كاظم را امام بعد از خود اعالم كرد و جهتش را هم مينويسند كه اسمعيل در يك هنگام ديده شد كه شراب 

 نوشيده است.
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چيزى نگذشت يعنى در حيات حضرت صادق، اسمعيل جانشين معزول از دنيا رفت و اين پيش آمد شيعه را بدو فرقه 
متفرق ساخته هرچند اكثريت با پيروان امام موسى كاظم است ولى يك اقليت معتنابهى نسبت به اسمعيل وفادار مانده و 

در صورتيكه او هيچوقت امام نبود فرزندش محمد را بامامت برگزيده جمعى معتقد شدند كه او امام هفتم و آخرين امام 
 ميباشند.

 قرمطيان 

اول كسى كه در عراق زمان خالفت معتضد به ترويج مذهب اسمعيلى پرداخت يكنفر حمدان نام معروف به قرمط بود و 
بعد از او پيروان اين اصول را از روى تحقير قرمطيان نام نهادند. قرمط با چند هزار نفر به رئيس زنگيان كه خبيث ميگفتند 

پيوست ولى پيروانش در اصول عقائد متفرق شده بچندين فرقه يا قسمت منقسم گرديدند و باالخره نتوانستند اتفاق و 
اتحاد حاصل كنند. از حاالت قرمط خيلى كم در دست است مگر او بدست يكنفر از حشّاشين يا فدائى كشته شد و بعد 

فرزندان يكنفر زكريا نام و پس از دستگيرى و قتل آنها خود زكريا ليدر اين طائفه گرديده و بجنگ هاى خونين 
 در آغاز مائه چهارم هجرى سليمان يكمرد متعصب ديگرى به بصره هجوم برده و بعد در كوفه »1 «وحشيانه اى پرداختند

) مكه بغارت رفته و حجر االسود را 929 هجرى (317دست بقتل و غارت گشوده و اين هرج مرج منجر باينجا شد كه در 
از جا كنده بغارت بردند. پس از چندى اين آشوب تخفيف يافته و اين فرقه بواسطه اختالف مابين خودشان رو بزوال 

) حكومتى در ملتان بدست يكى از قرامطه تشكيل يافته و اين خود 985 هجرى (396نهادند ولى بطوريكه مينويسند در 
 بسط و توسعه نفوذ آنها را نشان ميدهد تا كجا بوده است.



فرق نامبرده كه همگى بر ضد اجتماع بودند تاريكترين و مخوف ترين احزاب را در ديانت اسالم تشكيل داده و موجب 
 مخاطرات عظيمه بوده اند و چنانكه 

______________________________ 
)- البيرونى در كتاب آثار الباقيه فصلى را تخصيص به انبياء كاذب داده است و من خوانندگان كنجكاو را بانجا حواله 1(

 موضوع 222ميدهم ولى بهترين شرحى كه در موضوع قرامطه نوشته شده همانا در آنسيكلوپيد يا جلد سوم صفحه 
 مذهب و اخالق است.

 (مؤلف)
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 پائين تر خواهد آمد تبليغ اصول عقائد آنها در ايران ادامه پيدا نمود.

 طلوع سلسله سامانى 

سلسله سامانى كه يكصد و بيست و پنج سال دوام كرد اقتدار و اعتبارشان نسبت بخاندان طاهرى يا صفاريان كه در 
 يكصورت قريب به پنجاه و در صورت ديگر پنجاه سال تمام در شهرت و ترقى بودند خيلى بيشتر بوده است.

مؤسس سلسله مزبور يك نجيب زاده ايرانى سامان نام است كه ساكن بلخ و نسبش به بهرام چوبين ميرسد. اينمرد از 
شهرستان مولد و موطنش اخراج شده ناچار به اسد بن عبد اهللا كه در خالفت مهدى عامل خراسان بود شكايت برد و 

 نامبرده از وى جدا حمايت نمود.

سامان در حق شناسى از اين كمكى كه باو شده بود نه فقط كيش قديمى را كه تا آنوقت در آن كيش باقى بود ترك 
گفته داخل اسالم گرديد بلكه براى جلب نظر و خوشامد حامى خودش فرزندش را اسد نام نهاد. وى چهار فرزند داشت 

كه به هارون خدمت كردند و در خاموش كردن فتنه رافع كمك مادى و اساسى نمودند. در پاداش اين خدمات مامون 
حكومت سمرقند، فرغانه، شاش و هرات را باين چهار برادر داد و اين انعامات و عطاياى شاهانه را طاهريان تصديق و 

 برقرار داشتند.

مقتدرترين حكمران اين سلسله احمد بود كه بعد از وى پسرش نصر بجاى او نشست. سامانيان چنانكه معلوم خواهد شد 
بعد از طاهريان جاه و مقامشان را از دست ندادند و شايد آن بوسيله قرارى است كه با عمرو بن ليث شده گرچه جزئيات 

 هجرى يا دو سال بعد از برانداختن سلسله طاهرى بدست يعقوب ليث نصر 261آن مبهم و ناروشن است، بهرحال در سال 
و برادرش اسمعيل واليات تا آنطرف جيحون را متصرف بودند و همين سال مخصوصا تاريخ تاسيس اين سلسله گرفته 

شده است. اسمعيل در امور لشگرى از خود ابراز لياقت و كفايت غريبى نمود، ليكن بين اين دو برادر نزاع برخاسته و 



جنگ و جدال داخلى شروع گرديد كه در آن جنگ اسمعيل فاتح گرديد، ولى رفتارش با نصر فوق العاده جوانمردانه 
 ) اتفاق افتاد زمام حكمرانى را در دست داشته باشد.892 هجرى (279بوده اجازه داد تا زمان وفاتش كه در 

 )878- 903 هجرى (290- 265حاالت عمرو ليث 

بعد از مرگ يعقوب برادرش عمرو با خليفه صلح نمود و از طرف وى مدت شش سال در خراسان و واليات ديگر 
 حكمرانى كرد ولى 
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بعد معتمد كه پس از قلع و قمع زنگيان حس كرد كه مى تواند به مهم عمرو بپردازد ويرا معزول ساخت و او بعد از اين 
نيشابور را كه بآن عالقه زياد داشت براى اقامت خود برگزيد ابيات زير كه منسوب باوست عالقه او را نسبت بآنجا معلوم 

 است و با اينحال چگونه »1 «مى دارد چه اندازه بوده است «سنگهاى آن فيروزه، بوته هاى آن ريواس- و گل آن خوردنى 
 مى توانم از آن دل كنده و تركش گويم»

هرچند استان مزبور با سپاه آن به رافع بن هرثمه واگذار شده و او صفارى را شكست داده بطرف سيستان موطن اصلى 
) معتضد كه بجاى معتمد نشست اينرويه برادرش را تغيير داده و دوباره عمرو را 870 هجرى (279وى راند. در سال 

 بحكومت خراسان منصوب داشت.

اين خليفه كه خود را عاجز مى ديد عمرو را آلت اجراى مقاصد خود كرده بر ضد رافع نيرومند و نيز اسمعيل كه هنوز 
) عمرو نيشابور را گرفته و رافع را مغلوب و دستگير 896 هجرى (283قوه و اقتدار زياد داشت تحريك نمود. در سال 

نمود و بعد بقتل رسانيده سرش را ببغداد فرستاد. اين فاتح از اين باده پيروزى كه حاصل كرده بود سرمست شده از خليفه 
جدا درخواست كرد كه اسمعيل را از حكومت ماوراء النهر معزول سازد و خليفه بقرار معلوم با مّزورى و دوروئى كه در 

نهادش بود ويرا تحريك نمود كه به امير سامانى حمله ور گردد و درعين حال اسمعيل را تشجيع نمود كه در مقابل 
) بلخ محاصره 900 هجرى (288پايدارى نمايد. اين جنگ بعد از كشمكش و زدوخوردى سخت باينجا منتهى شد كه در 

و تسخير شده و عمرو اسير گرديد. اينجا حكايت ميكنند يكى از فراشان در حينى كه مقدارى گوشت براى پيشواى اسير 
مى پخت و ظرف را (گويا سطل اسبى بود) گذاشت و بطلب مقدارى نمك رفت؛ ناگهان سگى براى ربودن گوشت سر 

در سطل مزبور كرده دهانش سوخت، آن حيوان سر بتعجيل برآورده و دسته در گردنش افتاد و ميدويد و سطل را ميبرد. 
 عمرو كه آنحالت را مشاهده نمود فرياد برآورد و گفت: «امروز

______________________________ 
)- اين گل در نقاط مختلف خراسان يافت مى شود و مردم بالخصوص زنان حامله آنرا ميخورند نگاهى به «ششمين 1(

  «مؤلف»1911سفر در ايران» (انجمن جغرافيائى آسيائى) ژانويه 
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صبح سيصد شتر آشپزخانه ام را حمل مى كردند و امشب يك سگ دارد آنرا ميكشد». در شكل و تركيب عمرو و آن 
 در يك حكايت مربوط بچوگان بازى ذكر شده معلوم ميشود كه او از يك چشم محروم »1 «بطوريكه در قابوس نامه 

بوده است. اسمعيل حاضر شده بود كه با اسيرش جوانمردانه رفتار كند ولى خليفه باو فشار آورد كه عمرو را زنده ببغداد 
) بقتل رسيد. بعد از وى پسرش روى كار آمد و سيستان را فقط مدت يكسال 903 هجرى (290بفرستد كه در آنجا او در 

در تصرف داشت و در پايان آن اقتدار اين سلسله كم عمرو بى دوام بغتتا خاتمه پيدا نمود. اگرچه در سيستان تا چند طبقه 
 »2 «و نيز در بلوچستان براى چند قرن از خويشان و تركه و تبار صفارى حكمرانى داشته اند.

 اوج ارتقاء سلسله سامانى 

بعد از مرگ نصر، اسمعيل بر تخت نشست و شروع بيك سلسله فتوحاتى نمود كه آن رتبه و مقامش را باال برده از امارت 
و قلمرو كوچكى كه داشت بمقام سلطنت رسانيد. اولين ميدان جنگ او بطور عجيب جنگ مقدس يا جهادى بود كه بر 

ضد مهاجرنشين مسيحى طراز رويداده است كه آن منتج بفتح و پيروزى شده امير و ساير رؤسا و زعماى آنجا بدين اسالم 
) كه در باال ذكر شد از موفقيت هاى درخشان وى بشمار ميآيد، 900 هجرى (288گرويدند. شكست و اسارت عمرو در 

چنانكه در پاداش آن، فرمان مخصوص از طرف خليفه باسم او صادر شده و حكمرانى خراسان، تركستان، ماوراء النهر، 
 در كتاب تاريخ بخاراى خود مينويسد كه در اينجا از هند و »3 «سند و هند و كرمان باو واگذار گرديد. اگرچه وامبرى 

سند فقط روى يك الف و گزاف بيهوده اى اسم برده شده است. ولى در اين شك نيست كه قلمرو اسمعيل وسعتى بسزا 
 داشته است، و با اينصورت اكتفا بآن نكرده لشگركشيهاى مظفرانه اى برعليه تركان طرف، مشرق نمود.

 اسمعيل بخارا را پايتخت خويش برگزيد. لقب «شريف» بخارا اساسا باو مديون 

______________________________ 
  مؤلف 339)- «ده هزار ميل» صفحه 1(

  مؤلف 229)- نگاهى به «ده هزار ميل» صفحه 2(

)3-(Vambery  
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ميباشد و نيز تاريخ قلعه آن منتهى بزمان اين پادشاه بزرگ سامانى ميشود كه هيئتى از مورخين و شعرا و فقهاى نامى 
 زبردست را در انجا جمع كرده و عصر طالئى آنشهرستان واقعه در كنار رودخانه زرافشان را پديد آورد.

) كشته شد و 913 هجرى (301بعد از اسمعيل- احمد بجاى او نشست كه پس از يك حكمرانى غير شرافتمندانه در 
پسرش نصر كه هشت ساله بود بر تخت نشست، وى در مدت سى سال فرمانروائى بر متصرفات اين سلسله افزوده رى، 

قم، اصفهان را هم بنا بخواهش خليفه ضميمه نمود كه باو اين سلسله دست بيعت داده و اظهار اطاعت مينمودند. نصر دوم 



در حقيقت مأمون سلسله سامانى شمرده ميشود، چنانكه در معالى و مفاخر دربار او، عبد الملك نام يكى از معاصرين كه 
از اهل نيشابور است چنين مينويسد «بخارا تحت سلطه اين سامانى كانون عظمت و شكوه، مطاف امپراطورى، مجمع 

بزرگترين و برجسته ترين عقالى عصر، مطلع ستارگان فضل و هنر دنيا و جلوه گاه عاليقدرترين حكما و دانشمندان زمان 
 »1 «بوده است.»

 فساد و انحطاط و زوال 

بعد از نصر- نوح پادشاه شد و در زمان او دولت سامانى رو بضعف و خرابى را نهاد و جهتش هم اين بود كه پادشاهان 
 آن تحت نفوذ غالمان ترك رفتند كه داراى مشاغل و مناصب عالى بوده اند.

بعد از نوح، عبد الملك ولى نعمت آلپتگين پادشاه شد و پس از هفت سال حكمرانى هنگام چوگان بازى هالك گرديد، 
برادرش منصور نفوذ و اعتبار سلسله را بواسطه ستادن باج از ديلميان فارس و عراق تجديد نمود. نوح دوم كه بعد از 

منصور بر تخت نشست دچار حوادث و پيش آمدهاى زياد گرديده و بيشتر شهرتش از اينجاست كه ابو على سينا حكيم 
بزرگ ايرانى ويرا معالجه كرده است. اعيان و زعماى مملكت برعليه او سازش كرده بغرا خان را از كاشغر كه پايتخت او 

بود و بر يكعده قبائل و عشائر متحده فرمانروائى ميكرد دعوت كردند كه به خاك سامانى حمله كند. بغرا خان بخارا را 
 تصرف نمود ولى طولى نكشيد كه از دنيا رفت و نوح فرارى دوباره به پايتخت 

______________________________ 
  «مؤلف»365)- اقتباس از كتاب برون صفحه 1(
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خويش برگشت. نجبا و اعيان كشور بطرف خراسان فرار كرده و از امير ديلمى يارى خواستند. نوح در حال نوميدى از 
سبكتگين كه حكومتى در غزنه مقابل سامانى تاسيس كرده بود امداد طلبيد و او قشونى بكمك نوح فرستاد كه در 

نزديكى هرات فتح قطعى حاصل نمود. جنگ مزبور بيشتر از اينجهت قابل مالحظه است كه محمود پسرش غازى آينده 
اسالم در آن ميدان جنگيده است و بدينوسيله از نوح حق شناس برسم پاداش و انعام واليت خراسان را گرفت و 

 پيروزيهاى ديگرى هم يكى در طوس و آنديگر در نيشابور نصيب وى گرديد.

منصور دوم فرزند و جانشين نوح داراى طبع موزون بود و قطعات چندى از او محفوظ مانده كه از آنجمله يكى اين است 
 كه وقتى از وى پرسيدند كه چرا هيچوقت پادشاه لباس رزم را از خود دور نميسازد در جواب ميگويد:

 گويند مرا چون سلب خوب نسازى 
 

 مأوى گه آراسته و فرش ملون 

 با نعره گردان چه كنم لحن مغنى 
 

 با پويه اسبان چه كنم مجلس گلشن 

 جوش مى و نوش لب ساقى بچه كار است 
 

 جوشيدن خون بايد بر عيبه جوشن 

 اسب است و سالح است مرا بزمگه و باغ 
 

 تير است و كمانست مرا الله و سوسن 

   



اين پادشاه رزمجو و جنگى در حيات نبود كه زوال سلسله خود را بچشم ببيند، ليكن جانشين وى عبد الملك كه آخرين 
پادشاه اين سلسله است بدست ايلك خان از سلسله تركان كه در باال ذكر شد دستگير و زندانى گرديد و در محبس هم 

) وقوع يافته و در اين تاريخ سلطنت سلسله سامانى زوال پيدا 999 هجرى (389درگذشت. دستگيرى عبد الملك در 
 نمود، اما بعد از يكدوره درخشان يكصد و بيست و پنج سال، گو كه اين درخشندگى يكنواخت و متوالى نبوده است.

 )928- 1402 هجرى (234- 316آل زيار 

در زمان حكمرانى نصر دوم واليت طبرستان مجددا به اسم خاندان على بدست حسن بن على اطرش فتح شده ولى پس 
) يكنفر مرداويج نام بن زيار آن ناحيه را را با تدابير شخصى قبضه كرده سپس 928 هجرى (316از چند سال يعنى در 

 اصفهان و نواحى اطراف همدان را بتصرف درآورد و تأسيس 
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سلسله اى نمود كه معروف بفرهنگ دوستى و ترويج از علم و ادب مى باشد و مدت يكصد سال بلكه بيشتر دوام كردند. 
اگرچه بجز بانى اولى، باقى افراد اين سلسله نقش مهمى در ايران بازى نكرده اند. در ميان جانشينان او باالتر و معروف تر 

) حامى و سرپرست البيرونى ميباشد كه كتاب آثار الباقيه معروف خود را 976- 1012 هجرى (366- 403از همه قابوس 
 باو اهداء كرد. وى ساليان زيادى در دربار او بسر برده است.

 اينمرد گذشته از اينكه حامى و سرپرست علم و هنر بود خود داراى طبع موزون و شاعر بوده است 

 در عربى و فارسى هردو چيز مينوشت و از تراوش طبع او يكى رباعى آبدار زير است.

 گل شاه نشاط آمد و مى مير طرب 
 

 زانروى بدين دو ميكنم عيش طلب 

 خواهى كه درين بدانى ايماه سلب 
 

 گل رنگ رخت دارد و مى رنگ دو لب 

   
زندگانى قابوس مشحون بحوادث و تقلبات زياد است. او به فخر الدوله ديلمى برعليه دو برادرش عضد الدوله و مؤيد 

الدوله مقتدر يارى نمود و در نتيجه از مملكت خود رانده شد و تا چندين سال متوارى بود و در بازگشت با اينكه در علم 
و ادب، بذل و بخشش، ديندارى، عقل و تدبير و فراست و هوش بى مثل بود معهذا نجبا و امراى كشور از جور و بيرحمى 

 او بستوه آمده ويرا از سلطنت خلع كرده و بعد بقتلش رسانيدند.

  گنبد قابوس را ديدار كردم و آن بطوريكه اسفنديار مى نويسد:1908نگارنده در 

در خارج گرگان سر راه خراسان واقع است و چنانكه تصوير مندرجه در كتاب نشان ميدهد گنبد مزبور يك ساختمان ده 
ضلعى مرتفعى است با بام مخروطى شكل آن كه از چندين ميل در زمين هموار و مسطح نمايان ميباشد و از كتيبه كوفى 

آن بصورت آجركارى دورور معلوم ميشود كه اين كتيبه مجلل و عالى طبق دستور امير شمس المعالى فرزند امير قابوس 



 و آن يكى از قديمترين ابنيه بشمار ميآيد كه »1 «) بنا شده است 997 هجرى (375پسر و شمگير در زمان حيات او در 
 داراى تاريخ معين و معلوم و در شمال واقع است.

 نوه قابوس، كيكاوس بن اسكندر بن قابوس مؤلف قابوس نامه ميباشد و آن كتابى 

______________________________ 
  «مؤلف»1911)- ششمين سفر در ايران «جريده د. ج. س. ژانويه 1(
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 گنبد قابوس 
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است معروف كه در اصول و قواعد زندگانى با بيانى شيوا نوشته شده و بوسيله ترجمه فرانسه در دسترس اروپائيان 
 گذارده شده است.

 )922- 1505 هجرى (330- 447آل بويه يا ديلميان 

مؤسس آل زيار از روى غفلت و بى وقوفى مساعدت كرده تأسيس سلسله ديگرى نمود كه اقتدارش بمراتب بيش از 
سلسله خويش بوده است، توضيح اينكه او حكومت كرج يكى از مضافات غربى همدان را بعلى بن بويه بخشيد و نامبرده 

بكمك دو تن از برادران مستعد و اليق خودش حوزه حكمرانى خويش را با قدم سريعى تا حدود غربى استان فارس 
توسعه داد و باالخره فارس را اشغال كرد. اين خاندان از يكى از طوائف ايرانى ساكن ديلم برخاسته و مدعى بودند كه از 

 ميباشند و مخصوصا شيعه مذهب و پيرو اصول و عقائد اماميه بودند. على معلوم ميشود كه يكمرد »1 «نسل بهرام گور
خوش اقبالى بود، چه بعد از گرفتن فارس يكروز در كاخ شاهى شيراز بر تخت خوابى دراز كشيده بود ناگه چشمش 

بمارى افتاد كه سرش را از سوراخ بيرون كرده خيره نگاه ميكند، فورا بنّا و عمله طلبيده آن ديوار را داد خراب كردند و 
در نتيجه حجره اى كه در آنجا مخفى بود مكشوف و بدستش آمد كه تمامى اموال و نقود ياقوت حكمران محروم در آن 

 حجره جمع و ذخيره شده بود. نامبرده از طرف خليفه نماينده بوده است.

كمى كه از اين قضيه گذشت او خياطى را براى دادن سفارشى امر كرد حاضر سازند و خياط كه وارد شد چوبى را براى 
اندازه گيرى لباس اشاره نمود بياورند ولى خياط همينكه اسم چوب را شنيد خيال كرد ميخواهند او را چوب كارى كنند 
فورا خودش را بپاى وى انداخته بناى البه و زارى را گذاشت و گفت اگر امانم بدهيد همه لباس هاى فاخر ياقوت را كه 
نزد من است تسليم خواهم نمود، او همه را آورد و تحويل داد احمد يكى از برادران بسيار معروف على داخل در يك 

 دوره كشورگشائى گرديده و شرح كارهاى 



______________________________ 
  اين ادعا را رد كرده و صحت آنرا تصديق نميكند. «مؤلف»45- 46صفحات ( Sachan))- البيرونى چاپ 1(
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. بقرار معلوم شهر كرمان بواسطه يكنفر راهزن »1 «نمايان او را در واليت كرمان ميتوان در تواريخ محلى جمع آورى كرد
موسوم به محمد بن الياس ولى معروف به ابو على كه خدمت آل بويه را كرده بود تصرف شده و هنگامى كه احمد 

سيرجان را ميگرفته كرمان را حصار داده و ابو على روزها بروش غير متعارفى مى جنگيد و شبها تحف و هدايا براى احمد 
ميفرستاد و آن نتيجه اى كه داد اينكه باو اجازه داده شد كه كرمان را بشرط دادن خراج در تصرف نگاهدارد. اين امير 

بويه در يك لشكركشى به جيرفت در تنگه دلفارد مورد حمله ناگهانى واقع شده و برطبق بيان وقايع نگار، او فقط با چند 
تن از مردان خود فرار كرده و از يك دست هم خسارت و زيان ديد، اما آن يك ادبار و شكست موقتى بوده و او بطرف 

 ) ضميمه نمودند.934 هجرى (322غرب روانه شده و به برادرانش ملحق گرديد و با كمك هم فارس را در 

 خليفه مجبور گرديد اين فاتحين را جزو نايبان و سرهنگان خود بشناسد.

احمد پس از تمشيت و انتظام امور ممالك متصرفه ابتدا بطرف غرب عزيمت كرده و خوزستان را ضميمه نمود و باالخره 
 ) وارد بغداد گرديد.945 هجرى (334در سال 

خليفه هم ناچار ويرا بحسن استقبال پذيرفته و لقب معز الدوله و منصب امير االمرائى را باو ارزانى داشت كه تا چندين 
 پشت منصب مزبور در اين خانواده باقى بوده است.

______________________________ 
)- من در تاريخ كرمان دو كتاب را بدقت مطالعه و موشكافى كرده ام و از آن دو يكى تاريخ افضل الدين معروف به 1(

) براى ملك دينار كه در آن تاريخ حكمران كرمان بود نوشته شده است. 1188 هجرى (584افضل كرمانى است كه در 
 ميالدى در طهران با چاپ سنگى بطع رسيده است و اساسا تاريخ مزبور راجع است به 1876نسخه خطى اين كتاب در 

سده ششم هجرى و مشتمل بر بعضى اطالعات مهم مى باشد و آن ديگر تاريخ محمد ابراهيم است كه بطوريكه نشان 
 ميالدى 1886در - Houtsma ) به سيستان سفر كرده است. نسخه اصل خطى آن بوسيله 1636 هجرى (1025ميدهد در 

 هجرى 619) تا 1041 هجرى (433طبع و نشر شده است. تاريخ مزبور راجع بسالجقه كرمان و وقايع عمده آن واليت از 
 ) يعنى تا زمان قتلوغ خان برشته تحرير درآمده است. (مؤلف)1222(
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عاقبت خليفه بدبخت از خالفت خلع شده و جانشينان وى دستخوش امراى بويه بوده كه تا يكصد سال باقتدار خود باقى 
 بوده اند.



شرح حاالت خاندان سه گانه عراق و فارس و رى بتفصيل خارج از گنجايش كتاب است ولى من سعى ميكنم كه از 
 رئوس مطالب و وقايع مهمه آنعصر شرحى بطور مختصر از نظر خوانندگان بگذرانم.

) درگذشت و بعد از او بزرگترين افراد اين سلسله عضد الدوله است كه وزارت خليفه 967 هجرى (356معز الدوله در 
بازيچه را بعهده داشت و فرمانفرمائى فارس و عراق نيز با او بود. عملياتش بر عليه برادر خود فخر الدوله چنانست كه 

سابقا در شرح حاالت قابوس ذكر شد. وى بطور استثناء يك امير روشنفكر و فاضل ديالمه بشمار آمده و از كسانى است 
كه اماكن مقدسه مدينه و كربال و نجف را تعمير نموده و از اينراه زائرين را تشويق نموده است، بعالوه بيمارستانى براى 

فقرا و بينوايان بغداد بنا كرده و پزشكانى با حقوق و شهريه هاى مرتب و با قاعده تعيين و داروخانه و ساير حوائج و 
ضروريات بيماران را كامال فراهم ساخت و نيز در فارس خدمات زيادى بامور عام المنفعه نموده و قدمهاى وسيعى در 

 ميالدى از آنجا عبور كرده ام و آن 1916فوائد عامه برداشت كه از آنجمله يكى سد رودخانه كر ميباشد كه من در سال 
 بدان اشاره كرده ميگويد »1 «در چند ميلى غرب پرسپليس واقع است و هنوز آنرا بند امير مينامند و اين همانست كه مور

«در اطراف بند مير آالچيق و سايبانى است از ازهار و رياحين و گرداگرد آن هزار دستان در تمام روز مشغول نغمه سرائى 
 ميباشد»

بعد از فوت عضد الدوله اين سلسله بسرعت رو بانحطاط نهاد و محمود غزنوى مهياى حمله به وى گرديد كه در آنوقت 
چون مجد الدوله صغير بود تحت حكمرانى مادرش اداره ميشد. اين زن با شهامت و جسور به سفيرى كه محمود نزد وى 
فرستاده بود كه بايد از وى اطاعت كند چنين جواب داد «هرگاه در زمان حيات صاحب متوفى من چنين پيغامى ميرسيد 

 هرآينه آن باعث توليد فتنه و فساد عظيمى ميشد، اما امروز

______________________________ 
)1-(Moore  
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اينطور نيست، من البته بحال سلطان محمود معرفت كامل دارم و بخوبى ميدانم كه تا او خسارت و نفع يا سود و زيان يك 
لشكركشى را باهم نسنجد هرگز اقدام به آن نخواهد نمود. چنانچه او در جنگ با يك زن بى سرپرست غالب آيد براى او 
افتخارى نبوده و بر جاللش چيزى نخواهد افزود برخالف اگر نتوانست مقاومت كند و شكست خورد در بقيه ايام حيات 
سرافكنده و شرمسار خواهد بود.» محمود از اين بيان منطقى متاثر شده و از عزمش منصرف گرديد. تا وقتيكه مجد الدوله 

) نيروئى بخاك وى فرستاد و باالخره با غدر و خيانت امير مزبور 997 هجرى (387بحد رشد رسيد آنوقت يعنى در سال 
را دستگير نموده و خراسان و قم را اشغال كرد، اگرچه بعد از اين تاريخ هم اين خاندان حدود جنوبى ايران و عراق را 

 يك چند در دست داشته تا آنكه سلجوقيان هجوم آورده حكمرانى اين سلسله ايرانى را خاتمه دادند.

 )962- 1186 هجرى (351- 382غزنويان 



در دوره عبد الملك سامانى يكنفر آلپتگين نام غالم ترك فرمانده كل نيروى خراسان گرديد و بعد از مرك اين امير او 
طرف غزنه در كوههاى سليمان كه در آنجا پدرش فرماندار بود كناره گرفته اينمرد و پسرش و نيز غالم او بلقاتيگين 

هركدام بنوبت خود حكمرانى كردند ولى در ابهام و گمنامى، مؤسس واقعى اين سلسله معروف سبكتگين يكنفر غالم 
ديگر ترك بود و او دختر آلپتگين را بحباله نكاح خود درآورد و از اينراه بمقام سلطنت رسيد. اين شخص مبرز نامى 
حوزه محقر خويش را در اندك زمانى غربا و شرقا توسعه داده از يك سمت راجپوت ها را شكست داده و پيشاور را 

) از يد نوح پادشاه سامانى خارج 994 ه. (384بتصرف درآورد و از سمت ديگر چنانكه در سابق گفته شد خراسان را در 
 ساخت.

بعد از سبكتگين محمود يكى از شخصيت هاى مهم صحنه آسياى مركزى بجاى وى قرار گرفت. او دوازده بار بهند لشكر 
كشيد و اين لشكركشيها و نيز جوش و حرارتش براى اسالم لقب «بت شكن» را براى او تحصيل نمود. شرح 

لشكركشيهاى مزبور خارج از موضوع اين كتاب است، ليكن تصرف خراسان او كه در باال بآن اشاره شد جزء تاريخ 
 ايران ميباشد. اين فاتح در سيستان به خلف نام نوه عمرو ليث كه يك چند كرمانرا در
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دست داشت برخورد و درباره او مينويسند كه براى اينكه سيستانيها را ترغيب كرده باشد باو در اجراى منوياتش در 
خصوص آنواليت كمك كنند طرحى ريخته و مقدمات كار را طورى فراهم آورد كه نماينده سياسى او را در كرمان 

 مسموم ساختند و بعد قشونى به بهانه انتقام بدانجا اعزام داشت.

طبق اقوال نويسندگان ايران محمود خلف را كه چون ويرا سلطان خوانده و از اينراه خاطرش را جلب كرده بود بخشيده 
 398و از قتل وى درگذشت و او بقيه عمرش را در خدمت محمود بسمت اميرى اصطبل بسر برد. بعد از اين يعنى در 

) خراسان مورد هجوم و حمله ايلك خان واقع گرديد. نامبرده آن كس- است كه سلسله سامانى را 1007هجرى- (
معدوم ساخت و اكنون ميخواهد از غيبت محمود از آسياى مركزى استفاده كند، ليكن اين سرباز بزرگ با عجله و شتاب 
برگشته و در يك جنگ مغلوبه سختى كه در نزديكى بلخ رويداد فتح قطعى حاصل نموده و مهاجمين را بطرف جيحون 

راند. او بخارا و سمرقند را نيز چند سال بعد ضميمه نمود و آخرين لشكركشى محمود بر عليه ديلميان بود و بعد از 
 ) از اينجهان درگذشت.1030 هجرى- (421تصرف اصفهان او به غزنه مراجعت نمود و در سال 

اين مطلب جالب توجه است كه محمود نظر بتمايل زيادش باينكه از طرف خليفه شناخته شود شرح فتوحات خود را با 
تحف و هداياى نفيس و گرانبهائى بعنوان پيش- كش ببغداد فرستاد و در عوض القابى باو اعطاء شد كه بى نهايت موجب 

خشنودى وى گرديد در يكى از حكايات مشرق مسطور است كه در فرمان اولى محمود بجاى «امير» (مير) خوانده شده 
كه بمعناى رئيس يا غالم هردو ممكن است باشد. در اينجا يكنفر دربارى ايرانى بارباب متغير خود توضيح داد كه حذف 
الف يا (ا) كنايه است از يك خواهش با نزاكتى از وزير خليفه براى يكهزار سكه طال و «الف» نشانه آن مى باشد. خالصه 

مبلغ مزبور ارسال شد و در نتيجه فرمان جديدى صادر كه بموجب آن محمود ملقب به امير گرديد. بايد دانست كه اين 



اعتبار خليفه و شناسائى از طرف او تمامى نفوذ و اقتداراتى را تشكيل ميداد كه براى او باقى مانده بود ولى اين نيز يك 
 قوه اى بود براى او كه 
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از اين راه كمكهاى مادى بوى شده و دستگاه خالفت اداره ميشد. بعد از فوت محمود چيزى نگذشت كه تمامى واليات 
غربى اين سلطنت وسيعه بتصرف سالطين سلجوقى درآمد و نتيجه اين شد كه شاهان غزنوى در جبران آن متوجه مشرق 

 گرديده و از آن ببعد تا اين اندازه با هند تماس پيدا كردند كه الهور پايتخت امراى اخير غزنوى انتخاب گرديد.
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 سكه طغرل بيك 

 فصل پنجاه و دوم ظهور تركان سلجوقى 

 و سى سيلى با سرنيزه نورمن ها تحت اطاعت درآمدند گروهى از گله بانان شمالى در تمام قلمرو ايران »1 «زمانى كه اپوليه 
منتشر شده و امراى اين طايفه سلطنت با شكوه و پايدارى تشكيل دادند كه از سمرقند گرفته تا حدود يونان و مصر امتداد 

 داشته است.

 «گبن»

 اهميت سلجوقيان 

پوشيده نماند كه فصل پيش مجموعه اى بود از سرگذشت سلسله هاى عديده كم عمر و بيدوامى كه واليات مختلف 
 قلمرو خالفت فرسوده را گرفته و بعد بيشتر در نتيجه منازعات داخلى تجزيه شده و از بين رفته اند.

ولى ظهور يكدولت جديد يعنى تركان سلجوقى يك دوره مهم و قابل مالحظه اى را در تاريخ خاورميانه و نزديك 
تشكيل داده نخست سلسله هاى بى اهميت و ناقابل مختلفى كه بودند همه را برانداخته و ممالك اسالمى را بار ديگر تحت 
حكومت مقتدر واحدى درآورد كه از تركستان تا درياى مديترانه دامنه آن وسعت داشته است. گذشته از اين سلجوقيان 
چون تازه داخل اسالم شده بودند روح تازه اى بآن دميدند، درست همانطور كه اسكاندى- ناويها مذهب مسيح را روح 

 تازه اى بخشيدند. هنگامى كه اروپائيان تحت رؤسا و سرداران 

______________________________ 
)1-(Apulia  
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نورمان با تشويق و ترغيب قائدين و پيشوايان صليب حمله بخاور بردند فقط چابك سواران سلجوقى بودند كه با سرداران 
 »1 «سنگين اسلحه صليبى روبرو شدند

 اصل و منشاء

سلجوقيان شعبه اى از تركان غز و ليكن متمائز از آنها بوده اند. مؤسس اين خاندان شخصى بود موسوم به تقاق بمعنى 
كمان پدر سلجوق كه با ايل خود از تركستان گذشته داخل ماوراء النهر گرديد و در آنجا با حرارت و جوشى قبول 

اسالم نمود. اوالد و اعقاب او بعد از خودش در محاربات و جنگهاى آنزمان حصه گرفته و زود با محمود تصادف كردند 
مينويسند كه اين فاتح بزرگ از اسرائيل پسر سلجوق پرسيد كه در هنگام ضرورت چقدر نيرو ميتواند در ميدان جنگ 
حاضر سازد. رئيس چادر نشين جواب داد كه اگر او تيرى بطرف خيامش روانه كند يكصدهزار تن براى نبرد حاضر و 

 آماده ميگردند، ليكن اگر كمان او ديده شود دويست هزار تن ملحق بنيروى باال ميگردند.

سلطان از اين استعداد و قواى شگرف مضطرب شده اسرائيل را در بند كرد و شايد خيال مى كرد كه در صورت تخته 
 قاپو كردن و انتقال ايل مزبور بجاى ديگر از قوه آنها خواهد كاست و لذا آنان را از محل خود كوچانيده و در ناحيه نيسا

 و در ابيورد نزديك قهقهه كنونى باالى خطآهن آسياى مركزى مسكن داد، اين واردين جديد تحت رئيس خود »2«
ميكائيل سر بطغيان و عصيان برداشته و در سال پيش از مرگ محمود آنها كوشيدند كه خراسان را مورد تهاجم و 

 تاخت وتاز قرار دهند ولى بعقب رانده شدند.

 مسعود سلطان غزنه 

مسعود از همان ابتدا بدبخت بود. او بعد از خلع برادرش نه فقط خراسان محل تاخت وتاز غزهاى وحشى گرديد كه مقدر 
 بود نقش ميشوم شريرانه اى در ايران بازى كنند بلكه شورشى هم در همان اوان در هند برپا گرديد

______________________________ 
( Ross)و راس ( Skrine)- قلب آسيا اثر اسكرين 2- برون جلد دوم. 1)- مراجع و اسناد ما در اين فصل عبارتست از: 1(
- بخالصه اى كه 4- وقايع نگاران محلى كه در فصل پيش اشاره بآنها شده در اين فصل نيز مورد استفاده قرار گرفته اند. 3

) تأليف شده است نيز مشورت كرده ام. 1202 هجرى (599بقلم برون از كتاب تذكره سالطين تأليف نجم الدين كه در 
 . (مؤلف)1902 مجله انجمن آسيائى همايونى سال 27مراجعه شود به آرتيكل شماره 

 )- نيسا در ده ميلى طرف جنوب غربى عشق آباد واقع است. (مؤلف)2(
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و گذشته از همه مردم خراسان بواسطه عدم ايمنى و محفوظ نبودن از غزها علم طغيان برافراشته بناى آشوب را گذاردند 
و در اين گيرودار امير زيارى گرگان و طبرستان و نيز عامل خوارزم هردو از موقع استفاده نموده سر از اطاعت باززدند، 



) قواى زيادى از هند وارد كرد و غزها را از طوس و 1035 هجرى- (426ليكن مسعود عاجز و بى قوه نبود، چنانكه در 
نيشابور خارج ساخت و بعد حمله بطبرستان برده و آن جا را باطاعت درآورد، ولى او بعد از اين خراسان را گذاشت و 

 خود را با متصرفاتى كه در هند داشت مشغول ساخت.

آرى ببالد متصرفى آنكشور بيش ازپيش اهميت داده و دلبستگى خاصى به آنها نشان داد و يكجهت آن شايد اين باشد 
 كه آن ها ماليات بيشترى باو مى دادند.

 )1027 هجرى (429تاسيس سلسله سلجوق 

حال قلم را بطرف سالجقه معطوف داشته و ميگوئيم كه ميكائيل برادر اسرائيل دو فرزند داشت معروف به طغرل 
(ياقوش) و چغرى كه مسعود در جنگ با غزها از آنها استمداد نموده و ايشان هم كمك و يارى نموده غزها را از خاك 

خراسان بيرون كردند ولى اينان ياران وفادار خوبى نبودند، زيرا كه درست در سال بعد، پس از حركت مسعود، چغرى 
) طغرل نيشابور را گرفت و 1037 هجرى- (429بيك بسردار غزنوى نزديك مرو حمله برده و او را شكست داد. در سال 

بدين طريق خراسان بتصرف او درآمد. تاريخ تأسيس اين سلسله را لين پول از همين واقعه مهم دانسته است مسعود نظر 
باغتشاشاتى كه در هند برپا بود نميتوانست توجه خود را درست بدفع مهاجمين معطوف دارد و باالخره او بمنظور 

) حمله بدشمن برده ولى بطور خيلى بدى 1040 هجرى- (431جنگيدن و پيكار براى خراسان مراجعت كرده و در 
شكست خورد. او براى جمع آورى سپاه بهند بازگشت ولى آنجا لشگريانش شورش كرده و در نتيجه او را از سلطنت 

 خلع و بعد بقتلش رسانيدند.

سه سال بعد از اين مودود پسر مسعود در يك جنگى شكست خورده و سلجوقيان بعد از اين جنگ قوت گرفته و در 
 خراسان تشكيل سلطنت دادند و غزنويان تمام هم خودشان را از اين تاريخ بهند و متصرفات آنجا مصروف داشتند.
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 )1037- 1603 هجرى- (429- 455شرح حاالت طغرل بيك 

ما در باال گفتيم كه سلطان محمود تصويب سلطنت خويش و اعطاء لقب را از مقام خالفت جدا درخواست مينمايد و 
اينك ديده ميشود كه فاتحين سلجوق بعد از شكست پسر مسعود عين همين تقاضا را از دربار خالفت مينمايند. چنانكه 

در يك نامه اى بعنوان خليفه بعد از اظهار اطاعت و صميميت درخواست ميكنند كه خليفه آنانرا برسميت شناخته و 
سلطنت سلجوقى را تصويب نمايد. حاجت بذكر نيست كه خليفه القائم بامر اهللا اين درخواست را پذيرفته امر كرد در 
 مساجد خطبه بنام طغرل بخوانند، بعالوه مقرر داشت كه اسم او در سكه جلو اسم رئيس سلسله منحطه بويه نقش شود.

سلجوقيان فاتح اينوقت در سرتاسر ايران منتشر گرديدند كه آن در ميان شعبه هاى مختلف خاندان هائى كه حكمرانى 
) طغرل بيك از ديدار با دبدبه و شكوهى كه از بغداد كرد فتوحاتش را 1005 هجرى (447داشته اند تقسيم شده بود. در 

كامل نمود. راجع بمراسم و تشريفاتى كه در اين موقع تاريخى بعمل آمده شرحى بما رسيده كه آن بسيار جالب توجه 



است، چه از آن ميتوان دريافت كه اعتبار و نفوذى كه هنوز اختصاص بخالفت دارد تا چه اندازه بوده است. خالصه اين 
فاتح سلجوقى با عده اى از ملتزمين خود از نجبا و اعيان زاده ها پياده و بدون سالح حركت كرده تا بجايگاه مقدس خليفه 

رسيد. خليفه ويرا بار ميدهد در حالتيكه بر تختى از زر كه از پوشش هاى نفيس گران بها مستور بود نشسته و رداء سياه 
عباسى بر دوش كرده و عصاى پيغمبر در دست راست داشت. اينجا طغرل بحال خضوع بخاك افتاده و تخت خليفه را 

بوسيد و پس از اندكى اشاره شد روى تخت پهلوى خليفه جاى گيرد. فرمانى كه قبال نوشته شده بود قرائت شد و 
بموجب آن طغرل به منصب نيابت خليفه رسول و امام مسلمانان تعيين گرديد. هفت خلعت فاخر و هفت غالم كه اشاره 

بهفت كشور خالفتى بود بوى اعطاء ميشود، رداء زربفت نفيسى كه با مشك و عبير معطر كرده بودند بدوش او انداخته و 
تاج دوشقه كه عالمت سلطنت ايران و حجاز بوده بر سرش گذاردند و براى مزيد بر احترامات وى دو شمشير كه اشاره 

به سلطنت مشرق و مغرب بود بكمر او بستند. ممكن است بعضى خوانندگان چنين خيال كنند كه خليفه در اينجا فقط 
 خواسته است بوسيله نمايشات باال ضعف و انحطاط خودش را
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از انظار پنهان كند. چه آن بيشتر شبيه بيك مسخره اى است كه چهره اش را با برقع پوشيده باشد، اما از روى قياس و عقل 
چنين تصور مى رود كه سلطان سلجوقى چندان متوجه اين نكته نبوده است، بلكه او بعد از انجام اين مراسم و تجليلى كه 
از او بعمل آمد پيش خود خيال مى كرد كه از حاال بواسطه رئيس مذهب اسالم و بدست او سلطنتش رسميت پيدا نموده 

 و تاج او صورت حقيقت و حقيت بخود گرفته است.

بارى طغرل قريب بيك سال در بغداد توقف نمود كه درين ميانه برادرزاده اش خواهر آلپ ارسالن را بعقد نكاح خليفه 
 درآورد و بعد بفتوحات خود ادامه داده و تا گرجستان و ايبرى منتهى ساخت و با قواى روم شرقى روبرو گرديد. گبن 

 در اينجا چنين مى نويسد: «اين شبان يكنفر مأمور يا يكى از نسقچيان خودش را در قسطنطنيه بنزد امپراطور فرستاد و از »1«
وى مطالبه باج و خراج نمود اين فاتح دائمى سلجوقى در برگشتش ببغداد به پاس فتوحاتى كه كرده بود لقب بلند آوازه 

«سلطان الخافقين» باو اعطاء شد. او يكى از خواهران خليفه را بزنى خواستار شد و اين افتخار بزرگ براى او با بى ميلى 
 مورد قبول واقع گرديد ولى قبل از آنكه اين امر انجام گيرد او از اين جهان درگذشت.

ركن الدين ابو طالب طغرل بيك در مرحله هفتاد سالگى از دنيا رفت، وى قائد و پيشواى تركان دلير بيشمارى بود كه از 
مشرق برخاستند و هرچند همگى مسلمان بودند، ليكن تمامى سلطنت و امارت هاى اسالمى را برانداختند، همان سلطنت و 
امارت هائى كه تابع خالفت و قول وفادارى بخليفه داده بودند. او كه از شخصيتهاى برجسته بشمار ميآيد طائفه خود را سر 
بلند كرده از گله چرانى و راه زنى بجائى رسانيد كه داراى امپراطورى وسيع گرديدند. از حاالت اين مرد فوق العاده كم بر 

ما معلوم است، جز اينكه مينويسند كه او در هنگام ضرورت تند و خشن يا سخت دل بود. در آئين و رسوم مذهبى خود 
سخت و دقيق و باالخره رازپوش و سرنگهدار بوده، ليكن زياده از قدريكه تربيت و پرورش او و نيز اوضاع و حاالت 

 اقتضا كند داراى فتوت و جوانمردى بوده است.



______________________________ 
)1-(Gibbon  
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 )1041- 1072 هجرى (433- 465ملك قاورد كرمان 

اگرچه دوره زندگى و كارهاى برجسته طغرل بيك بود كه در دولت و اقبال خاندان سلجوق تأثير داشته معهذا ممكن 
است اينجا را براى لحظه اى گذاشته و قلم را بطرف سلسله كرمان معطوف و شرحى در اطراف سالجقه آنجا مذكور 

) دوام كرد، هرچند كه اهميت اين سلسله محدود بزمان حيات بانى آن عماد 1187 هجرى (583 تا 433داريم كه از 
الدين قره ارسالن قاورد پسر بزرگ چغرى بيك بوده است. اين نوباوه خاندان سلجوق مردى قوى و مستعد و اليق بوده و 
لذا توانست بدون برخورد بمشكالت زياد آن استان را از چنك حكمرانان بويه كه بواسطه منازعات داخلى ضعيف شده 

بودند خارج سازد. محمد ابراهيم وقايع نگار مينويسد هنگامى كه ابو كالنجار عماد الدين براى دفاع استان مزبور از فارس 
حركت كرد او بدست كنيزى كه طرف عالقه وى بود مسموم گرديد، ولى ظاهرا بعد از مرگ او هم كوششهاى زيادى 
در دفاع از اين ايالت بعمل آمد. بارى امير سلجوقى نامبرده از هم اكنون بفكر گرمسيرات افتاد و جدا بمهم آن صفحات 
كه در آن وقت مستقل بود پرداخت. در اينجا باز غدر و خيانتى در كار بوده و او يعنى ملك قاورد نه فقط اين نواحى را 
بتصرف درآورد بلكه فرماندار هرمز را مجبور ساخت كه تهيه نيروى دريائى ديده و بدينوسيله خود را به عمان رسانيد و 

 در نتيجه اين قشون كشى و تسريع در عمل ناحيه عربستان تا چندين سال خراج گذار كرمان بوده است.

ملك قاورد يك چند كه از حكمرانى وى گذشت بطرف سيستان عطف توجه نمود. او چسبيده بيك تنگه سر تنها راهى 
كه اين دو واليت را بهم متصل ميساخت قلعه اى بنا كرد و نيز ستونهائى در بيابان براى عالمت و نشان برافراشت. من يكى 

از دو ستون را فقط بوسيله تاريخ محمد ابراهيم توانستم معلوم دارم كه آن بدست نخستين امير يا حكمفرماى سلجوقى 
 »1 «كرمان ساخته شده است 

حب شهرت و جاه طلبى ملك قاورد پايان نداشت و او فارس را هم زود بمتصرفات خود اضافه كرد، ليكن مجبور گرديد 
 كه آنرا به آلپ ارسالن كه كرمان را محاصره 

______________________________ 
 )- رجوع كنيد به كتاب ده هزار ميل. (مؤلف)1(
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نمود تسليم دارد و آخر االمر بعد از جلوس ملك شاه او در نتيجه دعوى تخت وتاج نقد حياتش را بجرم اين ادعا از كف 
 داد.

 )1063- 1072 هجرى (455- 465آلپ ارسالن 



طغرل در حياتش عضد الدين ابو شجاع آلپ ارسالن فرزند چغرى بيك برادر كوچك ملك قاورد را به جانشينى خود 
 از روى حماقت سليمان برادر ارباب اخيرش را عبث كمك نمود »1 «تعيين نمود و بعد از وفات طغرل وزيرش الكندرى 

 و خودش بقتل رسد. پيغامى كه او هنگام مرگ به آلپ ارسالن ميدهد بدينقرار است:

بپادشاه بگو خدمتى كه شما بمن كرديد به بين چه خدمت بزرگ و شايسته اى بوده- است، زيرا عم تو دنيا را بمن داد و 
تو اينك مرا شهيد ساخته آخرت را بمن ميدهى و بنابرين من در مالزمت شما داراى دنيا و آخرت هردو گرديدم. آلپ 

ارسالن گو اينكه سلطان مقتدرى بوده ولى نامى كه از او مانده بيشتر بواسطه پيوستگى و اتصالى است كه با على بن حسن 
اسحق معروف به نظام الملك دارد. اين سياست مدار بزرگ در رادكان كه تقريبا در پنجاه ميلى شمال مشهد واقع است 

متولد شده و او بعد از تكميل دوره تحصيالت مورد توجه چغرى بيك واقع گرديده و سفارش او را به آلپ ارسالن نمود 
و بالنتيجه وزير او گرديد، اين مرد هميشه نمونه يك وزير ماهر و عالى مقام ميباشد و بعضى آثار او دست كم تا بامروز 
پايدار مانده است، چه علم سياق و طريق دفتردارى ايرانى كه امروز رايج است از ابتكارات او شمرده ميشود. از جمله 

 كسانى كه زير سرپرستى او بوده اند يكى عمر خيام شاعر ايرانى- است كه در انگلستان معروف ميباشد.

مدرسه عالى كه در بغداد تأسيس نمود مدرسه اشخاص مهم و برجسته اى گرديد كه از آنجمله يكى غزالى استاد و مبرز 
 در الهيات است كه شايسته ذكر خاص ميباشد.

مرزهاى امپراطورى سلجوقى تحت سلطنت آلپ ارسالن توسعه پيدا نمود، چنانكه از سمت مشرق هرات را مسخر 
ساخته، سپس جند واقع در ماوراء النهر بتصرف درآمد. او از هوائى كه ملك قاورد برادرش در سر داشت جلوگيرى 

 كرده و در اينكار چنانكه در

______________________________ 
 )- كندر يكى از نواحى نيشابور و او از اهل آنجا بوده است (مترجم)1(
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باال گذشت موفق گرديد. در حجاز فاطميون را مغلوب ساخت و بر حرمين (مكه و مدينه) دست يافت و ازاين رو بر ابهت 
) سپاه عظيم بيزانس را در قسمت غربى آسياى صغير شكست داد. جنگ 1071 هجرى (464و جاللش افزود. در سال 

منزقار نقطه برگشت تاريخ بيزانت تلقى شده است. ديوژن رومانوس در اين جنگ اسير گرديد. مينويسند وقتى كه 
رومانوس را كه دليرانه جنگيده بود بحضور آلپ ارسالن آوردند پادشاه سلجوقى از وى پرسيد چه رفتارى گمان ميكند 

كه درباره اش بعمل خواهد آمد؟ در جواب گفت كه غير از قتل يا گرداندن و نمايش دادن در تمامى مملكت انتظار 
 ديگرى ندارد.

چه هيچ احتمال داده نمى شد كه او مورد عفو و بخشش قرار گيرد. شاه دوباره پرسيد كه اگر او فاتح ميشد با حريفش چه 
معامله ميكرد، گفت ميدادم تو را برهنه كنند و آنقدر با شالق بزنند تا زير شالق جان بسپارى. اينجا آلپ ارسالن 

بزرگوارى و بلند همتى فوق العاده اى نشان داده بعد از انعقاد يك قرار داد صلح و گرفتن خون بها رومانوس را آزاد كرد. 



ليكن او بدست توطئه چيان و دسيسه كاران دستگير شده و از دو چشم محرومش ساختند و باالخره در محبس مرد. در اين 
 اورسل باليول حاضر بوده اند. »1 «جنگ بطوريكه مذكور است دسته اى از قشون مزدور فرانسه و نورمانها تحت فرماندهى 

 فرمانده نامبرده ممكن است از خويشان يا اجداد سالطين اسكات بوده باشد.

آخرين لشكركشى اين سلجوق جنگجو برعليه خوارزميان و اتراك بود. هنگامى كه قشون خواست از رود جيحون 
بگذرد اسيرى را كه در يكى از قالع خوارزم با شجاعت جنگيده بود وارد كردند و او امر كرد ويرا زنده گچ بگيرند. آن 

سرباز متهور بيباك به آلپ ارسالن براى اينكه ويرا محكوم بچنين قتل وحشت ناكى كرده بود بناى دشنام و فحاشى را 
گذاشت. پادشاه در غضب شده و اطرافيانش را يكسو كرده خود تيرى بسوى او انداخت، ولى خطا درآمد و قبل از آنكه 

بتوانند آن اسير را بگيرند او زخمى مهلكانه پپادشاه بزرگ سلجوق وارد ساخت و بدين طريق آلپ ارسالن در اوج 
 شهرت و مردى از

______________________________ 
)1-(Ursel of Baliol  
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اين جهان درگذشت. او در مرو مدفون گشت و اين سطور بر لوحه مزارش منقوش بوده است «اى كسيكه آلپ ارسالن 
را ديدى كه سرش از رفعت و بلندى بر آسمان مى سائيد اينك بمرو آمده نگاه كن همان سر را چگونه با كمال ذلت در 

 خاك خوابيده است.»

آلپ ارسالن بلند قامت و در تيراندازى مشهور و معروف بود. سبيل هاى درازى داشت كه در هنگام جنگ آنرا از عقب 
سر بهم گره ميزد. او كه تمامى روزگارش بكار زار گذشته بشجاعت و دالورى و فتوت و جوانمردى و نيز ديانت و 

تقوى موصوف و معروف مى باشد و در توصيف او همينقدر بس كه بقابليت و لياقت نظام الملك در اداره و حسن انتظام 
كامال پى برده و لذا تمامى اختيارات مملكت را بكف كفايت او گذارد و در نتيجه عدل و داد، نظم و ترتيب و باالخره 

امنيت و آرامش در سراسر امپراطورى حكمفرما بوده- است. از علم و هنر ترويج شده و سعادت و كامرانى بار ديگر 
بايران رو آورد و آن باندازه اى بوده است كه خاندان سلجوفى را در زمان اعتالء وى بهيچيك از اسالف آن نمى توان 

 مقايسه كرد.

 )1072- 1092 هجرى (465- 485اوج امپراطورى سلجوقى تحت ملك شاه 

جالل الدين ابو الفتح ملكشاه در خراسان پيش از آخرين لشكركشى پدرش به وليعهدى اعالم گرديد. هنوز هفده سالش 
تمام نشده بود منصب خطير سلطنت و زمامدارى محول باو گرديد. البته جلوسش بر تخت خالى از معارض نبود، اوال 

 قسمت جنوبى همدان جنگ سختى روى داد كه سه شبانه روز دوام »1 «عمش قاورد بطرف رى روانه شده و در كرج 
داشت و باالخره مدعى تاج وتخت مزبور شكست خورد و در همين اثناء خان سمرقند ايلتگين بمملكت بناى تاخت وتاز 

را گذاشت و در ناحيه ديگر ابراهيم سلطان غزنه عمش عثمان را دستگير كرد. ليكن ابراهيم تعقيب شده و بدست امير 



گومشتگين كه نوكرش انوشتگين مقدر بود سلسله خوارزمشاهيان يا سالطين خيوه را تأسيس نمايد قلع و قمع. گرديد. 
باالخره ملكشاه با حسن سياست و تدبير خواجه نظام الملك بتمامى اين طوفان سهمگينى كه از هرطرف متوجه سلطنت 

 وى شده 

______________________________ 
)1-(Karaj  
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با آشوب و شورشى كه از ناحيه برادرش بپا شده بود غالب آمد و پس از پنجسال از جلوس ملكشاه استحكام بنيان 
سلطنت وى بجائى رسيد كه توانست بخارج مرز متوجه شده و بر وسعت مملكت بيفزايد. سرداران و سران لشگر او در 
غرب قسمت اعظم شام و مصر را تحت اطاعت آورده و نيز در شرق نه فقط بخارا و سمرقند را بتصرف درآوردند بلكه 

از امير كاشغر هم باج و خراج گرفتند و نامبرده ناگزير گرديد كه در سكه هاى خود تفوق سلجوقيان را تصديق و اعتراف 
 نمايد.

سعادت و كامرانى داخله كشور تحت تعليمات و هدايات مدبرانه نظام الملك رو بفزونى نهاد. از حكاياتى كه راجع باين 
دستور عاليمقام نقل شده حكايتى است كه وسعت امپراطورى و نيز كفايت و لياقت شخص وزير هردو را از نظر ما 

ميگذراند و آن اين است كه او (نظام الملك) حقوق كرجى بانان رود جيحون را حواله ميداد كه در انطاكيه بانها بپردازند 
و نتيجه اين سياست مالى او از اينجا معلوم ميشود كه حواله هاى مزبور بى معطلى پرداخت ميشدند. از دانش و هنر در زمان 

اين سلطان كه خود از اهل ادب و فرهنگ بود ترويج شده و در نيشابور رصدخانه اى بنا كرد كه در آنجا عمر خيام با 
جمعى از فضال و دانشمندان به مشاهدات نجومى پرداختند و تقويم جديدى بنام جاللى استخراج نمودند كه آن جزو 

 افتخارات وى شمرده ميشود.

بعالوه اين سلسله مردى خود را نگاهداشتند. خود سلطان عالقه زيادى بچوگان بازى داشت تا اينحد كه در بغداد روز 
بعد از ورودش بآن پايتخت در مسابقه چوگان حاضر شده و با حريفش در ميدان بازى كرد و همچنين به تيراندازى و 

 شكار عشق و عالقه داشت و مخصوصا راجع به چنته و خرجين شكارى او يادداشت هائى باقيمانده است.

ملكشاه، اغلب در حركت و خيلى كم در يكجا متوقف بود، ولى از بين تمام شهرستانهاى امپراطورى، اقامت گاه محبوب 
او شهر اصفهان بود و اين همان شهرستانى است كه بعد از وى تحت سالطين صفوى پايتخت ايران قرار گرفت. در اينجا 

 او كاخهاى مجلل و عالى بنا كرد و بساتين و باغهاى نشاطانگيزى تربيت نمود.
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 سقوط نظام الملك:



نفوذ و اقتدار اين وزير نامى بپايه اى رسيده بود كه غير قابل انحطاط بنظر ميآمد. وقتيكه سنين عمرش باال رفت كتاب 
سياست نامه را تأليف نمود و آن مورد تحسين اربابش ملكشاه واقع شد و بر او آفرين خواند، ولى با همه اينها يكدفعه از 

مرتبه و مقام بلندى كه داشت افتاد. ملكشاه كه در حسن طالع شباهت به هارون الرشيد داشت بشهرت و نامش هم بواسطه 
عزل اين دستور عاليمقام صدمه وارد آمده و در نظر ما از مقام منيعى كه داشت پائين آمد. هرچند فجايعى كه با سقوط 

 برامكه همراه بود نظير آن در اينجا اتفاق نيفتاد.

بقرار معلوم شكايتى بر عليه يكى از نوادگان نظام الملك شده بود و اين وزير معمر بر اثر غلبه سن معلوم است كه حال 
تحمل و بردبارى را از دست داده و متغير شده بسلطان در مقابل عتابى كه نموده بود جواب سخت گفت و اين قضيه 

شايد همينطور مسكوت مانده ترتيب اثرى بآن داده نشد، ولى چون تركان خواتون زوجه محبوبه ملكشاه با خواجه بد بود 
باالخره بواسطه او خواجه از وزارت افتاد و از خدمت منفصل گرديد، البته محكوم بقتل يا حبس و زندانى نشد، ليكن 

كمى بعد از سقوطش بدست يكنفر فدائى در خفيه بقتل رسيد كه مشهور است او از طرف حسن صباح باينكار نامزد شده 
بود. در يكى از حكايات قديم مسطور است كه نظام الملك و عمر خيام و نيز حسن صباح در مدرسه نيشابور باهم 

تحصيل ميكردند و اين سه محصل جوان باهم عهد مودت دائمى بسته با يكديگر پيمان كردند كه هركدام توانا شدند آن 
دو همقدم ديگر را در رسيدن بمال و جاه يارى و كمك كنند. نظام الملك وقتيكه بوزارت رسيد وفا بعهد نموده اوال 

عمر خيام را بحكومت نيشابور تكليف كرد ولى او رد كرد و تقاضاى مدد معاش و مستمرى نمود و آنهم درباره اش 
منظور گرديد و نيز شغل مناسبى به حسن صباح داده شد ولى اينمرد بناى دسيسه و غدر را در كارهاى منعم خود گذاشت 
و چون بمقصود نرسيد كينه خواجه را در دل گرفت. اين حكايت بدرجه اى شهرت يافته كه نمى توان آنرا از نظر انداخت 

 ليكن تفاوت و اختالفى كه در عصر و دوره آنها وجود دارد خود عدم صحت و كذب اين حكايت را مدلل ميدارد.
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مثل سقوط برامكه سقوط اين وزير هم حس شفقت و همدردى مردم را شديدا برانگيخته و مخصوصا پايان اسفناك و 
خاتمه مصيبت آميز او مزيد بر غم و اندوه گرديد و اينك ما اين ابيات بلند را كه يكى از مراثى است كه در عزاى او گفته 

شده است بطور نمونه در زير از نظر خوانندگان ميگذرانيم كه در آن آغاز و انجام وى با بيان شيوائى خاطرنشان شده 
 است:

 كان الوزير نظام الملك لؤلؤة
 

 نفيسة ضاعها الرحمن من شرف 

 عزت فلم تعرف االيام قيمتها
 

 فردها غيرة منه الى الصدف 

   
 

 )1092- هجرى (485مرگ ملكشاه 

ملك شاه پس از فوت نوكر وفادارش كمتر از يكماه در اوج شهرت و نام بعد از بيمارى كوتاهى پيش از آنكه سنش به 
چهل برسد از اين جهان درگذشت و با مرگ او در حقيقت بهترين بخش طالئى سلجوقى خاتمه پيدا نموده و آنچه بود 



تماما با او رفت، چه آنكه در ازمنه تاريخى هيچوقت يك امپراطورى وسيعه اى ديده نشده كه بهتر از سى سالى كه حاال 
 بآخر رسيده اداره شده باشد.

 مالحده الموت 

 ما در فصل پيش راجع باصل و منشاء اسمعيليان و نيز فروع و شاخهاى بال واسطه يا اوليه آنان مختصرى مذكور داشتيم.

 در صحنه شرق نزديك و ايران »1 «اعضاء اينفرقه در اين دوره و نيز در اثناء دو قرن بعد تحت نام اروپائى «اساسن»
نمايش هاى زيادى داده و نقش هاى مهمى بازى كردند و بواسطه فعاليت هاى محنت آور و اندوه بار شعبه شامى آنها در 

اروپا شهرت يافته و آوازه پيدا كردند و از اينرو الزم ميدانم كه راجع بعقائد و اصول مذهبى و نيز عمليات اينفرقه در آن 
عصر شمه اى مذكور دارم و بايد دانست كه اهميت سياسى اين طائفه از زمان تاسيس سلسله فاطميه شروع ميشود كه 

 مدعى بودند كه از نسل فاطمه دختر پيغمبر مى باشند.

 آرى اسمعيلى ها بالنتيجه خود را به فاطمه و على منسوب داشته و متمسك 

______________________________ 
)1-(Assassins  
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باين بودند كه از نسل و تبار آنها ميباشند ولى مخالفين شان آنها را باطنيه و مالحده ميخوانند و لفظ اخير كلمه «ملحت» 
 ماركوپولو را بخاطر ميآورد.

اين سلسله كه موضوع بحث ماست بوسيله تبليغات يكنفر كحال اهوازى ايرانى االصل موسوم به عبد اللّه بن ميمون 
 هجرى شروع گرديد بوجود آمد و اين مرد فوق العاده تشكيل يك جمعيت سرى داد كه ايرانى، 260القداح كه آن در 

عرب، يهود، مسيحى و در حقيقت تمام نوع بشر را در مكتبى بهم مرتبط و متحد ساخت كه شخص او را تعبدا و بى هيچ 
شرطى پيشواى خود شناخته و از وى كامال اطاعت نموده و صرفا آلت اجراى آمال و مقاصد جاه طلبانه او بوده اند. نظير 

تبليغات عباسيان در اينجا دعاة و مبلغين بفراخور ذوق يا دانش و مشرب هركس و هرطائفه اى نويدى مى بخشيدند، يعنى 
آنكه بمسلمين ظهور مهدى موعود و بجهودان قيام مسيح منتظر و بفالسفه ايجاد خردى تازه و بعوام رهائى از قيود و 

بندهاى اخالقى را وعده ميدادند. جهت خواص يك طريقت و روش خاصى وجود داشت كه بقول برون «روشى فلسفى 
و درعين حال مذهبى- اى بود كه قسمت زيادى از طريقه ايرانيان قديم و ساميها اقتباس و عاريه شده و مقدارى هم از 
نتايج افكار فالطونى جديد و نيز حكمت فيثاغورثى جديد بوده است. در تمام مظاهر آن عدد «هفت» وظيفه مرموزى 

 داشت، مثال هفت دوران ظهور پيغمبرى يا تشريعى بود و هريك از پيامبران هفتگانه بزرگ هفت امام جانشين داشته اند
»1«« 



وظيفه «داعى» اين بود كه از يك رشته سئواالت نظير سئواالت زير حس كنجكاوى طرف را برانگيزاند. مثال مى پرسيد 
چرا خداوند عالم را در هفت روز خلق كرد؟ علت اينكه افالك هفت تاست چيست؟ زمين براى چه هفت طبقه شده؟ 

چرا دريا ها به هفت انحصار پيدا كرده است؟ فاتحة الكتاب چرا هفت آيه بيشتر نيست؟ و دقيق تر از همه سئوال زير بود 
كه «فلسفه عذابهاى جهنم چيست؟ چگونه ميتوان اينرا باور كرد كه «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» يعنى 

 هرچه پوست هاى آنها (اهل جهنم) بسوزد بپوست ديگر مبدل سازيم، در صورتيكه پوست هاى تازه گناهى ندارند.

______________________________ 
  (مؤلف)197)- جلد دوم كتاب مزبور صفحه 1(
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چرا بايد در شكنجه و آزار باشند: بعد از اينكه يكنفر داخل آئين جديد ميگرديد باو القا ميكردند كه بايد به «داعى» چون 
 نماينده امام است سوگند اطاعت و فرمانبردارى ياد كند و وجوهى كه مال امام است بوى به پردازد.

 )1171- 909 هجرى (567- 497سلسله فاطمى 

بانى سلسله فاطمى كه در واقع اولين سلطنت فرقه شيعه را بنيان نهاد نوه كحال اهوازى بود كه در باال گفته شد. او كه به 
ابو محمد عبد اهللا ناميده شده قسمت اعظم شمال افريقا را بتصرف خود درآورد و مهديه قرب تونس كنونى را پايتخت 
قرار داد. شصت سال بعد مصر هم ضميمه گرديد و كاخ مجلل بارودار قاهره روى خرابه هاى فسطاط بنا نهاده شد و در 

آخر مائه دهم ميالدى قسمت شامات بانضمام بيت المقدس بدست سالطين فاطمى افتاد و آن بهمين طور باقيماند تا آنكه 
 ) اين سلسله را منقرض ساخت.1171 هجرى (567سلطان صالح الدين ايوبى در 

 از شخصيت هاى معروف به بدنامى اين سلسله كه بدينطريق تأسيس يافته بود.

الحاكم بامر اهللا ميباشد كه مدعى بود منصوص از طرف خداست. ممكن است او در تاسى از امام دوازدهم از اين عالم 
غايب شده و يا در خفيه بقتل رسيده باشد. ذكر اين نكته جالب توجه است كه از پيروان او معروف به دروزى ها كه 
نام شان را از الدرزى وزير حاكم بامر اهللا گرفته اند تا بامروز در لبنان و خارج لبنان موجود و يك فرقه معروف بشمار 

 ميآيند.

 حاالت حسن صباح 

حسن صباح كه ما او را در باال در دوره سلطنت ملكشاه از دشمنان نظام الملك نشان داديم فرزند يكنفر از اهل كوفه و 
 مولد وى قم بوده است.



او تا وقتى كه تحت تأثير ناصر خسرو معروف به «حجة» كه در فصل چهل و چهارم اشاره بآن شد و ساير دعاة و مبلغين 
واقع نشده بود مثل پدرش دوازده امامى بود. چون باو اشاره شد كه بطرف مصر رهسپار گردد لذا عزيمت بآنديار نموده و 

 در آنجا از وى پذيرائى گرمى بعمل آمد. در بازگشت بايران در يزد و كرمان و نيز در طبرستان جدا
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باشاعت و ترويج مذهب فاطميان پرداخت، ليكن از آمدن به رى احتراز مينمود. زيرا كه ربيب نظام الملك در آنجا 
 حكومت داشت و در صدد بود كه او را بچنگ بياورد.

او قدم ديگرى كه برداشت اين بود كه قلعه كوهستانى الموت متصل به جبال البرز را بحيله متصرف گرديد. قلعه مزبور 
) باتمام رسيد و چندين فتوحات ديگرى نظير 1090 هجرى (483قرب جاده اى است كه از قزوين برشت ميروند و آن در 

آن در جاهاى ديگر نصيب وى گرديد. خاصه در واليت قهستان، طبس، تون، قائن، زوزن، غورو خوست كه تماما از 
 مراكز قدرت و نفوذ حضرات اسمعيلى گرديدند.

 شيخ الجبل 

) از فاطميان مصر 1094 هجرى (487حسن صباح موقع خود را محكم و استوار كرده و بعد از فوت خليفه مستنصر در 
جدا شده و بناى حمايت و ترويج از اصول مذهبى نذار را گذاشت، همان مدعى ناكامى كه برادرش مستعلى بجاى وى 

 بر تخت خالفت قاهره استقرار يافت.

حسن صباح در اين موقع بكار تنظيم و تشكيل سلسله خود دست برد. او خويشتن را به عنوان معلم بزرگ يا مرشد اعظم 
 مخصوص با اعضاء »1 «در رأس فرقه اعالم داشت و بعد از خودش در سلسله مراتب شيخ الشيوخ يا داعى الكبير منطقه 

خويش از مبلغين و دعاة قرار داشته و در دون اين رتبه هاى عالى رفقا يا الصق و آخر از همه فدائيان معروف بودند كه بى 
 پروائى تعصب آميز آنها بحيات متنفذترين و مقتدرترين سالطين روى زمين را مرعوب آنها ساخته بود.

 ميالدى و 1149بين صليبيان با شعبه فاطميان شام و سوريه تماس و اتصال پيدا شده چنانكه رايمون كنت طرابلس در 
 1272 ميالدى از شكارهاى خيلى معروف اروپائى اين فرقه بوده اند و در 1192كنزادمونفرا پادشاه اسمى بيت المقدس در 

ميالدى شاهزاده دورد يا از آن پس ادورد اول انگلستان در عكامورد سوء قصد واقع شده ولى مطابق روايات همسرش با 
 مكيدن زخم از مرگ او را نجات داد.

______________________________ 
يا مرد پير  Le Vieux)- رئيس اين شاخه را در سوريه شيخ الجبل ميناميدند و اين لقب باروپا رفته و آن به شكل 1(

 كوهستان درآمد. (مؤلف)
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 ترتيب ورود فدائيان در خدمت 

 ميالدى شرحى بطور وضوح در آئين دخول 1252ماركوپولو كه كمى بعد از سقوط قلعه الموت بدست هوالكو در 
فدائيان در خدمت نوشته كه آن از اينقرار است «اين مرد پير يا شيخ- الجبل دره اى را مابين دو كوه داده از اطراف 

محصور و بصورت باغى درآورده اند كه بزرگترين و قشنگترين باغهائى است كه تا آنوقت ديده شده بود. باغ مزبور 
داراى انواع و اقسام اشجار و اثمار و نيز انهار مختلف از شراب و عسل و شير و آبهاى صاف و زالل در آن جارى بوده، 

بعالوه عده زيادى از زنان و كنيزان ماهرو و دختران عديم المثال از حيث رعنائى و زيبائى در اين بوستان جمع بودند، 
زيرا كه منظور اين پير كوهستان آن بوده كه به پيروانش كامال حالى كند كه آن در حقيقت همان بهشتى مى باشد كه به 

 مؤمنين وعده داده شده است.

«غير از كسانى را كه او در نظر گرفته بود كه از حشّاشين خودش باشند احدى اين وقت اجازه ورود بباغ را نداشت، 
آنوقت هم از ميان آنها چهار يا شش تا ده تن را در يك وقت داخل مى كرد، ولى اول يكنوع داروى منوم بآنها داده 

ميشد كه آن يكخواب خيلى سنگينى در آنها ميآورد و وقتى كه ميخوابيدند امر ميشد آنها را بهمان حالت توى باغ ببرند و 
بعد از مدتى كه بيدار ميشدند و خود را در يك مكان فريبنده اى ميديدند چنين خيال ميكردند كه در بهشت واقعى 

ميباشند و چنانكه اين مرد يا شيخ الجبل ميخواسته است كه امير يا وزيرى را بقتل برساند بيكى از آن جوانها ميگفت برو 
فالن و فالن را بقتل برسان و پس از انجام اين خدمت فرشتگان من تو را بهمين بهشت خواهند آورد» مشروب يا معجون 

مزبور از شاهدانه يا بوته شاهدانه معروف به حشيش تركيب يافته و بال ترديد مبدء لفظ «اساسن» همان كلمه «الحشيش» 
مى باشد و بايد دانست كه فدائيان بندرت بعد از شكارهاشان زنده مى ماندند، چه آنها كه خودشان را براى شهادت حاضر 

 كرده بودند مى كوشيدند تا مأموريت خود را بطور علن و آشكار و بوضع حيرت انگيزى بانجام برسانند.

حقيقة عقيده پيروان اين مذهب به نعيم آخرتى كه بآنها وعده داده شده بود بدرجه اى بوده است كه مادرها وقتى كه 
 مى ديدند فرزندشان از مأموريتى كه از طرف شيخ الجبل به 
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 آنها محول شده بود زنده برگشته اند ملول شده گريه مى كردند.

 هجرى 511- 498) محمد 1104 هجرى (498) ملكشاه دوم 1094 هجرى (487) بركيارق 1092 هجرى (485محمود 
)1117 -(1104( 

فوت ملكشاه باب رقابت و جنگهاى داخلى را از همه طرف مفتوح ساخت. وى چهار پسر داشت كه عاقبت همه آنها 
 سلطنت كردند و آخرين آنها سنجر ميباشد كه از همه باالتر و معروف تر بود.

تركان خواتون با محمود پسر چهارساله اش در موقع بيمارى شوهرش در بغداد بوده است. او بيدرنگ بخليفه مقتدى فشار 
آورد كه با فرزندش همراهى كرده تاج و تختش را تأمين نمايد و در تعقيب اين امر خود بجاى پسرش زمام امور را 



بدست گرفته مأمور عالى رتبه اى چاپارى به اصفهان فرستاد كه بر كيارق پسر بزرگ ملكشاه را كه از زن ديگر زبيده نام 
بود دستگير نمايد، ولى فرزندان نظام الملك در اين باب پيشدستى كرده و قبل از اين بركيارق را كه دوازده ساله بود 

حركت داده به رى بردند و در همانجا او را بر تخت نشانيدند. تركان خواتون پشت سر مأمورى كه فرستاده بود حركت 
كرد و اصفهان را اشغال نمود؛ اما چيزى نگذشت كه مورد حمله حاميان بركيارق واقع شد، هرچند با پرداخت مبلغى پول 
قضيه به مسالمت انجاميد و دشمن از قصدش منصرف گرديد. كمى بعد از اين قضيه تركان خواتون ملك اسمعيل برادر 
زبيده را بوعده ازدواج تحريك كرد كه به رقيب پسرش حمله ببرد، ليكن نامبرده شكست خورد و بركيارق دو سال بعد 
از فوت ملك شاه در بغداد رسما معرفى گرديد، اما آن خاتمه به شدايد و محن نداد، چه توتوش عم پدرى و بانى سلسله 

شامات علم طغيان برافراشته و باالخره اين پادشاه جوان را دستگير كرده با خود باصفهان برد و زندانى كرد و تصميم 
گرفته شد كه كورش كنند ليكن برادر صلبى وى محمود بمرض آبله ناگهان درگذشت، بركيارق در نتيجه دوباره بر 

تخت نشست و در واقع يك قسمت اين موفقيت بواسطه ناپديد شدن تركان خواتون از اين صحنه بوده است كه كمى 
 قبل از اين بقتل رسيده بود.

 بركيارق در مكتب فالكت و ادبار درس هائى كه آموخته بود مينمايد كه از آن 
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استفاده كرده توتوش را در سال بعد مغلوب و مقتول ساخت و عم ياغى ديگرش هم بدست يك غالم بچه اى بموقع از 
ميان برداشته شد و در جريان اين واقعات مهيج حيات بركيارق مورد سوء قصد يكى از فدائيان اسمعيلى واقع گرديد ولى 

 او از خطر جسته و جان بسالمت در برد.

) سال تصرف بيت المقدس 9909 هجرى (492) سنجر بسلطنت خراسان تعيين گرديد، ليكن در 1096 هجرى (489در 
بدست صليبيان محمد فرزند ديگر ملك شاه بناى شورش و طغيان را گذارد و مؤيد الملك اليق ترين فرزند نظام الملك 

هم كه بركيارق ويرا معزول ساخته و او تبديل بيك دشمن جانى شده بود با او همدست شده بناى كمك و همراهى را 
گذاشت. چندان جاى تعجب نيست كه حمله و هجومى كه آنوقت از طرف اروپا به بيت المقدس شد از بغداد (مركز 

خالفت) جوابى شنيده نشد و احساساتى از خود بروز نداد، چه در تمام دوره سلطنت بركيارق بد طالع جنگ داخلى دوام 
 داشت.

در آخر صلح شده اما كمى بعد از آن بركيارق درگذشت و برادرش محمد بواسطه گرفتن و كور كردن وليعهد، ملك 
شاه دوم طفل پنج ساله، قدرت تام و تمامى بدست آورد. محمد اكنون سلطان بال معارض قلب امپراطورى گرديد و در 
سلطنت او جنگ و پيكار با اساسن ها ال ينقطع دوام داشته است. در فوتش جانشين وى محمود جوانى چهارده ساله ولى 

احمق به سنجر عم مقتدر خود حمله برد ولى در ساوه طرف غربى قم شكست خورد. سنجر با او ببزرگوارى و علو همت 
رفتار نمود كه در آنزمان ناياب بوده است، چه عالوه بر اينكه صدمه بچشمهاى او نزد حكومت عراق را بوى داده و 

 دخترش را هم بعقد او درآورد.



در ظرف اين مدت جدال و نزاع برادركشى، امپراطورى سلجوقى رو به تجزيه رفته كرمان، سوريه، آسياى صغير بدست 
سلسله هائى افتاد كه مستقل بودند، هرچند سيطره و سيادت خاندان اصلى را براى نام قبول و اعتراف داشتند. سنجر اگرچه 

عمال با اياالت غربى ايران هيچگونه تعلقى نداشت و سلجوقيان روم بطورى كه آسياى صغير بدين نام خوانده ميشد كليتا 
 مستقل شمرده شده و آنها سلسله خودشان را نگاهداشتند تا وقتى كه عثمانى ها در آغاز قرن چهاردهم ميالدى برخاستند.
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 )1019- 1187- هجرى (83 و 433سلجوقيان كرمان 

سابقا ذكرى از سلجوقيان كرمان بعمل آمده و از حاالت مؤسس آنها ملك قاورد شرحى نقل شد، ولى در اينجا الزم 
ميدانيم كه از سرگذشت يا موفقيت هاى بعدى اين سلسله كه مدت يكصد و چهل و شش سال در جنوب شرقى يران 

فرمانروائى داشتند شمه اى بنظر خوانندگان برسانيم. بعد از اعدام ملك قاورد برادرزاده فاتح او ملك شاه بر آن شد كه 
تمام خانواده او را از بيخ براندازد و بدينقصد طرف كرمان حركت نمود و آن بلد را محاصره كرد ولى ملك قاورد چهل 
دختر از خود گذاشته بود. وقتى كه به فاتح مزبور پيشنهاد كردند كه براى يكنفر سربازى مثل ملك شاه شايسته نيست كه 
دستش را بخون دختران و زنان آلوده كند او بتمامى آن فاميل امان داد و از خون همه درگذشت و كرمان به سلطان شاه 

فرزند قاورد كه پس از شكست پدر فى الجمله از بينائى محرومش ساخته بودند ولى گريخته و دوباره برگشته بود واگذار 
 گرديد.

حكمران ديگر توران شاه بانى مسجد كرمان بود و پسرش ايران شاه كه يك مرد خيلى شريرى بود كشته شد، بعبارة 
اخرى او متهم بود كه طرفدار اصول و عقائد مذهب اسمعيلى است. تحت سلطنت عادالنه و فاضالنه عمش ارسالن شاه 

) حكمرانى نمود مردم آن سامان در نهايت 1100- 1141 هجرى (556 تا 494كه مدت چهل و يكسال يعنى از سال 
درجه سعادت و كامرانى بوده اند و اگر اقوال مورخين را قبول نمائيم كاروان ها از آسياى صغير، خراسان و عراق عبور 

نموده و به حبشه و زنگبار و چين مى- رفتند. ارسالن شاه سلطان استان مجاور يعنى فارس هم بوده است و در عمان 
 نماينده داشته است.

 جنگ صليبى و مبادى و اسباب آن 

در اينجا من از راه اختتام و اتمام اين فصل در نظر گرفته ام شرحى مختصر راجع بجنگ هاى صليبى مذكور دارم كه در 
 مدت قريب دويست سال بر عليه اسالم كه تحت سالطين سلجوقى و فاطمى اداره ميشد دوام داشت.

اگرچه تأثير اين جنگها در اوضاع ايران بطور غير مستقيم بوده معذلك گذشتن از اينجا بدون اينكه ذكرى از آنها بشود 
 اين بيان ناتمام خواهد بود. اوال زيارت 
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 مادر قسطنطين شروع ميشود. او صليب حقيقى را بنا بگفته »1 «بيت المقدس را ميتوان گفت كه از سفر معروف سن هلنه 
 در موضوع »2 « ميالدى كشف كرده و از آنوقت زائرين بناى مسافرت به بيت المقدس را گذاردند. بيزلى 336خويش در 

  و كسان ديگر نوشته است.»4 «، جروم »3 «زائرين اوليه بيت المقدس شرحى از سن سلويه 

 از ساكسون هاى مغرب ميباشد كه آن براى ما بخصوص دلچسب و جالب توجه »5 «از جمله يكى مسافرت سن ولى بالد
 »6 «است. اينمرد اول انگليسى بشمار ميآيد كه شرق را ديدار كرده است. وى با رفقا و همراهان خود از همبل موت 

 722 روانه شده بدين قصد كه از روم جلوتر نروند ولى پس از چندى توقف در آنجا در بهار »7 «نزديك سوت هامپتون 
ميالدى مصمم گشتند كه خودشان را بحصار شهر مطلوب و فرح بخش بيت المقدس برسانند و بچشم آنجا را به بينند و لذا 

 از طريق ناپلس به سيراكوس و جنوب يونان حركت كرده تا به افيسوس و باالخره به قبرس رسيدند.

 بود. در اينجا آنها پياده شده و از خشگى بطرف حمص طى طريق مينمودند كه آنها را به »8 «بندر آنها در سوريه تورتسه 
 بهانه اينكه بيگانه و ناشناسند گرفته زندانى كردند

يك دوست اسپانيولى برادر حاجب يا رئيس خلوت خليفه مراتب را باطالع رسانيده در نتيجه امر باحضار شده و آنها را 
بنزد يزيد دوم ميبرند. خليفه پرسيد از كجا آمده ايد؟ آنها در جواب گفتند كه «از كنار مغرب، جائى كه آفتاب فرو ميرود 
و ما خارج از آنجا سرزمينى نمى شناسيم- چيزى نيست جز آب» مالحظه كنيد جزائر انگلستان قبل از كشف امريكا تا اين 

اندازه دور بوده اند! خليفه كه اينرا شنيد فرياد كرد چرا آنها را كه خالفى نكرده اند آزار ميرسانيد. آزادشان كنيد و 
 بگذاريد هركجا كه ميخواهند بروند. ولى بالد كه تقريبا امروز از خاطرها رفته 

______________________________ 
)1-(St .helena  

)2-(Beazley  

)3-(St .silvia  

)4-(Jerome  

)5-(St .Willibald  

)6-(Hamble Mouth  

)7-(Southampton  

)8-(Tortosa  
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 با اين مسافرت و سياحت در حقيقت پيشرو يك نهضت جهانگيرى بوده است.

خوانندگان كتاب بايد در نظر داشته باشند كه ما در حاالت هارون الرشيد شرحى از سفرا و نمايندگان سياسى كه بين او 
با شارلمان ردوبدل شده مذكور داشتيم. آرى از طرف شارلمان هيئتى مركب از سه نفر به نمايندگى بدربار خالفت اعزام 

 فرزند »2 « يكدفعه ديگر در خالفت مامون، لوى پيوس »1 «شده و خليفه هم در مقابل سه نفر نماينده باروپا گسيل داشت.
شارلمان هيئتى بسفارت فرستاد كه آن جواب مطابقى از مامون شش سال بعد تحصيل نموده آورد. بايد دانست كه موقع 
فرنگيان در بيت المقدس بواسطه موافقت و مساعدت هارون و حقوق و امتيازاتى كه در باره آنان منظور داشته بود بسيار 

رضايت بخش و محكم و استوار بوده است. ليكن قبل از آنكه سده نهم بپايان برسد نيمه تحت الحمايه آنها (بيزلى اينرا 
 اصطالح كرده) به بيزانت منتقل گرديد.

در اثناى قرن دهم ميالدى دنياى مسيحيت عالقه و جوشى كه براى زيارت از خود اظهار داشت باندازه اى بود كه تصور 
آن امروز شايد براى ما مشكل باشد و حتى از بالد بعيده و نقاط خيلى دوردست بزيارت بيت المقدس مى شتافتند. 

 م صورت دو نفر از اهل ايسلند، در اين نمايش ظاهر ميشود اولين ثمره قبول مذهب 987اينمطلب مخصوصا كه در سنه 
مسيح در ميان نروژى ها بوده است با همه نتايج دور و دراز آن. در قرن يازدهم ميالدى مسئله زيارت بيت المقدس 

عموميت پيدا كرده كه حتى زنان هم در اين امر شركت ميكردند. خالصه عالقه اى كه در اينخصوص نشان ميدادند دائم 
 ميالدى الحاكم بامر اهللا 1010التزايد بوده و روزانه بر اهميت آن ميافزود و دامنه اش بسط پيدا مينمود كه ناگهان در 

سلطان ديوانه فاطمى كه ذكرش در باال رفت ابنيه مزار مقدس را امر كرد خراب كردند و تقريبا ده سال بعد دوباره 
 بناهائى را كه خراب كرده بودند از نوساخته ليكن در اينميانه عالم مسيحيت از اينواقعه تكان سخت خورده و مسيحيان 

______________________________ 
  (مؤلف)120)- طلوع جغرافى جلد دوم صفحه 1(

)2-(Louis the Pious  
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بمنتها درجه متاثر گرديدند، چنانكه از همين تاريخ شالوده جنگ صليبى ريخته شده هر چند براى تهيه وسايل و اسباب 
 آن هشتاد سال هم طول كشيد.

  ميالدى 1095- 1099جنگ اول صليبى 

بايد گفت باين خرابى مزار مقدس اولين جواب در جزيره ساردنيا داده شد كه بواسطه اهالى پيزا از يد مسلمانان خارج 
 ميالدى نورمن ها شروع بگرفتن سى سيلى نمودند ولى سى سال اين قضيه طول كشيد تا صورت اتمام 1060گرديد. در 



پذيرفت و ممكن است همين را هم تا يك اندازه جزء جنگ صليبى پنداشت. بهرحال فتح مزبور بر نيروهاى دريائى 
اروپائيان در مديترانه افزوده و طوائف جنوا، پيزا، نورمن، وينس سفاين جنگى مسلمانان را منهدم ساخته و بدينوسيله بايد 

 گفت كه موفقيت نظامى اروپائيان در شرق نزديك صورت امكان پيدا كرد و يك كار شدنى بشمار آمد.

 مجلسى در كلرمون منعقد ساخت و خطابه قابل يادداشتى در آنجا ايراد نمود و به »1 « ميالدى پاپ اربن دوم 1095در 
سامعين خود از جمله چنين گفت كه از قسطنطنيه مورد تهديد و بيت المقدس ستمديده فرياد و فغان هائى بگوش او 

 طنين انداز است.

 از امپراطورى شرقى گرفته است براى عبور و گذشتن از آنها دو ماه وقت »2 «اراضى و والياتى را كه قوم ملعون ايرانى 
الزم دارد. نطق پاپ در دماغ شنوندگان كه از اول آماده آن بودند آنا تأثير بخشيده يكدفعه صداى «رضاى الهى همين 

است، رضاى الهى همين است» از آن جمعيت عظيم بلند گرديد و بدرجه اى بر عليه اسالم در اينجا جوش و خروش راه 
انداختند كه نظير آن هيچوقت قبال ديده نشده بود. صليب ها توزيع شده و بوسيله وعاظ و مبلغين سيار از آنجمله پترهرمت 
مطالب نطق مذهبى اربن بجاهاى دور و دراز منتشر شده و باالخره دنياى مسيحيت به هيجان آمده براى جنگ صليبى مهيا 

 و آماده گرديد.

______________________________ 
)1-(Urban  

 )- مراد تركان سلجوقى هستند كه در اينجا اشتباها ايرانى خوانده شده.2(

 (مترجم)
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 شكست سپاه اولى بدست سلجوقيان 

دستجات اوليه قشون كه از هرتجربه و نظم و ترتيبى عارى بودند از اروپا حركت كرده و بطرف مقصد پيش رفتند. ولى 
آنها چنانكه انتظارى غير از اين نبود دست بقتل عام يهود گشوده و بطور عموم بناى دستبرد و غارت و تاراج را گذاردند 

 امپراطوز به آنها نصيحت داد كه صبر كنند تا قشون »1 «تا آنكه جماعت كمى از آنها وارد قسطنطنيه گرديدند. الكسيوز
منظم از پشت سر برسد، ليكن در خالل احوال او از حركات وحشيانه و تعديات آنها وحشت كرده ناچار وسايل حركت 

 آنها را بطرف آسيا فراهم آورده و باالخره آنها را روانه داشت.

در ميان مجاهدين صليبى دسته ژرمنى بطرف نبقيه واقع در درياى مرمره تاخت وتاز بردند، ليكن بدست قليج ارسالن داود 
امير سلجوقى روم محاصره و دستگير گرديدند و امير نامبرده بسپاه عمده ولى غير منظم صليبى نيز حمله برده بغير از 



معدودى كه بداخل قلعه اى پناهنده شده و بواسطه سپاهى كه از قسطنطنيه اعزام شده بود نجات يافتند بقيه را تار ومار 
 ساخت.

 تصرف نيقيه و انطاكيه بدست صليبيان 

مجاهدت و پيكارهاى صليبيان بعد از اين بيشتر داراى نظم و ترتيب و از روى اصول و آئين نظام بوده است، صاحبان رتبه 
 ريموند تولوزى و دوك رابرت نرمندى در آن شركت داشتند. آنها درياى مديترانه را »2 «عالى و مقام بلندترى از قبيل 

كه در دست مسلمانان بود گذاشتند و هركدام از راهى روانه شده و باالخره در خارج ديوارهاى قسطنطنيه بهم ملحق 
گرديدند، داخل آسياى صغير شده و پيش قراول سپاه به نيسه حمله برده ولى در مقابل، مورد هجوم قليج ارسالن واقع شد 

كه وى احتمال دارد بانتظار اينكه مواجه با جمعيت انبوه ديگرى خواهد شد چندان اهميتى بآن ها نداد، ليكن اين صليبيان 
قوائى بكلى متبائن و غير قابل مقايسه با پيش بودند، چنانكه در همان ميدان اول فاتح درآمدند. نيسه در آخر به الكسيوز 

 تسليم گرديد و لشگريان صليبى از قلب آسياى صغير

______________________________ 
)1-(Alexius.  

)2 -(Remond of Toulouse  
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متوجه سوريه شدند، اما اين راه راهى نبود كه آرتش بتواند از آن سالما عبور كند چنانكه در دورى ليوم دو يا سه منزلى 
جنوب شرقى نيسه مورد حمله اى سخت واقع شده و به صعوبت توانستند از چنگ دشمن خالص شوند. آسياى صغير از 

وحشيان ترك يكسره ويران شده و صليبيان از بى آبى و كمى خواربار فوق العاده در مرارت و رنج بوده و با مشگالت 
 انطاكيه را محاصره نمودند و پس از بخت آزمائيهاى خيلى 1097زياد توانستند خودشان را بشام برسانند. آنها در اكتبر 

 زياد و تحمل خسارات و مصائب فوق- العاده آنرا بتصرف درآوردند.

 )1099 هجرى (492حمله به بيت المقدس 

براى جلب توجه خوانندگان تذكر اين مطالب را الزم ميدانيم كه مجاهدين صليبى قبال با خليفه فاطمى كه سفيرش را در 
عوض باردوى انطاكيه فرستاده بود وارد در عقد قراردادى شده بودند و بقرار معلوم او فقط سيصد نفر زوار آنهم بدون 
سالح را كه اجازه ميداد داخل شده قبر مقدس را زيارت يا پرستش كنند از دادن هرنوع اجازه و امتيازى ابا و استنكاف 

 داشت.

) بيت المقدس مورد هجوم و حمله ناگهانى قرار 1099 هجرى (492ولى صليبيان آنرا بطور تحقير و استهزا رد كرده و در 
گرفت. نصارى كه سينه آنها مملو از تعصب و عناد اسفناك مذهبى بود و اينك مجال يافته دست بقتل عام يهود و 



مسلمانان گشودند و هزارها نفوس را از دم شمشير گذرانيدند. اخبار تصرف اين شهر كه مسلمانان از دو نظر يكى آنكه 
محل معراج پيغمبر بوده و ديگر اينكه مسجد عمر در آنجا واقع است مقدس ميشمردند ببغداد رسيد و بعد هم جماعت 

زيادى از فراريان وارد آنجا شده و با غريو و غوغا مردم را بجنگ با كفار تحريص نمودند، ولى سلجوقيان همانطور كه 
در فوق معلوم داشتيم بجان يكديگر افتاده و باهم بزدوخورد مشغول بودند و بجاى اينكه باهم اتحاد كنند مسجد اعظم 

آنجا مورد حمله واقع شده و بدين جهت نه سلجوقيان و نه فاطميان هيچ كدام در اين باب اقدامى نكردند و صليبيان بحال 
خود گذارده شدند كه به نظم و آرامش متصرفات خود بپردازند. بدينطريق جنگ اول صليبى در يك هاله افتخارى بپايان 

 رسيد و مسجل داشت كه ملت پراكنده مسيحى روح تجمعى بخود گرفته دارد تجديد حيات ميكند.
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چنانكه بيزلى مينويسد: «جنگهاى صليبى سرچشمه اين حيات جديد ميباشد، گرچه در پاره اى از مقاصد عاجلى كه داشت 
شكست خورده ولى در برانگيختن حس ميهن پرستى و حرارت و غيرت مذهبى عملى يا مبادرت بكارهاى مهم بى انتها 

كه بوسيله آنها دنياى غرب در آخر نائل باكتشافات، فتوحات، استعمار و باالخره پيدا كردن روابط تجارتى با بهترين 
 نقاط دنيا گرديد موفق و كامياب بوده است.»
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 سكه آلپ ارسالن 

 فصل پنجاه و سوم انحالل امپراطورى سلجوقيان 

ايشان باد را مى پرستيدند، در صحرا و بيابان بسر ميبردند، محروم از نان و مشروب بوده و بگوشت خام تغذى ميكردند و 
 نيز از بينى محروم بودند و فقط از دو سوراخ كوچكى تنفس مينمودند.

 (رابى بنجمن تيودله)

 سلطان سنجر در اوج شهرت 

بايد دانست كه معروفيت سنجر در تاريخ تنها مبنى بر قدرت و فتح و پيروزى او نيست كه آن بجائى رسيد كه گمان 
مغلوبيت در وى برده نميشد، بلكه بجهت سقوط غم انگيز ناگهانى او نيز ميباشد كه آن مالزم با سقوط سلسله وى بوده 

است. بنا بگفته مورخين محلى در ظرف مدت چهلسال سلطنت او در خراسان نوزده فتح نصيب وى گرديد. پس از 
شكست برادر زاده اش او كارش باال گرفته و در رديف يكى از سالطين بزرگ سلجوقى قرار گرفت، فتوحاتش را ادامه 

) براى سركوبى احمد خان كه از دادن خراج سرپيچى مينمود حمله بماوراء النهر برد، سمرقند 1130 هجرى (524داده در 
را محاصره نموده و ياغى نامبرده را اسير گرفت، ليكن دوباره او را بحكومتى كه داشت برقرار كرد. شش سال بعد بهرام 

  هجرى 535شاه از سلسله غزنوى پرچم خودسرى برافراشت، اما بزودى سركوبى شد و قبول اطاعت نمود. در 
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) سمرقند دوباره سر بطغيان برداشت و سنجر پس از شش ماه محاصره آنرا به تصرف درآورده و نسبت باهالى 1140(
 بطور فوق العاده و غير معمول آنزمان رحم و شفقت بروز داد.

لشگركشى ها و جنگهاى او در شمال بر ضد امير خوارزم يا خيوه كه سربلند كرده بود آن امارت و سلطنت را بجاى خود 
 نشانيده جرئت و جسارتى در وى باقى نگذاشت.

محمد ابراهيم در تاريخ خود مينويسد: سنجر كه بخيال گرفتن كرمان افتاده بود به مأمور سياسى ارسالنشاه اظهار داشت 
كه او شنيده در كرمان بلوكى است كه در آنجا گل نرگس زياد ميرويد. مأمور مزبور در جواب گفت آرى اى پادشاه 
ولى خارهاى تيز هم در آنجا وجود دارد. اينكه سنجر بآن ايالت حمله برده باشد چيزى نوشته نشده است و خود مورخ 

نامبرده صريحا مينويسد كه اين سلجوقى بزرگ بيان فوق را اعالن خطر دانسته و چنين پنداشت كه اگر به آنجا 
دست درازى كند مورد ضديت و مخالفت سخت واقع خواهد شد، ولى با وصف احوال شعبه سلجوقى كرمان تفوق او را 

 اعتراف داشته است.

 شرحى راجع به اساسن ها يا مالحده اسمعيلى 

راجع به برخاستن قوه محنت بار اساسن ها يا مالحده اسمعيلى ما در فصل پيش شرحى مذكور داشته ايم و بايد دانست كه 
دوام آنها با وجود اين همه جنايات و شكار اشخاص خيلى زياد خود ثابت ميكند كه وضع سلطنت سلجوقى رضايت بخش 
نبوده است، در دوره سلطنت بركيارق اين جماعت موقع خود را محكم و استوار ساختند. اين سلطان متهم بود كه متمايل 

باصول مذهب اسمعيلى است و شايد براى برائت و بيزارى از اين طريقه و اثبات تدين و ايمان خود بوده كه حكم كرد 
كه اين فرقه را قتل عام كنند كه بسيارى هم به عنوان كيفر و قصاص بوده است و نيز ايرانشاه امير سلجوقى كرمان كه در 

باال گفته شد متهم بود كه از پيروان اين فرقه است. چيزيكه زياده از همه غم انگيز و مالل آور است همانا توليد بيم و 
هراس جانى است. چه كليه صاحبان جاه و مقام خاصه امر او سالطين دائما از جان خود خائف و هراسان بوده اند و تخم 

سوء اعتماد و بدگمانى شديدى در ميان تمامى طبقات پاشيده شده و هركس براى جانش از ديگرى مظنون و در ترس و 
 بيم بسر ميبرده است و عجب در اين است كه گرفتارى و دستگيرى هريك از فدائيان و آدم كشان هم هيچوقت نيروى 
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آنها را براى سوء قصد و قتل خاتمه نميداد. براى شاهد مثال ميگوئيم كه بعد از قتل فخر الملك پسر نظام الملك شخص 
فدائى متهم را گرفته بامر سلطان سنجر استنطاق كردند او در جواب چندين تن از افسران عالى رتبه دربار را متهم نمود 

 كه هرچند احتمال داشت بى تقصير باشند ولى بالنتيجه همه آنها را بقتل رسانيدند.

يكى از موارد موحش و هيبت ناك اين رويه و طريقه فجيع آنها همانا قضيه ابن- عطاش است كه هزاران نفر را در 
اصفهان داخل اينفرقه نموده است و شرح آن بر سبيل اجمال اين است كه در آن ايام پرمالل هرروز عده اى از مردم 



بطريق غيرقابل وصف و با خوف و هراسى كه غالب بوده گم و ناپديد مى شدند و كسى از راز آن باخبر نبود، تا يك روز 
بتوسط يك زن گدائى اين راز مكشوف گرديد. توضيح اينكه آن زن هنگام عبور از يك خانه اى ناله هاى سوزناكى از 

درون خانه شنيد بشبهه افتاد كه جنايتى دارد واقع ميشود. در اين هنگام جنايت كاران خواستند او را داخل خانه كنند 
امتناع نموده دفعة فرياد كرد و بر اثر آن مردم ازدحام نمودند و درب خانه را شكسته داخل گرديدند. منظره بس هولناكى 

بنظر آنها رسيده چهارصد الى پانصد نفر اشخاص بدبخت را ديدند كه دستگير كرده و بيشترشان را بدار آويخته اند و 
بعضيها هنوز زنده ميباشند. آنها اين عده مردم را بدست يكنفر كورى شكار كرده بودند كه كارش اين بود سر كوچه 
همانخانه ميايستاد و صدا ميزد خدا رحمت كند كسيرا كه دست مرا كه كور و بينوا هستم گرفته بخانه ام كه در همان 

كوچه واقع است برساند. خالصه صاحب خانه و همدستانش را گرفته بسزاى خودشان رسانيدند و بعد ابن عطاش را در 
اصفهان گردانيده سپس بدارش آويختند و براى اينكه بر شكنجه و عذابش بيفزايند روى دار تيربارانش كردند و حقيقت 

اين است كه اگر مجازات سخت و عقوبت هاى شديد روا باشد كه نسبت به يك نفر مجرم بعمل آيد بدون تأمل بايد 
 ميالدى اين 1118گفت كه ابن عطاش از همه جهت استحقاق آنرا داشته است. با اينحال بواسطه فوت سلطان محمد در 

مالحده گمراه بيخ كن نشده برعكس قالع و مستحكماتى در سوريه و در هر يك از مراكز و نقاط ايران بتصرف 
 درآوردند.
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نقل ميكنند كه سلطان سنجر بقصد تسخير قلعه الموت حركت كرده و چند منزل هم طى نمود كه يك روز صبح از 
خواب برخاسته خنجرى را ديد كنار بسترش بزمين فرو برده اند و نگاه كرد مكتوبى هم بدينمضمون بآن ضميمه شده 

است كه «اى سلطان سنجر برحذر باش و اگر اين نبود كه در تو خصائل نيكو وجود دارد همان دستى كه اين خنجر را 
بزمين سخت فروبرده است البته براى وى آسانتر بود كه آنرا بسينه نرم تو فروبرد» معلوم است اين تهديد نتيجه اى كه 

 مطلوب بود بخشيده و سلطان در عزيمت خود بكلى منصرف گرديد.

 )1148- 1215 هجرى (612- 543سلسله غورى 

اينك ميرويم در اطراف سلسله غورى كه در جبال بين هرات و غزنه تأسيس سلطنت نمودند شرحى بطور اختصار 
 مذكور ميداريم.

محمود واليت غور را بتصرف درآورده و از آن به بعد امراى آنجا تحت سالطين غزنه حكمرانى مينمودند و آنها با 
غزنويان مخالطت و مزاوجت ميكردند تا اتفاق افتاد بهرام شاه سلطان غزنه يكى از اعضاء خاندان غورى را بقتل رسانيد. 

) غزنه را گرفته و بهرام شاه اخراج گرديد. هرچند اين پادشاه دوباره 1148 ه (543اينجا غوريان در صدد انتقام برآمده در 
پايتخت خودش را بدسيسه بدست آورد و با سيف الدين برادر امير با نهايت بيرحمى و نيز بى احترامى و هتاكى رفتار 

نمود، چه امر كرد او را در تمام شهر گردانيده و سپس بدار آويختند. شش سال بعد از اين مقدمه عالء الدين امير غورى 
 از اين رفتار فجيع كامال انتقام گرفته و بلقب هولناك «جهان سوز» ملقب گرديد.



او از اينجا لقب مزبور را دارا شد كه تمام كاخهاى مجلل و عالى و زيباى محمود و جانشينان او را با كمال قساوت منهدم 
و ويران نمود و با خاك همه را يكسان كرد و با وجود اين چكامه ها و اشعارى كه در توصيف اين ابنيه و عمارات 

 باشكوه گفته شده بود همه را با طال خريده و در كتابخانه خويش ضبط كرد.

) فوت كرد غزها به افغانستان 1161 ه (556عالء الدين بعد از اين بدست سلطان سنجر زندانى گرديد و او كه در سال 
هجوم برده و آنجا را بباد غارت دادند و حكمرانان غورى و غزنوى هردو تا مدتى از انظار غايب بودند. هرچند غوريان 

 دوباره 

 67، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 قوت گرفته تا مدتى خراسان را در تصرف داشتند. ما با شما در اينباب باز صحبت خواهيم داشت.

 طلوع شاهان خوارزم 

جد بزرگ شاهان خوارزم انوشتگين يكى از پياله داران محبوب ملكشاه بود كه از او در باب جلوس سلطان نامبرده اسم 
 برده شد.

جانشين انوشتگين قطب الدين محمد بود، نامبرده مواجه با حمله قراختائيان گرديد، هرچند سپاه عظيمى بمقابلى آنان 
) درگذشت پسرش 1097 ه (490فرستاد ولى در آخر شكست خورده و ناچار به قبول خراج گرديد. قطب الدين در سال 

) از سنجر اجازه خواسته به خيوه رفت و در آنجا 1138 ه (533آتسز مدتى در دربار سنجر مى ساالر بود، ليكن در 
بالفاصله پرچم خودسرى برافراشت. اگرچه سنجر او را شكست داده و فرارى ساخت اما طولى نكشيد كه دوباره بخيوه 

 برگشت و مقام حكمرانى خود را بدست آورد.

 سلسله قراختائى 

  از خويشان نزديك امپراطور ختا بود.»1 «بانى سلسه قراختائى تركستان چين يكنفر امير حادثه جوى موسوم به يلوى تاشى 

 ها كه سلسله اى روى خرابه هاى امپراطورى ختا تأسيس كرده بوده كمك »2 «تاشى امپراطور ختاى را در محاربه با نوچين 
 1123نمود ولى اين مرد (تاشى) چون ديد كه موقعيت امپراطور وخيم و باالخره رو بزوال ميرود ناچار خود در سال 

ميالدى بطلب بخت و اقبال روانه طرف شمال غربى شانسى گرديد و در آنجا بواسطه نسب عالى كه داشت مردم از 
هرطبقه تحت لواى وى جمع شدند و او با سپاه زيادى به تركستان چين حمله كرده و آنجا را بتصرف درآورد و يك 

حكومت بودائى در حوزه رود تارم تأسيس كرد، سپس به خوارزم حمله ور شده و چنانكه در سابق گفته شد سالى سى 
هزار سكه طال در آنجا خراج تعيين نموده و دو سال بعد او دامنه حكومتش را تا حوالى سيبرى رسانيد و لقب گورخانى 

 م درگذشت و اين موقعى اتفاق افتاد كه مشغول تهيه مقدمات حمله 1136(آقاى جهان) اختيار كرد و آن فاتح بزرگ در 
 به نوچين ها بود. جانشينان اوليه گور خان صغير



______________________________ 
)1-(Yelui Tashi  

)2-(Nuchens  
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و نيابت سلطنت آنها بعهده اناث خويشاوندشان بوده است ولى با وجود اين تا چندين نسل اين طايفه تفوق و تسلط نظامى 
 و جنگى خود را بر حكومات آسياى مركزى نگاهداشتند.

 )1141 هجرى (526شكست سنجر از قراختائيان 

آتسز يك شخص با استعداد و داراى همه نوع وسايل بود و البته باينقدر كه سلطنت خود را پس از اخراجش بدست 
سنجر دوباره بدست آرد اكتفا نميكرد بلكه توانست در صدد انتقام و كينه جوئى برآمده قراختائى را تحريك و حاضر 

 كند كه به خاك ولينعمت او حمله نمايد.

جنگ سخت و خونين ما بين سنجر و قراختائيان در دره ضرغام (در قسمت ماوراء سيحون) درگرفت و سنجر كه تاكنون 
 همه جا با فتح و ظفر قرين بود براى اولين بار شكست خورد.

در اين شكست كه بطوريكه معتقدند يكى از بزرگترين و هولناك ترين شكست مسلمانان در آسياى مركزى ميباشد. 
تلفات سلجوقيان يكصد هزار نفر بوده است و نتيجه اين شد كه قراختائيان مرو و نيشابور را يك چند اشغال كرده و آتسز 
بعنوان يكنفر فرمانرواى مستقل بخيوه برگشت. دو سال بعد سنجر قدرتى پيدا كرده به خيوه حمله برد ولى موفقيتى چندان 

نصيب او نشده و صلح نمود. آتسز در حدود يك سال قبل از سنجر دشمن بزرگ خود در گذشت و يك امپراطورى 
وسيعى به پسرش واگذاشت كه در طرف مشرق تا جند باالى سيحون امتداد داشته است. آخرين فتح سنجر شكست و 

 آسير گرفتن جهانسوز غورى بوده است كه بخراسان حمله كرده بود.

 )1153 هجرى (548اسارت سنجر بدست غزها 

ما اينرا سابقا در يكمورد بمناسبت تذكر داده ايم كه يكى از علل عمده سقوط و بر افتادن سلسله هاى بزرگ در حركت و 
مهاجرتهاى عشائر صحرانشين يافت ميشود كه در فرار از يك دشمن قوى و زبردست و بدست آوردن اراضى سرسبز يا 

علفچر در ملك بيگانه براى سكونت خود مأيوسانه و تا آخرين لحظه حيات جنگيده اند. قراختائيان پس از تأسيس 
سلطنت باهالى مقيم و متوطن آزارى نرساندند برعكس تركان غز را كه چادرنشين بودند از علفچر هاى خودشان راندند 
و غزها از رود سيحون گذشته سنجر بانها اجازه داد تا در حوالى دره بلخ اقامت نمايند و بر تمام طايفه غز كه چهل هزار 

 خانوار ميشدند سالى چهل هزار
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گوسفند مقرر شد برسم خراج بدهند و انها هم قبول كردند، ليكن بر سر تعيين جنس گوسفند اختالف و نزاع برخاسته 
 هجرى 548كه فرماندار بلخ آنچه كرد نتوانست غائله را رفع كند و سنجر چون از اين قضيه باخبر شد خود در سال 

) با يكصد هزار سرباز بقصد سركوبى غزها روانه گرديد. غزها اول مرعوب شده سر تسليم فرود آوردند و حتى 1153(
حاضر شدند كه غرامت و جريمه سنگينى هم بدهند ولى سنجر پيشنهادات و تعهدات ايشان را رد كرده و انها هم (روى 

اضطرار و ناچارى) دست از جان شسته مبادرت بجنگ نمودند و در اين پيكار كه يك پيكار مأيوسانه اى بود فاتح 
 درآمده سنجر را زنده اسير گرفتند.

 قتل و غارت يا شقاوت و بيرحمى غزها

غزها از اين فتحى كه نصيب آنها شده بود مست باده غرور شده بمرو شاهجهان حمله بردند و تمام ذخائر و خزائن و 
اموالى را كه سلجوقيها اندوخته بودند به يغما بردند، ايشان بغارت و تاراجى كه ميكردند اكتفا ننموده دست باذيت و 

شكنجه و آزار اهالى بدبخت گشودند، رسمشان براى شكنجه اسرا اغلب بر اين بود كه دهان انها را از خاك و گل پر 
 كرده و با چوب آنرا در حلق شان فروميبردند و اين معجون سياه و كثيف معروف به «قهوه غز» بوده است.

بهرحال از مروانها به نيشابور تاختند و در انجا بقدرى كشتار كردند كه اجساد كشتگان در زير خون ديده نميشدند. 
 م انها را 1785 در »1 «جنايات و عمليات سبعانه و وحشيانه انها را انورى بطور خالصه بنظم درآورده كه ويليام كرك 

 ترجمه كرده كه قسمتى از آن اين است:

 از سمرقند اگر بگذرى اى باد سحر
 

 نامه اهل خراسان به بر خاقان بر

 قصه اهل خراسان بشنو از سر لطف 
 

 چون شنيدى ز سر رحم در ايشان بنگر

 اين دل افكار جگرسوختگان ميگويند
 

 كاى دل دولت و دين را ز تو شادى و ظفر

 خبرت هست كز اين زيروزبر شوم غزان 
 

 نيست يكتن ز خراسان كه نشد زيروزبر

 شاد االبدر مرك نيابى مردم 
 

 بكر جز در شكم مام نيابى دختر

 بر مسلمانان زان شكل كنند استخفاف 
 

 كه مسلمان نكند صد يك آن با كافر

 رحم كن رحم بر آنها كه نيابند نمد
 

 از پس آنكه بهر اطلسشان بود بطر

   
 

______________________________ 
)1-(William Kirk Patriek  
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 غارت و خرابى غزها در كرمان 



در كرمان نيز توحش زيادى بروز داده و خرابى بسيار كردند. بدوا اطراف شهرستان كرمان را بسرعت غارت كرده و 
) ملك دينار از خراسان وارد 1185 هجرى (581سپس شهرهاى آباد جيرفت و نرماشير را بكلى ويران نمودند. در سال 

شده و بغزها پيوست و بكمك آنان ايالت كرمان را مسخر ساخت و چند سال بعد از اين ملك دينار به جزيره هرمز رفت 
و از حاكم آنجا مبلغى پول و چندين رأس اسب گرفت، از انجا نيز به جزيره قيس رفته و مبالغى از انجا دريافت داشت. 

  چند سال قبل از اين آن شهر را ديده بود.»1 «قيس آنوقت مركز بزرگ تجارتى شمرده شده و بنيامين از توديال

بعد از مرگ ملك دينار شبانكاره به غزهاى كرمان حمله برده و به آنها ضربتهاى سخت زدند تا اينكه اتابك سعد بن 
 زنگى آنانرا مغلوب و نابود ساخت.

 )1157 هجرى (552استخالص و مرگ سلطان سنجر 

سنجر مدت چهار سال در حبس غزها بود، در اين مدت غزها با او با كمال احترام رفتار ميكردند، ولى درعين حال كامال 
مراقب او بودند كه فرار نكند، معروف است كه غزها سنجر را روزها بر تخت مينشاندند و شبها او را در قفس آهنين 

ميكردند باالخره سلطان سنجر در يك موقع كه غزها بشكار رفته و او را هم با خود برده بودند تدبير كرده هنگام اشتغال 
بشكار گريخت، ولى چون بشهرستان مرو رسيد ويرانى شهر و اوضاع آشفته و خراب آنجا را ديد چنان متأثر و دل 

شكسته گرديد كه ديگر از حياتش بيزار شده و باالخره در هفتاد و سه سالگى درگذشت. سنجر را در مقبره بزرگى كه 
خود در موقع حيات ساخته بود دفن كردند و مقبره مزبور اكنون نيمه ويرانه است و نگارنده انرا ديده است. راستى 

وقتى كه آن از نظرم گذشت روحم را فشار داد، چه آخرين پادشاه مقتدر سلجوقى بيادم آمد كه در پايان يك سلطنت با 
 عظمت و جالل مدتها بى خانمان و در حال اسارت و بدبختى بوده است.

 خصال سنجر

مورخين عموما سنجر را پادشاهى دالور و دادگستر و مقتدر و باالخره مهربان و جوانمرد ميدانند. عامه مردم تا ايندرجه او 
 را دوست ميداشتند كه تا يكسال بعد از مرگش در مساجد و منابر اسم او را در خطبه 

______________________________ 
)1-(Benjamin of Tudela  
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 مقبره سلطان سنجر
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ذكر مينمودند و اين در حقيقت يك تشريف بى سابقه بوده است. بهترين نمونه صفات سلطان سنجر طرز رفتار او با رشيد 
الدين و طواط است، توضيح اينكه سنجر وقتى كه آتسز را در قلعه هزار اسپ محاصره كرده بود به انورى امر كرد ابياتى 



كه موجب هراس و تشويش خاطر دشمن باشد بگويد، بعد آنرا بدنباله تيرى نوشته بداخل قلعه انداختند و آن ابيات اين 
 است.

 ايشاه همه ملك زمين حسب تراست »
 

 وز دولت و اقبال جهان كسب تراست 

 امروز بيك حمله هزار اسپ بگير
 

 فردا خوارزم و صد هزار اسپ تراست 

   
 ولى وطواط كه در خدمت آتسز بود چنين گفت:

 شاها كه بجامت مى صافى است نه درد
 

 اعداى ترا ز غصه خون بايد خورد

 گر خصم تو ايشاه بود رستم گرد
 

 يك خر ز هزار اسب نتواند برد

   
سنجر از اين جواب كه زخم نيشى باو بود در غضب شد و فرمان داد تا وطواط را دستگير كنند، وقتيكه او را گرفته 

بحضور آوردند امر شد او را هفت پاره كنند، چنانچه اين امريه بموقع اجرا ميرسيد شايد لكه اى بجوانمردى او وارد ميشد، 
ولى اينجا يكى از نديمان شفاعت از وطواط كرده و گفت شهريارا وطواط مرغى است كوچك و خرد و نميشود او را 

 هفت پاره كرد پس خوب است او را بدو نيم سازند. سنجر از اين حرف خنديد و از تقصير شاعر درگذشت.

 تجديد حيات خالفت 

خالفت خلفاى عباسى در دوره اقتدار و عظمت پادشاهان سلجوقى جز اسم چيزى نبوده است. تا آنكه المسترشد بروى 
كار آمده وى در دوره خالفت هيفده ساله اش چون سالجقه گرفتار جنگهاى داخلى بودند از موقع استفاده كرده به 

 م). المسترشد تا اندازه اى بمقصودش نائل آمده ولى طولى 1180 ه (512تحكيم مبانى خالفت و استقالل آن پرداخت 
 گرديد كه دشمن زبردست صليبيان بشمار ميآمد، او تسليم شده و در آخر بقتل رسيد و »1 «نكشيد كه گرفتار حمله زنگى 

بايد دانست كه رشيد پسر و جانشين او هم همين سرنوشت را پيدا نمود، ليكن در زمان مكتفى باهللا استقالل خالفت 
 بپايه اى رسيد

______________________________ 
)1-(Zengi  
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) بر سرير خالفت نشست با تكش خوارزمشاه قرارداد بست و او را 1180 ه (575كه جالب توجه بوده است. ناصر كه در 
برعليه طغرل حكمران سلجوقى عراق برانگيخت. او در اين جنگ فاتح درآمد و طغرل را كشته سرش را بريد به بغداد 

فرستاد. تكش كه چند واليت از ملك ايران را گرفته تسليم خليفه كرده بود در عوض از طرف خليفه بلقب سلطان مطلق 
شرق مفتخر گرديد، اما اين اتحاد هم دوامى نكرد و چون عال الدين محمد در صدد خلع خليفه برآمد نامبرده نيز از 



چنگيز خان كه فرسنگ ها دور بود استمداد نمود، آرى اين رئيس اسالم را معتقدند كه وحشيهاى تاتار را دعوت كرده و 
 وا داشت كه به ممالك اسالمى حمله ور شوند.

 دوره عظمت و اقتدار خوارزمشاهيان 

مرگ سلطان سنجر مقدمه انحالل و تجزيه قلمرو و ممالك متصرفى او بوده است. پس از مرگ آتسز ايل ارسالن پسرش 
) بدست قراختائيان مغلوب شد. ايل ارسالن سال 1172 هجرى (568در حيوه بر تخت نشست ولى او نيز مانند پدر در سال 

بعد مرد و بين دو پسرش تكش و سلطان شاه محمود بر سر جانشينى جنگ و نزاع درگرفت، مؤيد حاكم نيشابور بكمك 
شاه محمود برخاست، ولى تكش او را مغلوب نمود و شاه محمود بنزد شاهان غور پناهنده شد و مؤيد اسير گرديد و 

) تكش مامور قراختائيان را كه براى وصول خراج 1192 هجرى (588تكش فرمان داد تا او را دوپاره كردند. در سال 
آمده بود كشت و اين مسئله بهانه بدست گور خان داده تا به حمايت از سلطان شاه محمود به تكش حمله نمايد، تكش 
حيله بكار برد و آب سيحون را در مقابل سيل دشمن رها كرد و حمله گور خان به نتيجه نرسيد، هرچند سلطان شاه در 

يك حمله به سرخس باو كمك داده شد و آنجا را بتصرف درآورد، بالنتيجه غزها از اينجا رانده شده بكرمان هجوم 
) درگذشت. تكش چون از شر 1192 هجرى (589آوردند سلطان شاه بقيه عمر را در نيشابور سلطنت كرد و در سال 

) طغرل سوم آخرين پادشاه سلجوقى را مغلوب ساخته و 1194 هجرى (590سلطان شاه محمود آسوده شد. در سال 
 قسمت عمده خاك غرب ايران را ضميه قلمرو خود ساخت.

 ) عالء الدين محمد كه حاالت او شبيه بحاالت سنجر1200 هجرى (596در سال 
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ميباشد بسلطنت رسيد. اين مرد از هرطرف به بسط حكومت خود پرداخت و طولى نكشيد كه حدود ممالك او از 
 يكطرف به بلخ و از طرف ديگر به كرمان منتهى گرديد.

عالء الدين تا اينحد كارش باال گرفته بود كه پنداشت ميتواند آنوقت با اربابان بزرگ قراختائى خود دست وپنجه نرم 
كند، باالخره قتل يكنفر مأمور وصول خراج باعث توليد نزاع و دعوت بجنگ شده و او بخاك قراختائى گور خان حمله 

برد ولى در همان وهله اول شكستى سخت خورد. هرچند در سال بعد بهمدستى عثمان حكمران سمرقند بواسطه غدر و 
 به تفصيل گذشت نصرت يافته افتخارات يا جاه و جالل از دست رفته را دوباره 55خيانت گوچلوق كه شرحش در فصل 

) يكسال بعد از اين فتح او 1210 هجرى (607بدست آورده واليات غربى قراختائيان را تواتست بتصرف درآورد. در 
سمرقند را گرفت و عثمان را كه از در اطاعت درآمده ولى بعد سر بطغيان برداشته بود بقتل رسانيد و سمرقند را به 

 پايتخت برگزيد.



اما بايد دانست كه كشورگشائيهاى محمد تا اينجا ختم نميشود، زيرا كه او واليات هندوستان سلسله غور را ضميمه قلمرو 
خود ساخته و دو واليت غور و غزنه را نيز متصرف شد. عالء الدين وقتى كه غزنه را تصاحب نمود در آرشيو آنجا 

 نامه هائى از خليفه بدست آورد كه در آنها سالطين غورى را خليفه باتحاد با قراختائيان بر عليه خوارزمشاه اغوا كرده بود.

) شورائى در خيوه تشكيل داده و 1216 هجرى (612محمد از اين حس كينه جوئى خليفه نسبت بخودش برآشفته در 
ناصر را باتهام اينكه جزو مالحده اسمعيلى و برضد اسالم است از خالفت خلع نموده و يكى از فرزندان على (ع) را 
بخالفت منصوب داشت و به پشت گرمى مدارك و دست آويزهاى مشروع و قانونى بطرف ايران پيش رفت و سعد 

اتابك فارس را دستگير كرده و اتابك آذربايجان را هم منهزم و متوارى ساخت. خليفه سفيرى نزد عالء الدين فرستاد و 
او سفير را تحقير نموده از همدان عازم بغداد بود كه آن اينوقت كامال تحت تسلط و اختيار وى بود كه آنچه ميخواست 

 ميتوانست درباره آن بموقع اجرا بگذارد، از قضا برف فوق العاده اى باريد و هوا بشدت سرد شد ناچار از
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 عزمى كه داشت منصرف گرديد و دار الخالفه از حمله او مصون ماند

 اتابكان 

ما در ضمن صحبت از سلسله هاى متعددى كه در ايندوره حكمرانى كرده اند الزم ميدانيم سلسله اتابكان را نيز ذكر كنيم. 
اتابك اصال بمعناى «هللا» است و سلسله مزبور اساسا از نسل غالمانى بوده اند كه ابتدا سمت هللا گى داشته و بعدا نفوذ و 

اقتدارى پيدا كرده و علم استقالل برافراشته اند. اتابكان فارس نواده سلغر رئيس يكى از قبايل تركمان ميباشند كه داخل 
 خدمت طغرل بيك گرديد.

) فارس را گرفت و در مقابل 1148 ه (543از اعضاء اين خاندان كه در حقيقت بانى سلسله است سنقور است كه در 
سالجقه استقالل خود را اعالم داشت. وى پادشاهى بود عاليقدر و بشير از عالقه مفرطى داشت. بعد از سنقر دو اتابك 

ديگر بسلطنت و حكمرانى رسيده ولى از آنها چيز قابلى در دست نيست، لذا ما قلم را بذكر اتابك سعد معطوف ميداريم. 
 ) ضميمه نمود.1204 هجرى (600او حمله بطائفه غز برده و كرمان را در 

كمى بعد از اين واقعه سپاهى از خيوه باين واليت ستمزده حمله برده و شهر را محاصره كرد ولى بى نتيجه، آخر االمر 
شرايط و قراردادى بسته شده و خيوه اى ها مستقر گرديدند. سعد باصفهان نيز حمله موفقيت آميز برد. او در نزديكى رى 

مواجه با لشكر عالء الدين شده و خراجگذار وى گرديد و اين هنگامى بود كه شاه خوارزم بطرف بغداد پيش ميرفت اين 
اتابك فقط با هفتصد سوار حمله برده و سپاه عظيم خيوه را شكست داد، ولى در حين نبرد از اسب در غلطيده و بدست 

دشمن اسير گرديد. او براى اين حركت جنون آميزش عذرى كه آورد گفت اين سپاه را نمى شناخت كه سپاه خيوه است. 
عاقبت قرار بر صلح شده و حاضر گرديد خراجى ساليانه به پادشاه خوارزم بدهد، بعالوه دخترش را هم به نكاح جالل 

 الدين كه وليعهد بود درآورد. عالء الدين نيز اتابك را با عزت و احترام مرخص نمود.



) درگذشت و ابو بكر بجاى وى نشست. شهرت و معروفيت اين امير بيشتر از اينجاست كه 1226 هجرى (623سعد در 
حامى شيخ سعدى و ممدوح او بوده است و شيخ تخلص خود را از نام سعديدر ابو بكر گرفته است. ابو بكر خود را بعقل 

 و تدبير معرفى 
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نموده با مغوالن از در اطاعت درآمده و از اين حسن سياست خاندانش را محفوظ داشته و فارس را از بال و مصائبى كه 
بسائر بالد ايران رسيد نجات بخشيد. اين اتابگان فارس در ايران داراى اقتدارات زياد بودند و دسته اى هم از اتابگان در 

) حكومت كردند، ولى در خارج نام و شهرتى نداشته و حدود 1136- 1225 هجرى (531- 622آذربايجان از سال 
قلمروشان محدود به آذربايجان بوده است، بعالوه سلسله ديگرى از اتابگان در لرستان بواسطه قشونى كه از فارس 

) حكومت داشته اند. يكى از همين اتابگان با مغوالن 1329- 1148 هجرى (740- تا 543فرستاده شد تأسيس يافته و از 
  ذكر خواهد شد) حياتش را به يكى از اين اتابكان مديون بوده است.57قرارداد صلح بست آباقا خان (چنانكه در فصل 

 پايان يك دوره با عظمت 

كشف كردن خط فاصل صحيح در تاريخ يعنى تعيين پايان يك- دوره و آغاز دوره ديگر چنان نيست كه هميشه سهل و 
 آسان باشد.

ليكن حمله تاتار كه سرتاسر آسيا را نيست و نابود كرد در اينخصوص واضح و روشن ميباشد، چه آن آسيب و صدمه اى 
كه بعالم اسالم وارد ساخت بدرجه اى بود كه تمدن اسالم از آن تاريخ ديگر نتوانست قد علم كند. نه تنها اين سيل 

مرگبار عده عظيمى از نفوس را بديار عدم رهسپار ساخت بلكه منتهى به قتل عام و تاراج بغداد و اعدام خليفه گرديد كه 
بعد از اين هائله بساط خالفت كه مركز روحانى عالم اسالم شمرده ميشد كليتا برچيده شده و از بين رفت و اين حادثه 

 پايان امرى را نشان ميكند كه آن يك دوره با ابهت و عظمتى بوده است:

راستى براى هرفردى كه عالقمند بسعادت و صالح ايران باشد چيزى از اين جالب تر نيست كه مى بيند در اين دوره يعنى 
دوره عباسى روح نبوغ ايرانى برترى خود را در همه امور نشان داده. صنايع و فنون ايام صلح و آرامش چگونه بدرجه 

كمال رسيده و باالخره تفوق ايرانى ثابت و برقرار گرديده بعد از چندى سلسله هائى از خود ايران شروع بفرمانروائى 
 نموده اند.

نسبت بوضع توده مردم ايندوره كمتر اطالع در دست است ولى قدر مسلم اينكه بهبود و عدم بهبود اوضاع توده بسته 
 بضعف ياقوت و عدل و دادگسترى با ستمگرى سالطين 
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و عمال آنها بوده است و بطور كلى ميتوان گفت كه هميشه ظلم و جور حكمفرما و مردم در فشار و زحمت بوده اند، چه 
در مشرق زمين تحت حكومتهاى آسيائى اساسا ظلم يك امر عادى شمرده ميشود و درعين حال نبايد از آن چنين نتيجه 

گرفت كه توده مردم از اين وضع ناراضى بوده اند. در بسيارى از موارد خاصه در آنمورد كه دهات و بلوكات يا مشمولين 
ماليات شانه از زير بار دادن ماليات خالى نموده و يا ميتوانند از ماليات گذار يا مأمورين بازديد را تطميع كرده رشوت 

بدهند ميزان پرداختى ماليات از حد نصاب واقعى آن بطور فاحشى تنزل كرده پايين مى آيد و هميشه ايرانيان تحريكى را 
 كه از حادثه پرابهام جمع ماليات فراهم ميشده دوست ميداشته اند.
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 سالم كن ز من اى باد مر خراسانرا

 
 مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادانرا

 خبر بياور ازيشان بمن چو داده اى بو
 

 ز حال من بحقيقت خبر مر ايشانرا

 بگويشان كه جهان سرو من چو چنبر كرد
 

 بمكر خويش خود اينست كار كيهانرا

 نگر كه تان نكند غرّه عهد و پيمانش 
 

 كه او وفا نكند هيچ عهد و پيمانرا

 مأخوذ از ديوان ناصر خسرو چاپ تبريز در موزه بريتانى    

 فصل پنجاه و چهارم ادبيات ايرانيان پيش از حمله مغول 

 پيدايش ادبيات مذهبى 

نظر باهميت موضوع فوق ما بار ديگر توجه خوانندگان را بطرف آن معطوف داشته مينويسيم كه با وجوديكه زبان عرب 
از بدو غلبه اسالم تا چندين پشت زبان علمى و ادبى ايران شمرده ميشد قسمت مهم اين ادبيات تراوش افكار فضالى 

ايران بوده است، تا سالها از اينميانه گذشت و ايران از هجوم عرب خالصى يافت زبان اصلى وى بناى احراز مقام اوليه 
خود گذاشت، بعينه در چند قرن بعد از اين در انگلستان كه زبان ساكسون بجاى فرانسه نورمان هاى غالب شروع به 

 استعمال نموده و بتدريج بر آن تقدم يافت.

شرح نفوذ و استيالى زبان و ادبيات فارسى در آسيا بطور مبسوط خارج از گنجايش كتاب است. من در اسالمبول و 
تركستان حتى پامير كه دوردست واقع شده است ديده ام كه زبان فارسى را بخوبى ميفهمند و مسلمانان هند و افغان 

مخصوصا آنرا در مدارس خودشان تحصيل ميكنند و باالخره نفوذ و وسعت دامنه زبان فارسى در خاور نزديك و ميانه 
 بيش از نفوذى است كه فرانسه در اروپا داشت.
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ظهور شعر و ادب فارسى را بعد از اسالم معتقدند كه از زمان صفاريان آغاز گرديد و آن باعث شده كه اين سلسله 
محبوبيتى بسزا پيدا كنند. دولت شاه در كتاب مشهورش در ضمن يك حكايت جالبى مينويسد كه اول شعر فارسى از 

زبان پسر كوچك يعقوب ليث جارى شده است. گرچه ممكن است كه آن افسانه باشد اما از اينجهت كه نماينده عقايد 
ملى است قابل مالحظه است. اينحرف كه در دوره ساسانى چكامه و شعر وجود داشته قابل قبول بنظر ميآيد، چنانكه 

افسانه هائى هم از ترانه هاى زبان فارسى به باربد شاعر دربار خسرو پرويز نسبت ميدهند، اما بطوريكه در فصل چهل و يكم 
گفته شد اثرى از اشعار ايندوره در دست نيست بلكه قديمترين نمونه ادبيات منظوم كه امروز در دست ماست از هزار 

 سال قبل يعنى از زمان حكمرانان نيمه مستقل شهرستانهاى ايران ميباشد.

بايد دانست كه زبان فارسى در طى مدت هزار سال مع التعجب خيلى كم معرض تحول و تغيير واقع شده است. شما در 
ادبيات انگليسى مالحظه كنيد كه هركس نميتواند چو سر و ادبيات آندوره را بخواند و از آن لذت به برد، چه الفاظ و 
محاورات زيادى است كه كهنه و متروك شده امروز نامأنوس بنظر ميآيند. ليكن در اينجا عكس آن بنظر ميرسد، چه 

آنچه از ادبيات فارسى در دست مانده سير تكامل خود را پيموده و بدرجه كمال رسيده است و گوئى ادبيات قديم بيشتر 
در سادگى طبيعى و فهم آن نسبت به تراوشهاى پر از تكلف و رنگ آميزيهاى مصنوعى دوره هاى بعدى كه متدرجا ميزان 
معمول زبان فارسى قلمداد شده بمراتب آسان تر ميباشد. در انگلستان شايد ما ادبيات يا اشعار و تصنيف هاى قديم را فقط 

در تماشاخانه ها بشنويم در صورتيكه در ايران عكس آن حكمفرماست. آرى، ايران طبعا شاعر و حتى چهارپاداران 
 آنكشور هم اشعارى از گويندگان قديم حفظ دارند چه رسد به طبقه روشن فكر و تحصيل كرده ايران.

يكى از نويسندگان بزرگى كه پروفسور ادوارد برون باو عالقه مخصوصى داشته نظامى عروضى سمرقندى است. اين 
فاضل شرحى مدققانه در تعريف شعر و شاعرى نوشته كه آن بشرح زير است «شاعرى صناعتى است كه شاعر بدان 

 صناعت اتساق مقدمات موهمه كند و التيام قياسات نتيجه بر آن وجه كه معنى خرد را بزرگ كند
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و بزرگ را خرد نيكو را در لباس زشت و زشت را در حليه نيكو جلوه دهد و با ايهام قوه غضبانى و شهوانى را برانگيزد تا 
بدان ايهام طبايع را انبساطى و انقباضى بود و امور عظام را در نظام عالم سبب گردد». آنچه بظاهر برميآيد نويسنده شهير 

 در اينجا علم بديع را بجاى شعر تعريف كرده است.

منظور نگارنده در اين فصل البته بحث از دوره ادبيات كامل زبان فارسى در چند صفحه نبوده بلكه در اينجا ما تنها بذكر 
چند تن از بزرگترين نويسندگان و شعراى زبان فارسى خواهيم پرداخت و از بيان تفصيلى ادبيات اين كشور باستانى كه 

 مطالعه آن كار عمرى است درميگذريم.

 رودكى 

 نخستين شاعر بزرگ دوره ادبيات بعد از اسالم ايران رودكى است.



او در نيمه اول قرن دهم ميزيست، معروف است وقتى امير نصر سامانى از بخارا پايتخت خود به حوالى هرات اردو زده و 
مدتى در آنجا متوقف بود سران سپاه را دل براى بخارا تنگ شده از رودكى كه همراه سلطان بود تقاضا كردند شعرى 

 بگويد كه سلطان را به بخارا روانه سازد و او اين قصيده را سرود:

 بوى جوى موليان آيد همى 
 

 ياد يار مهربان آيد همى 

 ريك آموى و درشتيهاى او
 

 زير پايم پرنيان آيد همى 

 آب جيحون با همه پهناورى 
 

 خنگ ما را تا ميان آيد همى 

 شاه سرو است و بخارا بوستان 
 

 سرو سوى بوستان آيد همى 

 شاه ماه است و بخارا آسمان 
 

 ماه سوى آسمان آيد همى 

   
چون امير نصر اين اشعار را شنيد بر اسب يكى از قراوالن سوار شده با عجله و شتابى عازم پايتخت گرديد كه چكمه 

 سفرش را نپوشيده بلكه آنرا بعد بين راه باو رسانيدند. راستى كمتر سرودى است كه اينگونه اثر فورى داشته باشد.

 البيرونى 

چنانكه در فصل پنجاه و دو ذكر شده است كشور ايران در اواخر سده دهم ميالدى در ميان سلسله هاى مختلفى تقسيم 
 شده كه همگى سرپرست علم و ادب بوده خاصه از شعرا و سخن سرايان زياد ترويج و تشويق مينمودند
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و از ميان آنها انجم فضل و هنرى كه زينت بخش دربار محمود بودند در رونق و شكوه از همه برترى داشته اند. محمود نه 
فقط صاحبان فضل و هنر را از همه جا جلب و تشويق مينمود بلكه به امرا و سالطين ضعيف بمنظور دست آوردن 

ستارگان فضل و هنر آنان همه نوع اعمال نفوذ مينمود و ما در اينجا امير خوارزم را براى شاهد مثال ذكر ميكنيم كه از او 
خواست البيرونى و ابن سينا را بدربار وى اعزام دارد، البيرونى اين دعوت را قبول كرده بغزنه رفت، ليكن ابن سينا از آن 

 استنكاف ورزيد و بدربار قابوس و شمگير پناهنده گرديد.

 خوب رفتار نكرد ولى بهرحال اينمرد در همانجا »1 «محمود كه گاهگاهى اطوار كودكانه از خود بروز ميداد با ابو ريحان 
اقامت گزيد و پس از مرگ سرپرست خود شاهكار بزرگ ديگر خود را كه «كتاب الهند» باشد منتشر ساخت و اما آثار 

الباقيه و او آنرا در سى سال قبل از اين انتشار داده بود. البيرونى را ميتوان گفت كه عالوه بر تبحر و احاطه اش باقسام علوم 
داراى روح انتقاد نيز بوده و در استنتاج مسائل آنرا بكار برده است. نوشتجات اين دانشمند شبيه و همانند يكنفر نويسنده 

 متبحر اروپائى است.

 ابن سينا



 ميالدى در نزديكى بخارا بدنيا آمد. در هيفده سالگى نظر بمهارت و شهرتش در علم طب 980ابو على بن سينا به سال 
بدربار امير نوح پادشاه سامانى راه يافت و پس از سقوط سلسله مزبور بدربار خوارزمشاهيان رفت، ولى در آنجا انقدر 
نماند، چه محمود فشار آورد كه او خودش را بدربار غزنه معرفى نمايد و چون مايل برفتن آنجا نبود ناچار خوارزم را 

ترك گفته از راه طوس به گرگان فرار كرد و بنزد قابوس و شمگير رفت. اين امير دانش دوست هم مقدم اين دانشمند 
بزرگ را گرامى شمرده و او را باحترام پذيرفت و چون سلسله آل زيار منقرض گرديد از آنجا بدربار آل بويه توجه نمود 

 و درخدمت عالء الدوله در اصفهان بود تا در پنجاه و هفت سالگى از اينجهان رخت بربسته و بعالم باقى شتافت.

 ابو على سينا يكى از بزرگترين و مشهورترين فرزندان برجسته ايران كه زياد

______________________________ 
 يك حكايت شيرينى در سرگذشت بيرونى در ايام اقامت غزنه نقل 97)- برون در تاريخ ادبيات ايران جلد اول صفحه 1(

 كرده است. (مؤلف)
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ميباشند بشمار ميآيد، بواسطه تبحر و احاطه اش بعلوم بقراط و گالن و نيز فلسفه ارسطو و افالطون و توسعه و ترقى دادن 
آنها او در بهترين و عاليترين دماغهاى شرق و غرب نفوذى بسزاييدا نموده نه فقط در زمان حيات بلكه بعد از مرگش هم 

اين نفوذ تا چندين پشت باقى بوده است، چه كتابهاى او بزبان التين ترجمه شده و از سده دوازدهم تا هيفدهم در مدارس 
 تدريس شده و مورد مراجعه ارباب علم و تحقيق بوده است.

 فردوسى 

بزرگترين شاعر دربار غزنه حكيم ابو القاسم فردوسى مؤلف شاهنامه است. عروضى در چهار مقاله مينويسد كه فردوسى 
 طوس ميباشد. قريه نامبرده كه نگارنده آنرا موفق گرديده با نام كنونى »1 «اصال اهل قريه باژ واقع در طابران از بلوكات 

آن باژ يا فاز معلوم و مشخص داشته واقع در دوازده ميلى شمال مشهد و سه يا چهار ميلى جنوب رزان ميباشد كه در پائين 
 ميالدى بپايان رسانيد و ده سال 999 سال تأليف كرده و در سال 25ذكر شده است. فردوسى شاهنامه را در ظرف مدت 

بعد آنرا بخدمت سلطان محمود آورده است و چون كتاب مزبور موافق ذوق درباريان و اطرافيان سلطان نبود مورد پسند 
محمود قرار نگرفته و او كه قبال وعده كرده بود بهر بيتى يك دينار طال بدهد بجاى آن بيست هزار درهم نقره (معادل 
چهارصد ليره) به فردوسى داد. شاعر شهير از اين واقعه فوق العاده متأثر شده تمامى اين مبلغ را بيكنفر حمامى و يك 

فقاع فروش بخشيده از آنجا بهرات و بعد به طبرستان گريخت و آتش درون خودش را بگفتن اشعار هجائى تسكين داد 
 كه چند بيت آن اين است:

 يكى بندگى كردم اى شهريار
 

 كه ماند ز تو در جهان يادگار

 چو بر باد دادند گنج مرا
 

 نبد حاصلى سى و پنج مرا



 اگر شاه را شاه بودى پدر
 

 بسر بر نهادى مرا تاج زر

 و گر مادر شاه بانو بدى 
 

 مرا سيم و زر تا بزانو بدى 

 پرستار زاده نيايد بكار
 

 و گر چند دارد پدر شهريار

   
 

______________________________ 
) ... 1910)- رجوع كنيد به يادداشت هاى تاريخى نگارنده درباره خراسان «مجله انجمن آسيائى همايونى» اكتوبر (1(

 (مؤلف)
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 منظره فاز محل والدت فردوسى 
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فردوسى دربار محمود را با خاطرى رنجيده گذاشت و رفت. سالها از اينواقعه گذشت و سلطان محمود عزيمت بهند نمود 
و در آنجا قلعه اى را در يك موقع محاصره كرده و قاصدى بنزد ياغى محصور فرستاده بود، اينجا بوزيرش متوجه شده 

 گفت نميدانم از قلعه چه جواب خواهد آمد، وزير اين بيت را از شاهنامه بخواند:
 اگر جز بكام من آيد جواب 

 
 من و گرز و ميدان افراسياب 

   
سلطان پرسيد اين شعر مال كيست كه در آن روح مردى وجود دارد؟ در پاسخ گفت كه آن متعلق به فردوسى است. 

سلطان متأثر شده و گفت من او را از خودم آزردم ولى در بازگشت بغزنه جبران خواهم نمود. او وقتيكه بغزنه مراجعت 
كرد حكم داد تا معادل هشت هزار دينار امتعه بار شتران دولتى كرده به طابران براى فردوسى به برند و از او عذر خواهى 

كنند، اما هنگامى كه كاروان حامل هديه سلطان از دروازه شهر موسوم برودبار داخل گرديد جنازه فردوسى را از دروازه 
رزان از شهر بيرون ميبردند. دختر فردوسى از قبول هديه سلطان ابا نموده و جامى در پنج قرن بعد بدين واقعه اشاره كرده 

 ميگويد:

 خوش است قدرشناسى كه چون خميده سپهر
 

 سهام حادثه را عاقبت كند قوسى 

 برفت شوكت محمود در زمانه نماند
 

 جز اين فسانه كه نشناخت قدر فردوسى 

   
نگارنده مكرر ابياتى در اين كتاب از شاهنامه نقل كرده ام، ولى بايد اعتراف نمود كه اين حماسه بزرگ رزمى در ترجمه 

 از هيمنه و جالل بلند آوازه اش ميكاهد.



گذشته از تاريخ ايران كتاب مزبور حاوى تمام داستانهاى باستانى است كه بر مؤلف معلوم بوده و او همه آنها را از كتب 
و نوشتجات ساسانى مأخوذ داشته و در اسانيد خود نهايت وفادارى و امانت و ديانت را بخرج داده است و در نتيجه 

منظومه اى بدست آمده كه احساسات هرفرد ايرانى را بيدار و آنانرا با آتش مفاخر نياكان مشتعل ميسازد و در پرتو غرور 
و افتخارات نژادى بطور مؤثرى متحد ميكند بقسمى كه تاكنون هيچيك از منظومه هاى فارسى داراى چنين تأثير عميقى 
نبوده و نيست. خود نگارنده در ايران ديده ام كه يك ايلياتى وحشى كه نه ميتواند بخواند و نه بنويسد ابيات شاهنامه را با 

 حرارت و نطّاقانه ادا ميكند در اين هنگام ايرانى منجذب شده مملو از احساس ميگردد.

 پروفسور برون شاهنامه را مطابق ذوق خود نيافته و كماالت آنرا صريحا انكار ميكند،
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  در اينجا ثناخوانى شرافتمندانه كرده كه آن بقرار زير است:»1 «ليكن مرحوم پروفسور كاول 

«اوگوست امپراطور روم گفته است من شهر روم را با آجر بدست آورده و با مر مر آنرا وا گذاردم. فردوسى كشورش را 
فاقد ادبيات ديده و در مقابل منظومه اى از خود باقى گذاشت كه تمامى شعراى بعد از او فقط توانستند از وى تقليد كنند، 

اما هيچكدام نتوانستند بر او تفوق يابند و آن در واقع حتى با سبك هاى مختص بآن شعرا ميتواند همسرى نمايد و ميتوان 
گفت تنها كتابى است در آسيا كه همانند اشعار رزمى هومر است در اروپا ... ابيات كتاب در تركيب و ساختمان نهايت 

درجه خوش آهنگ و هرگز با واژه هاى خشن و اصطالحات ناهنجار آميخته نيست و كلمات شديد اللحن در آن راه 
ندارد و آن از آغاز تا پايان مانند صداى امواج آب يك رود روان ماليم فوق- العاده دلچسب و خوش آهنگ و با 

هم آهنگى دلپذيرى جريان دارد و هريك از ابيات نظير صداى دلنواز جريان آب بقوه سامعه لذت تازه اى مى بخشد و 
گوئى ما در كرانه اى ايستاده و با نظر حيرت بجهانى از احساس و انديشه و عمل مينگريم كه خود آن جهان براى هميشه 
از ميان رفته و در زير خوابيده است ليكن كاخها و قهرمانان آن مانند درياچه سحرآميز الف ليل در زير بطور مبهم بنظر 

 ميرسند» خوشا به فردوسى كه خودش را شايسته چنين تمجيدى كرده است.

 سياست نامه 

ما در فصل پنجاه و دوم به خواجه نظام الملك وزير سياستمدار معروف دوره سلجوقى و كتاب معروف اين وزير بى نظير 
 يعنى سياست نامه اشاره نموديم.

اين كتاب مشتمل بر پنجاه فصل و حاوى وظايف و تكاليف پادشاه و طرز اداره كشور ميباشد و آن بزبان فارسى ساده 
نوشته شده مؤلف در ضمن به حكايات بى شمارى از سالطين و سياستمداران بزرگ اشاره نموده و الحق ميتوان آنرا در 

 نوع خود بيمانند دانست.

 ناصر خسرو



در اين كتاب قبال نيز در ضمن نهضت اسماعيليه به ناصر خسرو اشاره نموديم. او شاعر و سياح نيز بوده و در سفرنامه خود 
 شرح مسافرتهاى خود را از مرو به نيشابور، تبريز و آسياى صغير و حلب بفارسى ساده 

______________________________ 
)1-(Cowell  
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) به قاهره آمده است. 1047 ه (439نگاشته است. او آنوقت از طريق بيت المقدس بزيارت بيت اللّه رفته و از آنجا در سال 
در مصر، او به فرقه اسماعيليه پيوسته و بانجمن سرى و اصول و عقايد مرموز آنها كامال راه يافته لقب «حجت خراسان» 
بوى اعطاء گرديده است. ناصر خسرو مدت دو سال در مصر اقامت نموده و در سفرنامه خودش حكومت فاطميون را 

ستوده و از عدالت، حسن انضباط و ثروت و دولت فاطميان شرحى ذكر نموده كه بسيار جالب توجه است. در بازگشت 
از مصر به خراسان راه جنوب را پيش گرفته و از طريق اصفهان، قائن، طبس، تون، سرخس بوطن خود مراجعت كرده- 

 است و از ميان اين شهرستانها دو شهر تون و طبس دو مركز عمده اسماعيليه گرديد.

ديوانش در ميان سخنان منظوم او معروف ميباشد. اين ديوان اساسا روى تأويل و تفاسير مرموز مذهب اسمعيلى تشكيل 
يافته و در اينباب مخصوصا اصرار ميكند. قطعه اى كه عنوان اين فصل قرار گرفته است از تراوشهاى طبع ناصر خسرو 
 ميباشد و چون بيشتر فضال و نويسندگان و مردان بزرگ از خراسان برخاسته اند من آنرا بدينطريق در اين جا نقل كردم.

 عمر خيام 

 جرالد (مترجم آن) در انگلستان و امريكا شهرتى بسزا دارد. معروف »1 «در ميان شعراى ايران عمر خيام نظر به نبوغ فيتز
است نود درصد بانوانى كه در موزه بريتانيا قدم ميگذارند از عمر خيام سئوال ميكنند. اما اغلب ايرانيان او را بنام فيلسوف 

و ستاره شناس ميشناسند. بعبارة ديگر اهميت عمر خيام ميان ايرانيان چنانكه در فصل پنجاه و دو اشاره شد بواسطه زحماتى 
  معروف او. چنانكه سابقا ذكر»2 «است كه در فلسفه و نيز در تقويم جاللى كشيده است نه از جهت رباعيات 

______________________________ 
)- كاول ميگويد «ترجمه فيتز جرالد بنظرم از اصل رباعيات عمر خيام بهتر و شيرين تر و در واقع ميتوان آنرا با ادبيات 1(

 چوسر و شكسپير برابرى داد» شايد اين مقايسه در بدو امر بنظر اغراق بيايد ولى نگارنده نيز همين نظر را دارد. (مؤلف)

ناصر الدين شاه را مالقات ميكند و از طرف ( Sir Mortimer Durand))- معروف است يكدفعه سرمر تيمردوران 2(
كلوب عمر خيام تقاضا مينمايد كه مقبره اين شاعر ايران مرمت گردد، شاه از اين تقاضا تعجب ميكند و ميگويد «مگر 
كلوبى هم بنام كلوب عمر خيام وجود دارد؟ عمر خيام هزار سال است فوت نموده و ما در ايران چه بسا شعرائى از او 

 بزرگتر داريم. حتى خود من هم از خيام بهتر شعر ميگويم-» او آنوقت سكوت كرده ديگر چيزى نگفت. (مؤلف)
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شده عمر خيام همدرس نظام الملك بود و وزير نامبرده بدين مناسبت براى او مستمرى برقرار كرد. قديمترين تذكره اى 
كه از خيام ياد كرده چهار مقاله عروضى در فصل منجمين و ستاره شناسانست. در اينجا نظامى از قول اين شاعر مينويسد 
كه او ميگفت قبرم در موضعى خواهد بود كه سالى دو بار درختها شكوفه هاشان را روى من بريزند، بعد مينويسد كه در 

) نظر بحق استادى كه خيام بر من داشت بزيارت قبر او رفتم و ديدم قبر او را كه در پاى ديوار باغى 1135 ه (530سال 
واقع شده كه درختان گالبى و هلو سر از ديوار باغ بيرون كرده چندان برگهاى شكوفه بر سر خاكش ريخته بودند كه 

اثرى از خاك پديدار نبود، از همين جاست كه براى بعضى اين عقيده غلط پيدا شده است كه خيام را در زير سايه بوته 
گل سرخى مدفون ساختند. بديهى است در فالت خشك و كم آب ايران تأثير شاعرانه گلهاى درخت گالبى و هلو 

 بمراتب عميق تر است تا در انگلستان كه بعلت رطوبت هوا درخت و گل و سرسبزى بيشتر ميباشد.

نگارنده دو بار از شهر نيشابور عبور كرده و در هربار قبر خيام را زيارت كرده ام و آن پهلوى مقبره امام زاده محمد 
محروق يكى از منسوبان امام رضا (ع) كه بدست شاه عباس صفوى ساخته شده واقع است. صحن امامزاده داراى چهار 

باغچه و در يكطرف مقبره خيام پوشيده از گچ سفيد و بدون سنگ و كتيبه قرار دارد و باغچه ها پر از درختان ميوه و 
هنوز بر سر مزار خيام گل و شكوفه ميريزند. از مشاهير شعراى ايران و حتى از ابن سينا الاقل يك رباعى كه معروف 
مى باشد در رباعيات مزبور راه يافته است. ترجمه عمر خيام در ادبيات زبان انگليسى بى تأثير نبوده و در واقع ادبيات 

 خشك و مادى غربى را با نوشتجات شاعرانه و خيالى مشرق زمين وفق داده است.

 قابوس نامه 

 ميالدى را ميتوان 1082در ميان كتب ايرانى كه من از آنها اطالع دارم قابوس نامه تأليف كيكاوس بن قابوس زيارى در 
در واقع يكى از بهترين نمونه ادبيات اخالقى و اجتماعى ايران دانست. در اين مجموعه كليه اصول اخالقى و اجتماعى از 

 وظايف نسبت بوالدين، پير و جوان، مراسم شكار، چوگان 
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بازى، عروسى، تعليم يا آموزش و پرورش و علوم مختلف از طب و نجوم و رياضى بطرز دلنواز و شوخى شرح و بيان 
شده است. فى الواقع كمتر موضوعى است در اين كتاب فرو گذار شده باشد و ما از اينجا از نظر شرقى يك سلسله 

اطالعات صحيح و درستى بدست ميآوريم، چه كليه مسائل اجتماعى و فرهنگى مشرق زمين را مؤلف قبل از پيدايش 
 بزبانى فوق العاده ساده و درعين حال محققانه و »1 «كتاب پولونيوس شكسپير و همچنين ايجاد كتابخانه بدمينتون 

موشكافانه در دسترس ما گذارده است. ضمنا در حدود پنجاه حكايت داراى ارزش زياد تاريخى بر اهميت كتاب افزوده 
 و آنرا ثروتمند نموده است.



 غزالى 

سرزمين خراسان كه مهد پرورش نوابغ بوده است از جمله مردان عاليرتبه و نامى آن يكى الغزالى متكلم و فيلسوف 
بزرگ طوس- است كه داراى مقامى بلند و ارجمند ميباشد. پروفسور برون ميگويد كه «غزالى بيش از همه كوشش نمود 

كه حكومت فلسفه را در اسالم پايان داده و بجاى آن عرفان الهى را كه شالوده و چكيده اصل اوليه مذهب اسالم است 
) بدنيا آمد. او مورد توجه نظام الملك قرار گرفته و او را 1058 ه (450برقرار سازد. اين پيشواى عاليمقام مذهبى در سال 

بسمت استادى دانشگاه بغداد برگزيد كه ما شرحى از آن در سابق مذكور داشتيم. غزالى بعد از چند سالى كه غائب بود 
به نيشابور و باالخره به طوس موطن خود برگشت و در پنجاه و يك سالگى در طوس درگذشت، وى در جامعه اسالمى 

 ميالدى اولياى امور 1912احترامات خاصى داشت و او را حجة االسالم ميگفتند و اين شايسته ذكر است كه در سال 
موزه بريتانيا يك نسخه منحصر بفرد از يكى از تأليفات غزالى را در باره اصول فلسفه اسالمى و فرق مختلف آن بدست 

 آورده كه بايد براى فضال و محققين فوق العاده قابل استفاده باشد.

 معزى 

ما اكنون ميآئيم بدوره آخر سلجوقى يا باصطالح برون «دوره سلطان سنجر» كه نويسندگان آن در نثر و نظم هردو مثل 
 نويسندگان دوره پيش عالى و برجسته بودند، راستى در اين قسمت مشكل است حكميت 

______________________________ 
)1-(Badminton  
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كرد كه كدام يك از اين دو دسته بيشتر شايسته ذكر ميباشند. امير معزى شاعر برجسته و ملك الشعراى سنجر بود و اينك 
ما ابيات چندى از قصايد او جهت نمونه ذيال نقل ميكنيم تا معلوم داريم چگونه منظومه و اشعار مصنوعى و تفنّنى جانشين 

 اشعار ساده و بعقيده ام دلكش و زيباى رودكى گرديده است:
 حور ديدار است ليكن بر سر ديدار او»

 
 «سحر هاروتست و ليكن فتنه اهريمن است

 سروجويان و قمرخواهان بسيار شدند»
 

 «كه بباال و برخسار چو سرو و قمر است

 حلقه شده است بر دو بناگوش او دو زلف »
 

 «گوئى كه بر دو زهره دو هاروت ساحر است

 سازد از زلف و زنخ هرساعتى چوگان و گوى »
 

تا دل و پشت مرا چون گوى و چون چوگان 
 «كند

   
پروفسور برون مينويسد «در ابيات مزبور صورت زيبا به ماه، موى سياه به مشك، قامت بلند رعنا به سرو، گونه هاى سرخ 

بشقايق، زنخدان و قلب هريك در جاى خود بگوى، قامت خميده به چوگان، لب به ياقوت و چشم طناز به هاروت 
فرشته مغضوب مقايسه و تشبيه شده است كه در چاه بابل محبوس و بكسانيكه در طلب اويند جادو ميآموزد. اين تشابيه 



هركدام در جاى خود كه مالحظه ميشود عادى و معمولى است و قدرت نمائى شاعر و يد و بيضائى كه كرده فقط در 
تعبير و طرز اداى آنست و شايد از جمله عللى كه اروپائيان اشعار شرقى را اهميت نميدهند و يا نمى پسندند يكى همين 

 باشد كه گفته شد.

 نظامى عروضى 

 در اين كتاب مكرر از چهار مقاله عروضى نام برده شده است.

كتاب مزبور كه كانون اطالعات مفيده است زندگانى ايامى را كه در دربارهاى آسياى مركزى بوده بر ما روشن ميسازد. 
 قيد «عروضى» شايد براى اين باشد كه تا از نظامى گنجوى فرق پيدا كند، وى در سمرقند و نيشابور بوده و مكرر در اينجا
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به مالقات عمر خيام رسيده و نيز قبر فردوسى را در طوس زيارت كرده است، ولى شغل و مقامى كه داشت و آن در 
دربار سالطين غورى بوده است. در چهار مقاله از «جهانسوز» طورى ياد ميكند كه گوئى هنوز حيات دارد و اين در تعيين 

  ميالدى ميباشد.1155تاريخ كتاب معروف او كمك ميكند كه برطبق نظريه برون 

 انورى و خاقانى 

حال ميآئيم سر طبقه قصيده سرايان كه بزرگترين آنها انورى ملك الشعرا و ستاره شناس دربار سنجر ميباشد. اين شعرا 
چنانكه برون مينويسد از روى صنعت و حرفت شاعر بوده و در اختراع الفاظ و واژه هاى جور واجور و نيز آهنگ و صدا 

اعجاز ميكنند. آرى صنعتگر ادبى هستند كه در هوش و استعداد فوق العاده و در ابداع و اختراع يدبيضا و قدرت نمائى 
ميكنند و بدين جهت هم نميشود اشعار آنها را بطوريكه هستند بزبان ديگر ترجمه نمود، چه لطف و زيبائى شان بيشتر در 

عبارات و الفاظ است نه مطلب و معنى. از ابيات طعن و سخريه اى كه در هزار اسپ بامر سنجر بقلعه دشمن پرتاب شده و 
ما آنرا در سابق مذكور داشتم و نيز از دو قطعه قشنگ و عالى راجع بخرابى وارده از غزهاى وحشى ثابت ميشود كه اين 

 شاعر نسبت بقصائد مدحيه رسمى و صورى اشعار بهتر و مرغوبترى هم ميتوانست بگويد.

 و از يك خانواده پست بوده است. وى زير دست يكى از شعراى سالخورده تعليم و »1 «اما خاقانى و او موطنش گنجه 
پرورش يافته و بتدريج كارش باال گرفته ستاره درخشان آسمان شعر و ادب گرديد. اشعارش بكلى مصنوعى است و در 

 مشكل فهمى معروف ميباشد.

عمده اشعارش قصائد مدحيه است ولى يكى از قصائد او در موضوع خرابه طاق كسرى گفته شده كه آهنگ آن بسيار 
 بلند و پر هيمنه است و ذكر آن در فصل چهل و يكم كتاب گذشت.

 نظامى 



نظامى شاعرى است كه از همكارانش بكلى متمايز و متفاوت و منظومه اش بذوق يك اروپائى نزديك و بآسانى آنرا 
 درك ميكند.

 اين شاعر نامى هم از اهل گنجه است، ولى از دربار سالطين دورى مينمود. حكيم مزبور پنج 

______________________________ 
 )- اليزابت پول كنونى واقع در قفقاز1(
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 منظومه بشكل افسانه معروف به پنج گنجينه نوشته است.

 اين شاهكارها قبولى عام پيدا كرده و امروز در تمام روى زمين معروف ميباشند.

خاصه داستان خسرو و شيرين و ليلى و مجنون كه وقايع و گزارشهاى اين دو داستان اغلب بدست هنرپيشگان قابل 
 بمعرض نمايش گذارده شده و عامه از آنها اطالع دارند.

من قسمتى از داستان چوگان بازى خسرو را با شيرين معشوقه اش ذكر نموده ولى بايد دانست كه اساس اين افسانه عشق 
فرهاد به شيرين است، توضيح اينكه معشوقه نامبرده از عاشق خود ميخواهد كه كوه بيستون را براى او بكند و عاشق هم 
اين امر ناممكن را براى خاطر معشوق آغاز كرده و تقريبا آنرا به پايان ميرساند كه ناگهان خبر دروغين مرگ شيرين را 

 باو ميرسانند و اين عاشق مستمند خود را از اينخبر ميكشد و در اينجا نظامى چنين گفته است.

 دريغا هرزه رنج روزگارم 
 

 دريغا آن دل اميدوارم 

 مر ازين كوه كندن حاصل اين بود
 

 نشد كارم ميسر مشكل اين بود

 جهان خالى شد از مهتاب و خورشيد
 

 چمن خالى شد از شمشاد و از بيد

 چراغ عالم افروز از جهان شد
 

 نه شيرين كافتاب از من نهان شد

 چرا از روى آن دلبر جدايم 
 

 چو شيرين رفت من اينجا چرايم 

 صالى درد شيرين در جهان داد
 

 زمين بر ياد او بوسيد و جان داد

   
 

 شيخ عطار

آخرين شاعر دوره قبل از مغول شيخ فريد الدين عطار است. او در اواسط قرن دوازدهم ميالدى در نيشابور بدنيا آمده و 
معروف- است كه در واقعه نيشابور بدست مغولها بقتل رسيد. راجع بمرگ عطار مينويسند يكى از مغولها ويرا گرفته و 



ميخواست او را بكشد، ولى ميگويد اگر هزار درهم يكى بمن بدهد از سر خونت ميگذرم. شاعر سالخورده ميگويد تو 
اندكى صبر كن من بتو هديه بهترى خواهم داد. در اين اثناء مغول ديگرى وارد معركه شده يك گونى پر از كاه جلو 

مغول اول گذارده و ميگويد من اين پيرمرد را باين جوال كاه ميخرم. عطار ميگويد راست گفت، بهاى من همين است 
 فورا مرا بفروش. آن مرد خونخوار از اين تناقض 
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 شيرين و فرهاد
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گوئى خشمگين شده عطار را ميكشد. اين شاعر تاليفات بسيار دارد كه معروفتر از همه پندنامه است. هرچند شهرت او 
بيشتر روى منظومه منطق الطير ميباشد و آن حكايتى- است بطريق تمثيل كه در آن مرغانى از انواع مختلف باهم انجمن 

ميكنند و پس از مشاوره و تبادل نظر تصميم ميگيرند كه در طلب و جستجوى سيمرغ، عقاب افسانه اى كه در فصل 
 دوازدهم ذكر آن رفت حركت كنند و طى طريق نمايند.

بايد دانست كه در اينجا مرغان و حركت و طى طريق آنها اشاره است به صوفى عارف و منازل و واديهاى عرفان و 
سيمرغ عبارت از حقيقت ميباشد. در آخر، مرغان خودشان را بوسيله كوشش و آزمايش تصفيه نموده حقيقتى را كه در 

 طلب آن بودند بآن واصل و نائل آمدند.

 كرده و ناكرده ديرينه شان »
 

 «پاك گشت و محو شد از سينه شان

 آفتاب قربت از ايشان بتافت »
 

 «جمله را از پرتو آن جان بتافت

 هم ز عكس روى سيمرغ جهان »
 

 «چهره سى مرغ ديدند آن زمان

 چون نگه كردند آن سى مرغ زود»
 

 «بيشك اين سى مرغ آن سيمرغ بود

 در تحير جمله سرگردان شدند»
 

 «اين ندانستند تا خود آن شدند

 خويش را ديدند سيمرغ تمام »
 

 «بود خود سيمرغ سى مرغ تمام

   
 

 تقريظ

نگارنده در خاتمه اين بيان مختصر راجع به بعضى از نويسندگان بزرگ ايندوره در اين قسمت اصرار ميكنم كه تأثير آب 
و هوا و مناظر ايران در شعر و ادب آن از جمله مسائلى است كه از منابع علمى اروپا كامال تحت مطالعه گرفته نشده 

است. حوزه نيشابور كه شايد نمونه اغلب نقاط فالت ايران است از طرف شمال بيك رشته جبال ممتد محدود گرديده 



كه سرچشمه رودخانه هاى قسمت جنوبى اين ناحيه ميباشند، دشت وسيع و هموار نيشابور از اشجار خالى و درختكارى 
فقط در باغات ديده ميشود كه محتاج به آبياريست. بساتين و باغهاى ايران اگرچه شايد ظاهرا شهرتى داشته باشند ولى 
اساسا از يك سلسله اشجار تشكيل ميشوند كه در ميان آنها چند حاشيه و خيابان و اطراف آنها با گلهاى سرخ و نسترن 

 كه محبوب بلبل ميباشند

 95، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

پوشيده شده، راست است كه اين باغها بواسطه آبيارى زشت و بدنماى شهرها و نيز فقدان گلها بنظر اروپائيها قشنگ 
نيستند اما براى مسافرى كه دورتادورش را منظره كوههاى سخت و بيابان خشك فراگرفته ديدن انبوه درختان سبز در 
يك جا كه سر بهم آورده و نيز آب جارى با نغمات بلبل بى نهايت زيبا و دلكش جلوه كرده و بيننده را از نواقص آن 

غافل ميسازد. درست است كه قسمت هاى شمالى ايران و سواحل درياى خزر هميشه سر سبز و خرم و از گلهاى الله و 
شقايق پوشيده است، ولى ايرانيها هرگز اين مناطق مرطوب و باطالقى و ماالريائى را دوست نداشته و ندارند، چنانكه 

 هردو در سفرنامه خود اينمطلب را تأييد كرده مينويسند «مردم معتقدند حاكمى كه بگيالن »2 « و تاورنيه »1 «شاردن 
 فرستاده ميشود قطعا كسى را كشته يا سرقتى كرده كه شاه او را مأمور اين نواحى ساخته است.»

بطور كلى تمام شعراى ايندوره از اهالى خراسان يا آسياى مركزى بوده و برسوم و آداب اين مناطق تربيت شده و از 
جلگه هاى خشك و غير مزروع، كوههاى صخره دار و سخت و باالخره صحارى لخت وعور متأثر بوده اند و درعين حال 

آنها اين مزيت و وضعيت مساعد را هم داشته اند كه در يكى از لطيف تر و عاليتر و شعف آورترين آب و هواى روى 
زمين با وفور هواى باز و آفتاب تابان و نبودن سرما و گرماى بيش از اندازه و باالتر از همه در هوا و فضائى بسيار مهيج و 

نشاطانگيز زندگى ميكردند كه آن به فرزندان بااستعداد ايران كمك داده به شخصيت بارز و برجسته اى آنان را متصف 
 ساخته كه در تمامى ادوار آنرا ميراث داشته اند.

______________________________ 
)1-(Chardin  

)2-(Tavernier  
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 سكه منگو

 فصل پنجاه و پنجم حادثه مغول 

 آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند.

 تاريخ جهانگشا



 ماهيت هولناك حمله مغول 

تاريخ ايران چنانكه قسمتى از قاره آسيا و اروپا را تشكيل ميدهد از نظرى همواره حمالت طوايف و قبايلى را نشان داده 
است كه بدين سرزمين هجوم آورده و دست بكشتارهاى عظيم و فجيعى زده اند، ولى هيچيك از اين حمالت مانند حمله 

 مغول نبوده و اثرات و نتايج وخيم آن بدين پايه نميرسيده است.

حمله مغول سرتاسر آسيا را فراگرفته و در بعضى قسمتها مدنيت را نيست و نابود و برخى را بكلى خالى از سكنه ساخته 
 .»1 «دامنه آن حتى به اروپاى شرقى نيز امتداد پيدا نمود

 1241 در سال »2 «مغولها روسيه را فتح و ضميمه نموده سيليزى و مراويه را بعد از شكست لهستانيها در جنگ ليگ نتز
ميالدى بباد غارت دادند و دسته ديگر از قشون مغوالن دشت هاى هنگرى را بفرماندهى باتو ويران كرده و پادشاه آنجا را 

  شكست »3 «در پست 

______________________________ 
 )- اسناد و مدارك ويژه ما راجع بايندوره بشرح زير است. تاريخ مغولها تاليف د. اوسون.1(

تاريخ مغوالن تاليف هنرى هوارت. تاريخ نامبرده مخصوصا از منابع موثق و طرف اعتماد مسلمانان از آنجمله ابن االثير و 
تاريخ جهانگشا بقلم عالء الدين منشى هوالگو خان گرفته شده است. نگارنده بتاريخ مغولهاى آسياى مركزى بقلم نى 

 الياس و دينسون رؤس نيز مراجعه كرده و از آن استفاده كرده ام (مؤلف)

)2-(Lignitz  

)3-(Pesth  
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دادند و چيزى نمانده بود كه سيل حمله مغول اروپا را نيز فرابگيرد، ليكن مرگ اوكتاى و مناطق كوهستانى اروپاى 
مركزى و بعد مسافت و دورى آن، از توسعه اين سيل مهيب بدين حدود جلوگيرى كرده و تمدن آنرا كه در حال نمو و 

رشد بود از خطر نجات داد. ولى از طرف ديگر آسياى مركزى و ايران. و حتى قسمتى از روسيه چنان پايمال خرابيهاى 
مغول گرديد كه هنوز اثرات آن پس از هفت قرن باقى و پديدار است و تا اين اواخر در بعضى از كليساهاى اروپاى 

 اينموضوع را »1 «شرقى در پايان دعا از خداوند مسئلت ميكردند كه آنها را از شر حمله مغوالن مصون بدارد. د. اوسون 
 خالصه كرده و چنين ميگويد:

«حمله مغول نقشه آسيا را بكلى عوض كرد، بعضى سلسله ها منقرض، امپراطوريهاى قديم محو، اقوام و ملل تاريخى نابود 
و برخى مستهلك شدند و رويهمرفته هركجا پاى مغولها رسيد جز ويرانه و استخوان كشتگان چيزى باقى نماند. اين قوم 

خونخوار با طرزى وحشيانه و با كمال خونسردى زن، مرد، بچه و پير و برنا همه را از دم شمشير ميگذرانيدند. آنها شهرها 



را آتش ميزدند. خرمن ها را ميسوختند و شهرهاى آباد را به بيابانهاى بى آب و علف مبدل ميساختند، ولى با اينهمه هرگز 
 با حس كينه جوئى و انتقام آلوده نبودند و حتى اسامى بعضى از اقوام را كه نابود ساختند نميدانستند.

 اصل و تبار مغولها

در فصل بيست و نهم اشاره شد كه هونها در سال دويست قبل از ميالد با طائفه ايوچى جنگيده و آنانرا بطرف مغرب 
راندند و بطوريكه از بهترين مآخذ مستفاد ميشود مغوالن از نسل هونها هستند و اويغورها از دودمان ايوچى، ليكن اين بيان 

 مأخوذ از تاريخ قديم است و براى شناسائى اين «تازيانه جديد خدا» بهتر آنست كه به نويسندگان معاصر رجوع كنيم.

  بواسطه نويسندگان چينى بسه دسته بترتيب »2 «مغولها يا باصطالح عموم تاتارها

______________________________ 
)1-(D'Ohsson  

)- استعمال صحيح اين كلمه تاتا نام قديم مغولهاست ولى صداى آن شباهت تامى به تارتاروس دارد كه اشخاصى 2(
مانند ماتيوپاريس، فردريك دوم، اينوسنت چهارم و سن لوى آنرا بكار برده اند و فردريك دوم نامه خود را خطاب به 

خاتمه داده است. بالنتيجه كلمه - ad sua Tartara Tartari detrudentur هانرى سوم پادشاه انگليس بدين عبارت 
تارتار عموما اختيار شده است. مغولها نامشان را از مونغ بمعنى جسور و بى باك گرفته اند. نويسندگان اسالم بجاى منغول 

 «مغول» استعمال ميكنند كه اغلب بسلسله بزرگى كه در هند تاسيس يافت اطالق ميشود. (مؤلف)
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ذيل تقسيم شده اند. تاتارهاى سفيد، سياه، وحشى و درجه تمدن هريك باندازه فاصله و دورى مأوا و مسكن آن از 
دسترس و نفوذ اهالى متوطن و شهرنشينان چينى نقصان و كاهش مى يافته است. هرگاه از حدود داستان و افسانه بگذريم 
و بتاريخ واقعى مراجعه كنيم مى بينيم مغولها يكى از قبائلى بوده اند كه در قسمت شمالى صحراى گوبى و جنوب درياچه 

 سكنى داشته اند. زندگى و معاش آنها مانند ساير بدويان و صحرانشينان از رمه دارى و غارتگرى ميگذشت و »1 «بايقال 
بدوا خراجگذار سالطين قسمت شمالى چين بوده اند كه اصال از همين تيره بوده ولى بعدا پايه تمدنشان باال رفته و اين 

طوائف صحرانورد و بيابان گرد را بچشم حقارت ميديدند. درجه تمدن آنها خيلى پست بوده و ابن االثير كه يكى از منابع 
 عمده د. اوسن ميباشد درباره تاتارها چنين ميگويد:

«اما مذهب تاتار، آنها آفتاب را هنگام طلوع مى پرستيدند و هيچ چيز در نزد آنان حرام نبود، زيرا گوشت سگ و خوك 
 نيز كه سفارت و مأموريتى كه بعهده گرفته »3 « و روبروكى »2 «را هم ميخوردند» دكتر ريموند بيزلى در كتاب كارپى نى 

بود قريبا ذكر خواهد شد عادات و سيرتهاى منفور و زشتى به مغولها منسوب داشته و درعين حال حسن انضباط، شجاعت، 
استقامت و سوارى و تيراندازى آنان را تحسين نموده است. مغولها پس از آنكه به فتوحات نائل آمدند مثل اعراب بعد از 

جهانگشائى نخوت و غرورى نامحدود پيدا كردند، بطوريكه در تواريخ روسيه مينويسند خاقان مغول هرموقع اراده ميكرد 



شاهزادگان و فرمانروايان آنسرزمين مجبور بودند فورا بخدمت حاضر شوند و از جمله اهانت و تحقيرى كه نسبت بآنها 
ميشد يكى اين بود كه موقعى كه خان شراب مينوشيد قطراتى كه از دهانش ميريخت آنها مجبور بودند با زبان بليسند. 

مغولها فوق العاده- كثيف بودند و شستشو نميدانستند و ميگويند چنگيز خان ميگفت اصال نبايد لفظ چرك و كثيف را 
 ميگذشتم اهالى آنجا ميگفتند در اينجا اصال حمام »4 «بكار برد. نگارنده در طى مسافرتم در سى سال قبل كه از الداخ 

معمول نبوده و نيست، تنها وسيله براى تميز كردن اطفال همانا استحمام از حرارت آفتاب روى پشت بام بود كه گاهگاهى 
 بآن عمل ميشده است.

______________________________ 
)1-(Baikal  

)2-(Carpini  

)3-(Rubruquis  

)4-(Ladakh  
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در آسياى مركزى و ايران كه اغلب مغولها مسلمان شده اند هنوز آثار چركى و كثافت اوليه را بيادگار باقى دارند ولى 
 البته شدت احكام اسالمى نسبت بمسئله وضو و غسل تا حدى آنانرا به نظافت وا داشته است.

مغولهاى خالص مردمى هستند داراى چشمان بادامى، قامت كوتاه، مو و ريش و سبيل كم ولى با اينحال يك نژاد قوى و 
محكم و سخت و صلب ميباشند، اگرچه پاهايشان خلقتا ناقص اما گوئى سواره كار بدنيا آمده اند. در كسب و تجارت و 

تحصيل ثروت معموال از ايرانيان خيلى عقب ترند و در خراسان وضعيت آنان نسبت بايرانيان نظير ايطاليائيها و مردمان 
 اروپاى شرقى در امريكا ميباشد.

 يسوگاى پدر چنگيز خان 

نياكان چنگيز در پشت پرده هاى ضخيم افسانه مستور و از آنها اطالع صحيحى نداريم، ليكن اجداد بال واسطه يا نزديك او 
بنا به گزارش مبسوط د. اوسون آنها خراجگذار نوچين ها (هياطله) فاتحين طوائف ختائى بوده اند كه بسلسله قين نيز 

 را بقتل رسانيده در عوض نوچين ها »1 «معروف ميباشند، از قضا يكى از كسان قبيله چنگيز يكنفر از افسران در بارقين 
يكى از افراد خاندان چنگيز را روى خرك چوبى ميخ كوبى كردند و اين مجازات سخت نسبت بصحرانوردان ياغى 

سبب شد كه قبيله نامبرده سر بطغيان برداشته و در مقام تالفى و كينه جوئى برآمدند، چنانكه رئيس قبيله قوبيالى لشكر 
كشيده و قشون قين را شكست داده غنائم فراوان گرفت و در اينجا ما براى دفعه اول اسم يسوگاى را مى شنويم. برادر 

قوبيالى بارتام بهادر چهار فرزند داشت كه سومين آنها يسوگاى بهادر برياست قبيله انتخاب گرديد. بارتام بهادر رئيسى 



شجاع و مدبر و فعال بود، اينمرد قبائل اطراف را مطيع ساخت و از آنان در جنگها استمداد نمود. وقتيكه سلسله قين 
توسعه اقتدار او را دريافتند. در صدد نابود ساختن او برآمده و بدين قصد تاتارهاى بويرنور را برعليه او برانگيختند و 

 يسوگاى كه گوئى برعليه يك تهاجم و حمله سخت ناگهانى مى جنگيد درگذشت.

  ميالدى 1206- 1175ظهور چنگيز خان 

 ميالدى براى يسوگاى فرزندى بوجود آمد كه او را بياد يكى از رؤساى طوائفى كه بدست يسوگاى كشته 1175در سال 
  م تموچين سيزده 1175شده بود تموچين نام نهاد. در سال 

______________________________ 
)1-(Kin  
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 يكنفر صحرانشين مغول دوره چنگيز خان 
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ساله بود كه بجاى پدر بر مسند خانى قرار گرفت. طولى نكشيد كه رؤساى قبايل از اطاعت وى بمالحظه صغر سن 
سرپيچيدند و تموچين پس از زدوخوردها و تحمل متاعب و مصاعب زياد باالخره دستگير و بزندان افتاد، اما چون 

ستاره اش بلند بود چيزى نگذشت كه خود را از زندان خالصى بخشيده بمدد جثه شگرف و بنيت قوى و نيز تحمل و 
بردبارى در مقابل مشكالت بفتوحاتى پشت سرهم نائل آمده تا اينكه آوازه اش همه جا پيچيده و از پدر فرسنگها جلو 

 افتاد.

 را كه از نصاراى »2 « نورها پس از حمله به يسوگاى حمله بچين برده و امپراطور كين قبيله مقتدر قرائيت »1 «بوير
 رئيس قرائيت ها معروف به وانگ كه خودش را وانگ خان »3 «نسطورى بود وادار كرد تا با آنها جنگ كنند. طغرل 

  كمتر نبوده است.»4 «ميخواند شخصيتش از پادشاه افسانه اى معروف قرون وسطى يعنى پرسترجان 

اين امير خويشتن را مرهون جوانمردى يسوگاى ميدانست، چه او را زمانيكه از عمش فرارى و متوارى بوده حمايت نمود 
و كمك كرد كه عم غاصبش را از قلمرو خود بيرون كرده و رياست و امارت از دست رفته اش را دوباره بكف آرد. 

- بازيك قبيله عيسائى كمك باو »5 «بنابرين، وقتيكه چندين سال از اين قضيه گذشت او بدست برادرش كه از نايمان 
رسيده بود بار ديگر رانده شده و متوارى گرديد. او تموچين را بخاطر آورد و لذا باو توسل جسته و از وى استمداد نمود، 

 م تموچين با يكدسته از لشكريان خود برعليه 1194خان جوان او را بگرمى پذيرفته چنانكه ما ميخوانيم كه در سال 
تاتارهاى بويرنور تحت امپراطور قين كه خود فرماندهى سپاه را در جنگ داشت حمله كرد. او طوايف دشمن را تارومار 



 م با همدست و دوست سابق خود طغرل مصاف داده و در بدو امر 1202كرده و نام و شهرتى بدست آورد و در سال 
  م او را مغلوب و دست نشانده و خراجگذار خود ساخت.1203شكست خورد ولى در سال 

يك چند كه از اين فتح نمايان گذشت تى يانگ خان پادشاه نايمانها كوشيد كه بر آالقوش تكين امير اونكت ها يا 
 تاتارهاى سفيد دست يافته او را حاضر كند تا متفقا

______________________________ 
)1-(Buyr Nurs  

)2-(Keraits  

)3-(Toghril  

)4-(Presterjon  

)5-(Naiman  
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برعليه تموچين پيش از آنكه قوت بگيرد لشكركشى نمايند. آالقوش، تموچين را از قصد قبيله مزبور مطلع ساخت و 
تموچين غفلتا بر آن قبيله حمله برده و آنان را شكست داد. پادشاه آنها كشته شد ولى گوچلك پسرش فرار كرد و بطرف 

مغرب گريخت. از اسيرانى كه بدست تموچين افتاد يكى تاتاتونگو وزير تى يانگ بود. تموچين او را بخدمت خود 
پذيرفت. اين شخص اصال از اهل اويغور و برطبق روايات مبانى تمدن اوليه مغول مرهون افكار بلند و عالى و لياقت 

اينمرد نامى است. تاتاتونگو پسران چنگيز را زبان و خط اويغورى آموخت و تا زمان اوگتاى پسر و جانشين تموچين بر 
 م تموچين چندان قوت و قدرت يافت كه شورائى تشكيل داد و در آن لقب چنگيز 1206مسند خود باقى بود. در سال 
 خان براى خود اختيار نمود.

 انقراض سلسله قراختائى 

گوچلك فرزند خان قبيله نايمان پس از شكست پدرش مدتى متوارى بود تا باالخره بدربار گور خان رفت. گوچلك در 
دربار گور خان مذهب بودا را قبول نمود و گور خان دخترش را بزنى باو داد و از او پشتيبانى نمود، اما همينكه قدرت و 

قوتى يافت ياران و لشكريانى جمع كرد و بكمك سلطان محمد خوارزمشاه و عثمان امير سمرقند بر عليه گور خان 
 ولينعمت خود عصيان ورزيد.

گوچلك در بدو امر شكست خورد ولى طولى نكشيد كه لشكريان عثمان و خوارزمشاه بكمك رسيدند. گور خان 
) و بجاى او اين خائن بر يك قلمرو محدود بحوزه ثاريم با شهرهاى كاشغر، 1212 ه (608بدست گوچلك اسير گرديد 



يارقند و ختن سلطه و استيال پيدا نمود، قلمرو خوارزمشاه نيز تا قلب تركستان پيشرفت و بعدها عثمان سمرقند بدست 
 خوارزمشاه كشته شد و نامبرده سمرقند را به پايتختى اختيار كرد.

 )1218- 1215 ه (615- 612اولين حمله مغولها در آسياى مركزى (

چنگيز خان سه بار برعليه سلسله قين اردوكشى كرده و در هر بار موفقيت حاصل نموده معموره ترين و زيباترين ممالك 
آنها را بتصرف درآورد. شرح اين حمالت و پيكارها از گنجايش اين كتاب خارج و تنها نكته اى كه بايد درنظر داشت 

 اين است كه مغولهاى وحشى در ضمن همين جنگها بود كه فن محاصره را تمرين كرده آموختند
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 قراختائى، اندكى پيش از زمان چنگيز خان 
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 م چنگيز خان 1616كه بعدها آنرا در همه جا با اثرات فوق العاده اى بكار بردند و از آن نتايج زيادى گرفتند. در سال 
 ها روبرو شد و آنانرا نابود ساخت. كمى پس از اين فتح »1 «متوجه مغرب گرديد و در دشت قرقيز با طائفه مركيت 

مغولها با يك دسته از سربازان خوارزمشاه كه بجنگ طوائف قبچاق ميآمدند روبرو شدند، مغولها مايل به جنگ نبودند 
ولى سران سپاه خوارزم اصرار به نبرد داشتند، اما باالخره جنگى ميان آنها درنگرفت زيرا شبانه لشكر مغول عقب نشينى 

 م چنگيز به آسياى مركزى لشكر كشيد و گوچلك لشكرى بالغ بر بيست هزار تن در ميدان جنگ 1218كردند، در سال 
 حاضر ساخته ولى بدون هيچ مقاومتى فرار كرده ليكن دستگير گرديد و كشته شد.

 بروز عداوت با خوارزمشاه 

 چنگيز خان با سلطان خوارزم در ابتدا روابط دوستانه داشت.

خان مغول سفرائى با هدايا بدربار خوارزمشاه فرستاد و پيغام داد كه «اميد دارم هميشه بين ما صلح و مسالمت برقرار باشد 
و من تو را مانند عزيزترين فرزندان خود ميشمارم، سلطان خيوه پس از اينكه از يكى از سفرا كه اصال از اهل خيوه بود از 
قدرت و قوت ارتش چنگيز استفسار نمود هيئت سفرا را كه مرّكب از سه نفر بود با جواب دوستانه مرخص نمود، هرچند 

او متوجه باين نكته بود كه چنگيز از اينكه او را فرزند خويش خوانده است ميخواهد تفوق مغول را ضمنا خاطرنشان 
نمايد. بعد از سفارت مزبور طولى نكشيد كه چنگيز خان از سه نفر از بازرگانان خيوه مقدار زيادى كاال خريدارى كرد و 

همراه آنان چند نفر از بازرگانان مغول را با مقدارى پوست به خوارزم فرستاد تا پوستها را فروخته بجاى آن كاالى 
 رسيد فرماندار آنجا بمال بازرگانان طمع كرده و »2 «خوارزم خريدارى كنند. كاروان ثروتمند مغول چون به شهر اترار

آنان را دستگير نمود و به خوارزمشاه گزارش داد كه آنها جاسوسند و كسب تكليف نمود و خوارزمشاه هم فرمان داد تا 
بازرگانان را بقتل رسانند. فرماندار مزبور فرمان باال را اجرا كرد. چنگيز خان كه شايد قبال هم بتحريك ناصر خليفه كه 



 مذكور داشتيم مترصد بهانه اى براى سركوبى خوارزمشاه بود از موقع استفاده كرده 53شرح آنتريك هاى او را در فصل 
 سفيرى بدربار خوارزمشاه فرستاد تا فرماندار خوارزم را تسليم 

______________________________ 
)1-(Merkites  

)2-(Otrar  
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 نمايد، سلطان نامبرده كه از فتوحات اخير خود مست نخوت و غرور بود سفير چنگيز را كشت 

 )1219 هجرى (616حمله به ماوراء النهر 

 ه درست يكسال بعد از آنكه چنگيز خان تصميم بجنگ با خوارزمشاه گرفته بود سيل انهدام و بر بادى 616در سال 
بحركت آمده و بطرف شهر اترار سرازير گرديد. سلطان محمد با چهار صد هزار تن لشكر بمبارزه با چنگيز آمده بود 
ولى در بين ناحيه اوش و اترار از جوجى پسر چنگيز با تلفات زياد شكست خورد و سلطان محمد پس از اين شكست 

سخت مصمم گشت از مواجهه با لشكر مغول احتراز نموده بجاى آن شهرهاى عمده كشور خود را سنگر به بندد و با خود 
تصور ميكرد مغولها همينكه مقدارى غنيمت گرفتند به حمله بر شهرهاى مستحكم نخواهند پرداخت و با غنائم بكشور 

 خود مراجعت مينمايند.

اين نقشه غلط زمينه خوبى براى حمله بدست چنگيز خان داد، زيرا او حاال ميتوانست با فراغ بال لشكريان خود را تقسيم و 
دسته بندى كرده بدون اينكه بيم روبرو شدن با يك سپاه سنگين دشمن داشته باشد هركدام را از يك طرف روانه حمله 

 بيك شهر نمايد.

چنگيز دو پسر خود جغتاى و اوگتاى را مأمور تسخير اترار نمود. جوجى پسر ديگرش ابتدا خوارزمشاه را شكست داده 
سپس از آنجا بطرف جند طرف شمال متوجه و يك سپاه پنجهزار نفرى نيز مأمور تسخير خجند گرديد، چنگيز خود نيز 

بهمراهى پسر كوچكش تولى با قشون اصلى روانه تسخير بخارا شده و براى مبارزه با خوارزمشاه در صورتيكه براى 
نگاهدارى سلطنت خود بخواهد جنگ كند خود را حاضر و آماده ساخت. محاصره اترار مدت شش ماه طول كشيد و 

چون حاكم شهر ميدانست چنگيز انتقام سفراى خود را از او خواهد كشيد تا آخرين لحظه پايدارى كرد ولى چون 
باالخره از طرف سلطان جبان و بزدل خيوه باو كمك نرسيد شهر با وجود ابراز شهامت و شجاعت مأيوسانه به تصرف 
دشمن درآمد و حاكم آن زنده دستگير و بحضور چنگيز آوردند. چنگيز فرمان داد تا نقره داغ كرده در گوش چشم او 

 را پس از هفت روز محاصره تسخير و شهر جند هيچگونه مقاومتى بخرج »1 «بريزند. جوجى پسر چنگيز شهر سيگناك 
 نداد.



______________________________ 
)1-(Signac  
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شهر بخارا بيست هزار نفر پادگان داشت و آنها چند روزى هم استقامت كردند و يك بار نيز سربازان محصور صف سپاه 
مغول را شكسته و از شهر بيرون آمدند، مغولها گو اينكه اختاللى در آنها پيدا شده بود دوباره تحت نظم درآمده آن 

جماعت را بسختى منهزم و تعقيب كرده در حوالى رود سيحون آنان را كشته و تارومار نمودند و بخارا در نتيجه تسليم 
گرديد. چنگيز خان سواره در مسجد جامع راند كه در آنجا مغولها براى اين پيروزى كه نصيب آنها شده بود مجلس 

جشن برپا كرده و بعيش و نوش مشغول بودند. كليه سكنه و اهل شهر را جمع كردند و اشخاص متمول و ثروتمند تمامى 
دولت و ثروتشان را با كمال منت بمغولها تسليم نمودند كه مينويسند «در حين فرار جز جامه اى كه در تن داشتند چيزى 

ديگر نتوانستند با خود ببرند» آنگاه شهر بباد چپاول و غارت رفت و بعد طعمه حريق شده و تلى از خاكستر گرديد. توده 
مردم بيچاره و بدبختى كه بودند بين فاتحين وحشى تقسيم شدند كه معمولشان اين بود آنهائى كه بدرد كار ميخوردند 

براى پناه دستجات هنگام حمله و يورش، براى نقب زدن، براى نصب كردن آالت محاصره و در موقع ضرورت براى پر 
كردن خندق يك شهر را از چوب و الوار و غيره بكار ميانداختند كه در صورت كسر داشتن با بدنهاى خود ايشان 

آنكسرى را تكميل ميكردند يعنى خود آنها را توى خندق ميريختند. اما زنان حاجت به بيان نيست كه آنها شكار فاتح و 
 اسيركنندگان وحشى و ديو سيرت بودند.

پس از فتح بخارا چنگيز عازم دره حاصلخيز زرافشان و از آنجا متوجه سمرقند شد كه چهل هزار نفر پادگان داشت. 
سمرقند استقامتى بخرج نداد، زيرا سپاهيان ترك بدين اميد كه نسبت بآنها رفتار خوب خواهد شد بزودى تسليم شدند 

ولى لشكر مغول تركان را هم قتل عام كردند. در اينجا سى هزار نفر از صنعتگران را لشكر مغول بين خود تقسيم نمودند و 
سى هزار نفر ديگر نيز براى بيگارى در ارتش اختصاص داده شد، پنجاه هزار نفر نيز با پرداخت خونبها آزاد ماندند ولى 

از همين عده نيز جماعتى را بكارهاى نظامى گماشتند، در واقع در شهر سمرقند پس از حمله مغول ديگر كسى باقى 
 نماند.

 لشكريان مغول از اين مسئله فراغ خاطرى حاصل كردند زيرا ديگر احتمال بيم 
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 قطع خطوط ارتباط از ميان رفت.

 )1220 ه (617تعقيب خوارزمشاه و مرك او 

اكنون خامه را بطرف عالء الدين محمد بزدل معطوف داشته ميگوئيم كه او در سمرقند تا وقتيكه از تهاجم و استيالى 
مغول ايمن بود دوام آورده ولى همينكه خطر محاصره شهر را نزديك ديد از آنجا بطرف بلخ فرار كرده و قصد داشت به 



غزنه پناهنده شود ولى در راه از اين خيال منصرف شده راه نيشابور را پيش گرفت و با خود تصور ميكرد مغولها پس از 
بردن غنائم شهرهاى ثروتمند او مراجعت خواهند كرد. جالل الدين پسر شجاع و دالور او عبث التماس كرد كه به او 
اجازه داده شود در مقابل سيحون با لشكر مغول روبرو شود. او با يك حرارت جوانمردانه اى فرياد ميكرد و به پدرش 

ميگفت كه براى احتراز از دشنام و نفرين رعايا هم شده الزم است با مغول مبارزه كنيم، زيرا كه آنها خواهند گفت كه 
ايشان تا حاال بواسطه ماليات و باج و خراج سنگين در فشارمان گذاشته. و اينك كه روز بال و مصيبت است ما را ترك 
گفته به تاتارهاى وحشى و درنده واگذاشتند، ولى عالء الدين زير بار نميرفت، نه خود جنگيد و نه اختيار لشكر را بدو 

سپرد و همينكه شنيد مغولها از سيحون گذشته اند از نيشابور و از همان خطى كه داريوش از جلو اسكندر فرار كرده بود از 
 جهت مقابل فرار كرد.

از سمرقند چنگيز دو دسته قشون كه هريك مركب از ده هزار نفر بود بدنبال محمد فرستاد و آنها دستور داشتند كه با او 
در صورت تمايلش بجنگ جنگ كنند و اگر فرار كرد تعقيب نمايند. لشكريان جبه از نيشابور گذشته قوچان، اسفراين و 

 دامغان را غارت نموده و در شهر رى با قشون سبتاى بيكديگر پيوسته و آن شهر را قتل عام نمودند.

سلطان محمد در اينموقع وارد قزوين گرديد و در آنجا در صدد مبارزه با مغولها بود ولى در حينيكه مشغول گردآورى 
لشكر بود خبر سقوط رى در يكصد ميلى او منتشر گرديد. اينجا روحيه ضعيف و ترس و وحشت سلطان در لشكريانش 

 تأثير كرده همگى متفرق گرديدند و سلطان بعد از اينكه نزديك بود بدست مغولها اسير شود فرار
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كرد و از آنجا به مازندران رفت و در يكى از جزائر ساحل خزر پناهنده شد و در همانجا جان سپرد و از خود نامى خيلى 
 ننگين بيادگار گذاشت.

 )1220 ه (617محاصره اورگنج 

 رفته و از آنجا بطرف پايتخت »1 «پس از مرگ عالء الدين سه نفر از فرزندانش از طريق دريا به شبه جزيره منقشالغ 
خوارزم رهسپار شدند. در خوارزم مردم از آنها استقبال نمودند و جالل الدين مشغول جمع آورى قشون گرديد، اما طولى 
نكشيد كه توطئه برعليه او چيده شد و جالل الدين ناچار از خيوه فرار كرد و با سيصد نفر سپاهى از راه كوير پس از طى 

شانزده روز راه به شهر نسا در چند ميلى شمال غربى عشق آباد فعلى آمد، در نسا در اينموقع هفتصد نفر پادگان مغول پاس 
ميدادند. اين شاهزاده دالور و پهلوان با تهور تمام سپاهيان مغول را شكست داده و از آنجا سالما به نيشابور رفت. دو نفر 
ديگر از برادرانش چون خبر جمع آورى لشكر جالل الدين را شنيدند بدنبال او روانه شده، ولى بدست مغولها گرفتار و 

 كشته شدند.

چنگيز خان بعد از اين فتوحات فرزندان خود جوجى، جغتاى و اوگتاى را مأمور تسخير پايتخت خوارزمشاه نمود، چون 
لشكر چنگيز بدروازه هاى شهر رسيد پادگان شهر آنها را دنبال نموده و در بنگاههائى كه قبال با كمال دقت تهيه نموده 



 بيچاره »2 «بودند آورده تلفات سخت به آنان وارد آوردند. اما همينكه عمده قواى مغول جلو اورگنج رسيد تاجيك هاى 
و بدبخت كه آنها را از شهرهاى مغلوبه جمع كرده بودند مجبور ساختند كه حندق ها را پر كنند و سپس ستون عمده قوا 

متوجه شهر گرديد و با اينهمه مغولها موفق نشدند پلى را كه دو قسمت شهر را بيكديگر متصل ميساخت تصرف نمايند و 
 باالخره بعلت اختالفى كه بين جوجى و جغتاى پيش آمد عمليات مغولها عقيم ماند.

چنگيز اينجا اختيار تام لشگر را به اوگتاى سپرد و نامبرده فورا فرمان حمله و يورش داده و آن بموفقيت انجام يافت. 
اهالى شهر پس از شش ماه استقامت و پايدارى مأيوسانه باالخره تقاضاى امان نمودند، مغولها تمامى اهل را شهر را جمع 

 كردند و به استثناى 

______________________________ 
)1-(Mangishlak  

)- تاجيك يعنى شهرنشين و اين كلمه در مقابل ترك بمعنى چادرنشين استعمال شده، لفظ تازى عرنى امروز نيز ظاهرا 2(
 از همين ريشه است و سگ تازى را نيز اول دفعه فاتحين عرب بايران آوردند. (مؤلف)
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صنعتگران بقيه مردان را عموما قتل عام و زنان و بچه ها را باسارت بردند، سپس رود سيحون را بر روى خرابه هاى شهر باز 
 »1 «كردند و بار ديگر اين رودخانه مبدأ اصلى خود را پيموده به بحر خزر سرازير گرديد

 محاصره اور گنج 

 )1220 ه (617ويرانى خراسان 

چنگيز خان تابستان را در مرغزارهاى نخشب گذرانيد، سپس از آنجا عازم ترمذ گرديد. ترمذ در ساحل سيحون و در سر 
 راه بلخ واقع بود، شهر ترمذ پس از ده روز تسليم شد و كليه باشندگان 

______________________________ 
  (مؤلف)22)- فصل دوم جلد اول صفحه 1(
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آنجا را قتل عام كردند، آنوقت از ترمذ، چنگيز به نقاط سردسير واقع در آن نزديكى عزيمت نموده و بدخشان كه مجاور 
بود بتاراج رفت، در اول بهار چنگيز متوجه بلخ شد و سكنه آن بدون استقامت و پايدارى تسليم شدند، اما اين فاتح چون 

شنيد جالل الدين در غزنه مشغول جمع آورى قوا ميباشد شهر را ويران و اهالى را قتل عام نمود و هزاران نفر از مردم 
شوره بخت را از دم تيغ گذرانيد تا در موقع پيشروى از پشت سر خود كامال فراغت خاطر داشته باشد و خطوط ارتباط او 



قطع نگردد، تولى در اين ضمن مأمور شده بود كه كار انهدام و خرابى و چپاول و غارت خراسان را باتمام برساند كه 
سابقا قسمت هائى از آن بدست جبه و سبتاى تصرف شده و حكامى در بعضى شهرها گذارده بودند. اهالى طوس چون 

ديدند كه فرماندار مغول تنها مانده برعليه او قيام كرده و سر بشورش برداشتند ولى اين آشوب بدست يكعده سيصد نفرى 
از مغولها كه در استوا قوچان كنونى، توقف داشتند فرونشانده شد و حتى اهالى بيچاره شهر را واداشتند كه تمامى برج و 

 م تولى با يك نيروى جلودار مركب از ده هزار نفر راه 1220باروهاى شهر را بدست خودشان ويران سازند. در پائيز سال 
خراسان را پيش گرفت. ابتدا نسا را محاصره و بانتقام خون حاكم آن كه با تير از باالى حصار كشته شده بود تمام سكنه 
آن با زنها و بچه ها همه را قتل عام نمود، شهر نيشابور در كوشش اولى تسخير نشد و طغاچار داماد چنگيز كشته شد ولى 

 سبزوار بغتتا مورد حمله قرار گرفته و هفتاد هزار سكنه آنجا رهسپار ديار عدم شدند.

 خرابى مرو و نيشابور

 نخستين نبرد مهم تولى در خراسان محاصره مرو شاهجهان بود.

مرو پايتخت معروف سلطان سنجر بوده پس از ويرانى غزها دوباره رونقى بسزا گرفته و در اوج ثروت و زيبائى بود و 
شاهد بر اين مدعا شرح مؤثر و رقت آوريست كه ياقوت جغرافى دان عاليمقام آنرا در موصل نوشته است. او مرو را در 

 اينموقع ديده و از جلو حمله مغول با مخاطرات زياد خود را بسالمت بآنجا رسانيده است.

فاضل مشار اليه عده علما و دانشمندان و نويسندگان و كتابخانه هاى مرو را توصيف ميكند و درباره مردمان آن با يك 
 جوش و خروش غريبى فرياد ميزند و ميگويد «بچه هاى آنان 
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همچون مردان، جوانانشان قهرمان و پيرانشان امام بودند» پس از اين او بشرح ذيل زارى و سوگوارى ميكند «كفار مغول و 
آن اهريمنان ديوسيرت به خانه هاى شهر ريختند و تمامى مردم را پايمال، قصور و عمارات شهر را چون خطوطى كه از 

صفحه تاريخ محو شود محو و نابود ساختند و آنها را به النه هاى جغد و كالغ مبدل نمودند بطوريكه جز ناله بوم و طنين 
 باد صدائى از آن ويرانه ها شنيده نميشد».

اين شاهزاده مغول با نيرنگ و تزوير و وعده هاى دروغ بر اكابر و رؤساى شهر دست يافته و پس از ورود بشهر كليه اهالى 
را از كوچك و بزرگ و پير و برنا همه را از دم شمشير گذرانيد. ابن االثير شماره كشتگان مرو را هفتصد هزار و 

جهانگشاى جوينى بيش از اين قلمداد كرده است. البته در اين هنگام عده زيادى از اهالى شهرهاى ديگر خراسان فرارا 
 بمرو آمده و با اين ترتيب بعيد نيست جمعيت شهر بدين عدد رسيده باشد.

پنجهزار نفر از مردم مرو كه از شهر فرار كرده بودند در راه گرفتار يك دسته از لشكريان مغول شده آنها نيز بقتل رسيدند 
و بدين ترتيب اين شهر آباد و زيبا تبديل بويرانه خالى از سكنه گرديد و بهمان حال باقى بود تا آنكه يك قرن بعد دوباره 

 شاهرخ آنرا از نو بنياد گذاشت.



تولى پسر چنگيز از ويرانه هاى دودى مرو به نيشابور رفت. اهالى نيشابور در اينموقع آماده دفاع شده سه هزار سنگر يا 
 براى پرتاب كردن زوبين و غيره در دور شهر ساختند و پانصد منجنيق كار گذاشته بودند. مغولها هم در مقابل »1 «باليستا

وسائل قويترى براى تسخير شهر بكار بردند، از آنجمله هفتصد منجنيق بكار انداختند و با آنها نفت سوزان بداخل شهر 
پرتاب نمودند، ليكن آنها در اينواقعه شهر را بقهر و غلبه گرفتند و تمامى جانداران حتى سگ و گربه را بقصد گذراندن 

قربانى بروح چغاتار قتل عام كردند و اينكه از اين فتح نمايان خودشان يك يادگار مخوف و دهشتناكى باقى گذارده 
باشند مناره هائى از كله ها بنا كردند، كليه ابنيه و عمارات را كوبيده و با خاك يكسان نمودند و سراسر آنرا جو كاشتند. 

نگارنده مرغ سنگخواره اى در داخل ديوارهاى مدروس نيشابور قديم شكار كرده ام «و مخصوصا آنجا را ديدم كه از 
 مغول ها ندانسته تقليد شده 

______________________________ 
)1-(Balistae  
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 و جو كشت كرده اند. آخرين شهر بزرگ خراسان كه مورد هجوم قرار گرفت هرات بود.

مقاومتى نوميدانه در اينجا براى مدت هشت روز بعمل آمد، ليكن پس از كشته شدن حكمران، اهالى از در تسليم 
 درآمده. و قبول اطاعت نمودند و تولى فقط بقتل پادگانهاى آنجا قناعت نمود و از كشتن سكنه درگذشت.

 )1221 هجرى (618جنگ برعليه جالل الدين 

جالل الدين پس از تارومار كردن يك دسته از بهترين سواران مغول در نسا روانه نيشابور گرديد. فتح نمايان مزبور در 
 حقيقت نخستين فتح بر لشكريان مغول را در ايران تشكيل ميدهد.

او سه روز در آنجا توقف كرده و بعد هزيمتش را بطرف غزنه ادامه داد و يكساعت بعد از عزيمت او از نيشابور يكدسته 
از سپاهيان مغول وارد آن صحنه شده و بالفاصله بدنبال وى روانه گرديدند، جالل الدين با سرعتى فوق العاده حركت 
نموده و يكصد و بيست ميل مسافت در روز سواره راه پيمود، ليكن در ورودش به زوزن طرف جنوبى خواف ديد كه 

 دروازه هاى شهر را بروى او بسته اند، ناچار بطرف هرات حركت خود را ادامه داد.

 مغولها او را در خارج زوزن تا مسافتى تعقيب كردند ولى او بسالمت خود را بغزنه رسانيد.

در سراسر اين بلد هرج ومرج غالب بود ولى مردم از هرطرف زير لواى او گرد آمدند و باالخره در اندك مدتى نيروئى 
 ميالدى روانه طرف شمال نزديك با ميان گرديد. در اينجا بيك موفقيت ابتدائى نائل آمده 1221فراهم كرده و در بهار 

 بسرعت در مقابل او آورد. »1 «يكهزار تن مغول را كشت، ولى اينعمل سى هزار تن مغول را تحت فرمان شيقى قوتوكو
نامبرده را چنگيز بعجله تمام فرستاده بود كه تا قشون اصلى را در قبال عملياتى كه از ناحيه جالل الدين ميشود حمايت و 



تقويت نمايد و اين اقدام يعنى قرار دادن نيروى محافظ و حامى خود ثابت ميكند كه چنگيز نه فقط در پيكار و 
صف آرائى يا حركت در جلو دشمن ماهر و زبردست بود بلكه موقعيت قشون را هم از لحاظ استراتژى و مخاطرات 

 احتمالى در نظر گرفته و احتياطات الزمه را از دست نميداده است.

خالصه اين دو لشكر وقتيكه بهم درآويختند ميمنه قواى جالل الدين كه پياده با مغول كارزار ميكرد شكافته شده و تفرقه 
 و پراكندگى در سپاهيان رويداد ولى بواسطه 

______________________________ 
)1-(Shikikutucu  
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رسيدن قواى امدادى دوباره جمع شده و تحت نظم درآمدند. جنگ در تمام روز بدون اينكه نتيجه آن معلوم باشد دوام 
داشت، روز ديگر سركرده مغول حكم داد كه هريك از مغوالن تمثالى از شكل خود ساخته بر پشت اسبها نصب كنند تا 

دشمن بتوهم اينكه بآنها نيروى كمكى رسيده است مرعوب شده و فرار اختيار كند و اين حيله نزديك بود مؤثر واقع 
گردد، ولى جالل الدين كه سلطانى متهور و جنگجو بود اتباعش را تشجيع نموده قوت قلبى بآنها بخشيد كه پس از اينكه 

پياده لشكريان مغول را عقب راندند شيپورها بصدا درآمده فرمان جلو رفتن دسته جمعى بآنها داده شد و باالخره دشمن 
 وحشى و منفور را بكلى منهزم ساختند و بسيارى از آنان بدست ايرانيان فاتح قطعه قطعه گرديدند.

بدبختانه سر تقسيم غنائم نزاع و اختالف پيدا شد و در نتيجه دستجات غورى سلطان را تنها گذاشته متفرق گرديدند. 
جالل الدين چون شنيد كه چنگيز بطرف غزنه پيش ميآيد و ديد در او آن قدرت و توانائى نيست كه خط هندوكش را 

 نگاهدارد ناچار راه سند را پيش گرفت.

فاتح مغول در باميان بانتقام خون نوه محبوبش (موتوجن پسر جغتاى) حكم كرد آن بلد را از تمامى جانداران صاف و 
پاك نموده احدى را زنده نگذارند و حتى از چپاول و غارت منع نموده و باالخره آنچه بود و نبود همه را به نيت تقديم 
قربانى بروح شاهزاده مقتول رهسپار ديار عدم ساختند. آنگاه بطرف غزنه پيش رفت كه جالل الدين پانزده يوم قبل آنجا 

را تخليه كرده بود. خان مغول در اين حركت شتاب بخرج داده بطورى كه در كناره هاى سند بسلطان فرارسيد كه در 
آنجا او بجمع آورى سپاه مشغول و دستجاتى را اميد داشت بوى ملحق گردند. در اينجا جالل الدين مايل بجنگ نبوده و 

در صدد برآمد كه رود سند را بين سپاه كوچك خود با قشون تعاقب كننده حايل قرار دهد، ليكن در حركت خيلى 
بطيئى و كند بوده و باالخره چنگيزيان در سپيده دم باو مصادف شدند. وى با رشادت و جالدت مأيوسانه اى حمله بقلب 
سپاه دشمن برده و كوشش نمود كه راهى براى خود باز كند ولى نتوانست. او هنگام ظهر سوار بر اسب تازه اى شده بر 

لشكريان چنگيز تاخت و همينكه اندكى ايشان را عقب راند يكدفعه عنان برگرداند و از يك كناره مرتفعى جستن كرده 
 خود را با تهور بى نظيرى بآب سند زد
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و شناكنان خودش را بآنطرف رسانيد. چنگيز در اينموقع از خود عّلو همت نشان داده نه فقط غدقن نمود هيچكس تيرى 
 بطرف او نيندازد بلكه به فرزندانش او را نمونه بارز و برجسته شجاعت و دالورى نشان داده و بدين صفت ويرا ستود.

دو واحد از لشكريان خود را چنگيز براى تعقيب جالل الدين فرستاد ولى آنها نتوانستند بر وى دست يابند. آنوقت در 
صدد تسخير ملتان برآمدند، ليكن شدت گرما و هواى سوزان از اينكار بازشان داشت و باالخره تمامى اماكن و نقاط دور 

 و دراز را غارت كرده دوباره بقشون اصلى كه به تاتار برميگشت پيوستند.

در بهار سال بعد شهر غزنه را مغولها بعلل و جهات نظامى و لشكرى ويران كردند و درعين حال نيروئى براى انهدام هرات 
اعزام گرديد كه از خبر فتح باميان جالل الدين شورش كرده بود و آن بلد مقاومت نوميدانه اى بخرج داده ليكن بعد از 

شش ماه و هيفده روز محاصره، شهر سقوط كرد و نقل ميكنند زياده از يك ميليون و نيم (يك عدد باور نكردنى) سكنه 
آن استان را قتل عام كردند. كمى كه از اين هائله گذشت دسته اى از لشكريان مغول بخرابه هاى آن شهر فرستاده شد تا 

تفحص كنند اگر كسى زنده مانده باشد كارش را بسازند و آنها دو هزار نفر را در گوشه و كنار پيدا كرده و بديار عدم 
 فرستادند.

 برگشت چنگيز خان به تتار

چنگيز قبل از مراجعت از هند بطرف شمال حكم داد كه اسرا مقدار هنگفت زيادى برنج براى مصرف قشون پاك كنند 
و بعد از اينكه آن شوره بختان از اينكار فارغ شدند همه آنها را بقتل رسانيدند. او در ابتدا تصميم داشت كه از راه تبت به 
تاتار برگردد ولى وقتيكه از مشكالت آن راه باخبر شد از تصميمى كه گرفته بود منصرف گرديد و دوباره از هندوكش 
عبور كرد و باالخره به بخارا رسيد. در اينجا او از اصول عقائد اسالم اطالع حاصل نموده و حكم كرد خطبه بنام شخص 

 م به يورت 1225او بخوانند. در حدود يكسال در آسياى مركزى توقف كرده و بعد آهسته بسرزمين خود برگشت و در 
 اصلى خويش رسيد.

 انهدام قسمت غربى و شمال غربى ايران 

ما اينك خامه را به لشكريان جبته و سبتاى (دو سردار مغول) معطوف ميداريم كه رى را تسخير و محمد خوارزمشاه را 
 بطرف خزر تعاقب كرده بودند و مينويسيم كه هدف ثانوى آنها قم بوده-
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است. همدان در وهله اول از قتل و غارت نجات يافت، ليكن با زنجان و قزوين به فجيع ترين وضعى كه معمول مغول بود 
رفتار شد. تبريز در عوض مبالغ هنگفت زيادى كه داد از قتل و غارت خود را خالصى بخشيد و مغوالن متوجه صحراى 

مغان نزديك بزاويه جنوب غربى خزر گرديدند. آنها برخالف انتظار متوقف نشده بلكه در وسط زمستان به گرجستان 
شتافتند و با دستجات تركمان و اكراد قواى خودشان را تجديد نموده تمامى آن نواحى را تا تفليس بباد غارت دادند و از 

آنجا آنها برگشته مراغه را كه مقدر بود آينده پايتخت هوالگو قرار گيرد محاصره كردند و با اينجا هم رفتارشان همان 



رفتارى بود كه با ساير شهرها كردند. سران لشكر قصد داشتند كه بطرف بغداد سرازير شوند و خليفه ناصر از اينخبر 
هراسان شده در صدد افتاد نيروئى فراهم آرد، ولى موفق نگرديد و جهتش هم تا حدى تسخير دمياط بدست سن لوى 

بوده است كه قسمتى از حاميان عمده اش را اين بليه از او ربوده بود، خالصه صعوبت عبور از كوهستان گرجستان بغداد 
را در اينمورد از اين بال نجات داد و مغولها بهمدان برگشتند و اكنون سراسر آنرا غارت كردند و از اينجا آنها روانه 

اردبيل شدند و آن بلد را بباد يغما دادند و بعد به تبريز برگشتند كه بار ديگر آنجا را با گرفتن مبالغ هنگفت زياد از قتل و 
غارت معاف داشتند. گرجستان را دوباره مالقات كرده و قشونش را به بهانه عقب نشينى در كمينگاهى نابود ساختند و بعد 

از اين فتح نمايان به بحر خزر طرف شماخى قرب با كورو آورده و تا دربند را مورد تاخت وتاز و تجاوز و تهاجم قرار 
دادند. اين وحشيان آدمخوار قناعت باينحدود نكرده و متوجه ماوراء قفقاز شدند و قبچاق ها را اخراج كردند و آنها با 
حال وحشت و خوف بطرف دانوب فرار كردند. اميران و شاهزادگان مسكوى قشونى فراهم آورده و بدفع مهاجمين 

پرداختند، ولى نزديك درياى آزو شكست خوردند و همه را گرفته اعدام كردند بدينطريق كه آنها را زير الوار و 
تخته هاى ضخيم گذارده و روى آنها نشسته بعيش و نوش پرداختند. تمامى بلوكات و نواحى نزديك درياى آزو به تاراج 

رفت و مغوالن بطرف مشرق روانه شده و ولگاى عليا را قطع كرده يك لشكر بلغار را شكست دادند و بعد از اين 
 اردوكشى و مسافرت جنگى غريب و فوق العاده آنها دوباره بقشون اصلى 
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 در تاتار ملحق گرديدند.

پيش از آنكه شرح اين انهدام و تباهى وحشت ناك را كه ايران شمالى و بالد و نواحى طرف شمال آن تحمل كرده پايان 
) رى، ساوه، قم، كاشان و همدان را مورد تجاوز و تهاجم 1224 ه (621دهيم بايد ملتفت بود كه دسته ديگر از مغولها در 

 قرار دادند و سكنه و باشندگانى كه در حمله اولى بسالمت جان در برده بودند تمامى آنها را قتل عام كردند.

بارى بشهادت تمام مورخين معاصر هرجا كه پاى مغوالن بآنجا رسيد نفوس آن منهدم و زمين مبدل بصحرا و بيابان 
گرديد. صاحب تاريخ جهانگشا مينويسد «يك هزارمين نفوس هم جان در نبردند» باز در همان كتاب درج است كه 

«هنوز تا رستخيز اگر توالد و تناسل باشد غلبه مردم بعشر آنچه پيش از حمله مغول بود نخواهد رسيد» و اين كلمات با 
همه مبالغاتى كه در آن معموال بكار برده شده (رويهمرفته) آخرين درجه بيچارگى و فالكت و بدبختى انسانى را (در اين 

حادثه) نشان ميدهد بطوريكه فكرهاى محدود ما كه نتيجه تمدن عصر حاضر است از درك معناى كامل آنها قاصر 
ميباشد. خوشبختانه جنوب ايران از اين حادثه مرگبار مغول نجات يافته و شايد همين پيش آمد مسعود سبب شد كه ترميم 

 و بهبود ايران (از اين تهلكه ها و بليات و آفات) زياده از حديكه انتظار ميرفت سريع و تند بوده است.

 )1227 ه (624مرگ چنگيز خان 

آخرين اردوكشى چنگيز خان حمله و هجوم بواليت تانگوت واقع در شمال تبت بوده است، كه پس از جنگ عظيمى 
پادشاه آنجا مغلوب و كشور بباد غارت رفت. اين فاتح بزرگ بعد از اين واقعه حس كرد كه مرگش نزديك شده و لذا 



اوگتاى سومين فرزندش را جانشين خود اعالم نموده و بفرزندانش نصيحت داد كه از نزاع و جدال داخلى احتراز جويند 
و باالخره در شصت و ششمين سال حكمفرمائى خود مرد و جهانى را از وحشت و عذاب راحت و فراغت بخشيد. 
الشه اش را باردوى وى حمل كردند و براى جلوگيرى از اشاعت فوتش سربازان هركه را در اثناى راه ديدند بقتل 

 رسانيدند.
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 خصال او و لياقت و هوش زياد

بدين ترتيب چنگيز خان از ميان يك رودخانه خون عبور كرده وارد خانه قبر گرديد. وى زياده از هرفاتح جنگجوئى كه 
نام آنها را تاريخ ضبط نموده قتل نفوس كرده و وسيعترين ممالك و بالد را گشوده است. خوانندگان تصور نكنند كه 

اينمرد بواسطه عطش وحشتناكى كه به كشتار و خونريزى داشت از لياقت و كفايت محروم بوده است، برعكس بايد 
گفت كه او در دوران اوليه حياتش و مخصوصا در عنفوان ايام جوانى ذكاوت و هوش فوق العاده غير قابل ترديدى ابراز 

داشته است. او در هنگام اشتغال بجنگ و پيكار از پيش آمدهاى ناگوار اضطراب يا يأس و نوميدى بخاطر راه نميداد. تا 
بتدريج بنيان سلطنتى نهاد كه يكمشت صحرانوردان وحشى و آدمخوار تاتار را تا اين حد باال برده كه آنها را مالك آسيا 

 قرار داد.

نظم و انضباط در امور پايه و اساس شمرده ميشد و نظام لشكرى روى واحد ده نفرى (دهه) قرار داشته كه رئيس آن از 
افسر دسته صد نفرى (صده) اطاعت ميكرده و او هم در نوبه خود از فرمانده دسته هزار نفرى (هزاره) فرمان ميبرده است 

 و همينطور تا ميرسد بفرماندهان لشكرها. سياست او حيله و تزوير و زور و عنف ولى مظفر و كامياب بوده است.

او وقتيكه ميخواست بشهرى حمله ببرد احكامى چند ميفرستاد و ياغى را بشرح زير باطاعت و انقياد ميخواند «اگر شما 
تسليم نشديد ما چه دانيم فقط خداى قديم داند چه اتفاق خواهد افتاد» و چنانچه حكمران شهر تسليم ميشد مكلف بود 

مبالغ هنگفتى پول ضميمه يكدهم از هرچيزى منجمله از رعاياى خودش به خان تسليم كند. آنوقت فرماندارى از مغول 
براى آنجا معين ميشد و در نتيجه تحميالت و عوارض جابرانه و شرارت هاى فوق العاده كشور در اندك زمانى مخروبه 

ميگرديد و اگر حاضر بمقاومت و ايستادگى ميشد و شهر هم مستحكم و نيرومند بود نقاط و نواحى حول و حوش را 
ويران كرده دست بخيانت و غدر و حيله و تزوير ميزد و در اين عمليات بسا ميشد كه از يك جنگ و گريز يا كمين 

كردن و حمله بردن برطرف مقابل ظفر مييافت و اگر هنوز شهر تاب آورده مقاومت و پافشارى بخرج ميداد خندق هائى 
 دور شهر بدست اسرا حفر ميكردند و نيز اسرا را جلو
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انداخته پشت سرهم يورش ميبردند و بحمالت و ضربات سخت محصورين را بستوه ميآوردند، بعالوه مغوالن هرنوع 
ماشين آالت محاصره جنگى آنروزى را دارا بوده و حتى هيئتى از مهندسين و نقب زنان همراه داشتند و اين خود بتنهائى 



استعداد مغوالن را براى جنگ كه آن سبب امتياز و برجستگى پيشواى آنها گرديده ثابت ميكند تا چه اندازه بوده- است. 
آنها از فنون جنگى مثل جنگ و گريز يا بهانه كردن و عقب نشستن و نيز حركت گازانبرى و باالخره شبيخون زدن و 

دشمن را غافلگير كردن بخوبى آگاه بوده اند و بعد بر اثر جنگ هاى زياد يكى بعد از ديگرى و غلبه و پيروزى بر اقوام 
 طريقه هاى گوناگون و تجاربى آموختند كه بالنتيجه آنها را در دنيا شكست ناپذير و مغلوب نشدنى قرار داده بود.

اما ساختمان روحى و افكار و احساسات خود چنگيز خان و آن از بيان زير كه منسوب بخود اوست معلوم ميگردد 
چيست «باالترين لذايذ و خوشيها همانا فتح و غلبه كردن بر دشمنان، تعقيب و دنبال كردن آنها، گرفتن دارائى و هستى 

 »1 «آنها، ديدن چشمان پر از اشك عائله و خانواده و باالخره تملك و تصرف زنان و دختران آنهاست 

______________________________ 
 )- جامع التواريخ (مؤلف)1(
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 سكه هوالگو

 فصل پنجاه و ششم انقراض خالفت بدست هوالگو خان 

 آسمان را حق بود گر خون بگريد بر زمين 
 

 بر زوال ملك متعصم امير المؤمنين 

 اى محمد گر قيامت مى برآرى سر ز خاك 
 

 سر برآور و اين قيامت در ميان خلق بين 

 نازنينان حرم را موج خون بين بى دريغ 
 

 ز آستان بگذشت ما را خون چشم از آستين 

 زينهار از دور گيتى و انقالب روزگار
 

 در خيال كس نگردد آنچنان و آن چنين 

 ديده بردار ايكه ديدى آنكه در بيت الحرام 
 

 قيصران روم سر بر خاك و خاقانان چين 

 خون فرزندان عم مصطفى شد ريخته 
 

 هم بر آنجائى كه سلطانان نهادندى جبين 

   
 (سعدى در سوگوارى بر قتل مستعصم)

 تقسيم امپراطورى مغول 

چنگيز خان امپراطورى عظيمى را كه بنيان نهاده بود بين چهار پسر خود يا اوالد آنها (چنانكه در مورد جوجى كه پيش از 
پدر مرده بود بهمين نحو عمل شد) بميل خاطر تقسيم نمود ولى بدينطريق كه بجاى دادن ممالك تنها و تحديد حدود 

بيشتر عشاير و اقوامى را كه بر آنها استيال و سلطه پيدا كرده بود بين آنان بطور تملك و تمليك توزيع و تقسيم نمود، پسر 
 سومش اوگتاى، خاقان يعنى خان اعظم تعيين گرديد. براى توضيح اينمقال اينك شرحى روشن و دقيق 
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- خاندان اوگتاى بر عشائر 1كه بقلم لين پول در اين موضوع نگارش يافته است ما آنرا در زير بنظر خوانندگان ميرسانيم: 
- خاندان تولوى 2 حكمران بوده و تا بر افتادن ايشان بدست تولوى عنوان خاقان يا قاآنى داشته اند: »1 «و اقوام ذونگاريا

حكمران اقوام و عشاير مغولستان مملكت اجدادى چنگيز كه از بعد از برافتادن و سقوط خاندان اوگتاى تا زمان تفوق 
- 4- شعبه ايرانى خاندان تولوى: ايلخانان ايران، هوالگو و جانشينان او. 3قوم منچو خود را خاقان (قاآن) ميخواندند. 

خاندان جوجى سالطين قبائل ترك دشت قبچاق شامل خان هاى طوائف زرد و سفيد ... و باالخره خوانين خيوه و بخارا. 
 - خاندان جغتاى يعنى سالطين ماوراء النهر.5

 ميالدى دو سال بعد از مرگ چنگيز خان منعقد گرديد اوگتاى بعنوان خاقان 1229در شوراى اعيان (قوريلتاى) كه در 
(قاآنى) منتخب شده و تمامى رؤسا و عشيره ها رياست كل او را بر خود پذيرفتند. وى جلوسش را جشن گرفته و در اين 

جشن چهل دختر قشنگ باكره مغول را براى خدمتگزارى چنگيز به انعالم فرستاده و نيز اسبان زيادى را قربانى كردند، 
 سپس جوائز و انعامات نفيس و گران بهائى بين سران و افسران خود توزيع نمود.

 سه اردوكشى بزرگ 

در شوراى باال از جمله تصميم گرفته شد كه براى خاتمه دادن بعمليات كشورگشائى سه اردو تهيه شده و هركدام بطرفى 
فرستاده شود و اول از همه اعزام يك اردوى سى هزار نفرى تحت فرماندهى جرماغون جهت حمله به سلطان جالل 

الدين و سركوبى قطعى او، دوم اردوئى معادل آن براى تسخير روسيه مركزى و جنوبى كه در آن زمان از طوائف بلغار و 
 ها مسكون بود معين گرديد. اردوى سوم و آن تحت فرمان مستقيم اوگتاى براى ادامه تسخير چين »2 «قبچاق و سوقاسن 

شمالى روانه گرديد. گرچه در اين بسيج و اردوكشى ها آنچه با ايران ارتباط مستقيم دارد همانا بسيج و اردوكشى برعليه 
سلطان جالل الدين ميباشد، ليكن ممكن است نتايج دو اردو كشى ديگر را در اينجا مذكور دارم اوال اردوكشى در تحت 

 قيادت اوگتاى و آن باين نتيجه رسيد كه امپراطورى قين كامال مسخر گرديد كه در حيات چنگيز خان فقط

______________________________ 
)1-(Zungaria  

)2 -(Sukassines  
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قسمتى از آن فتح شده بود، ليكن سلسله سونك چين جنوبى تا زمان سلطنت قوبيالى مقاومت بخرج داده نتوانستند 
 مهاجمين آنها را تحت اطاعت بياورند.

 ميالدى سراسر روسيه تا لهستان و مجارستان را با آهن و آتش زيرورو كرده و 1241 تا 1236در اروپا مغوالن از تاريخ 
 ميالدى مردمان گوت لند و 1238بطورى وحشت و هراس تمامى آنحدود را فراگرفت كه مطابق گفته ماتيوپاريس در 

 »2 « موت بروند.»1 «فريس لند جرئت نميكردند براى صيد شاه ماهى به ير



 ميالدى انعقاد شوراى جديدى را ايجاب نمود و اين قسمت بضميمه ناهموارى اراضى اروپاى 1241مرگ اوگتاى در 
مركزى كه براى عمليات تاتاريان نامساعد بود و نيز دورى آن نسبتا از چين و ايران، اروپاى غربى را از آسيب حمله مغول 

محفوظ داشت، ليكن روسيه را مغوالن تحت اطاعت و انقياد آورده و حيات ملى وى تا دو قرن متوقف و از رشد و نمو 
 در صورتى كه آن رنگى از شرق بخود گرفته كه آن به اروپائيان غربى تا چه اندازه ظاهر و آشكار و يا »3 «افتاده بود.

بطوريكه گبن اشعار داشته كه «آن اثرى است عميق و شايد زايل نشدنى كه تغييرات و تبدالت مدت دويست سال آنرا 
 در اخالق روسها مركوز ساخته است.

 )122 ه (619ميدان جالل الدين در هند 

جالل الدين پس از اينكه خود را بوسيله شنا در رود سند از چنگ چنگيز خان نجات داد باقيمانده سپاهش را تا حدود دو 
هزار نفر جمع كرده و آنها در اينوقت بكلى مستأصل و پريشان و جز شهامت و جسارت داراى چيزى نبودند ولى از 

بركت همين صفت توانستند خودشان را مجهز ساخته بار ديگر سوار بر اسب گردند و جالل الدين وقتيكه دانست 
لشكريان مغول به دنبال او ميآيند و تاب مقاومت ايشان را ندارد از مقابله با آنها رو برگردانده ناچار بطرف دهلى عزيمت 

  از مشهورترين و قابل ترين افراد»4 «نمود. سلطان آنجا شمس الدين آلتمش 

______________________________ 
)1-(Yarmouh  

)2-(Chronica Majora  (مؤلف)488جلد سوم صفحه  

)- در حدود پنج ميليون تاتار هنوز در روسيه اروپائى سكنى دارند و اين برابر است با عده يهوديانى كه در آن نواحى 3(
 مسكن گزيده اند (مؤلف)

 295)- «طبقات سالطين اسالمى» ص 4(
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سالطين مملوك هند تحف و هداياى قابلى براى جالل الدين فرستاد و ضمنا باو رسانيد كه چون هواى دهلى بمزاج 
سلطان سازگار نيست بهتر اين است كه حدود ملتان را براى اقامت اختيار كند. جالل الدين وقتيكه ديد دهلى حاضر براى 
مهمان نوازى نيست ناچار از عزيمت خود برگشته بكمك نيروى امدادى كه از ايران براى او رسيده بود به سند حمله برد، 
ليكن سلطان مملوك مصمم گشت كه نگذارد يكنفر سرباز قوى و مهيب حتى در سرزمين رقيبش خود را مستقر سازد و 

لذا مجمعى از اميران و شاهزادگان هند تشكيل يافته تصميم گرفتند كه او را بيرون كنند، بنابرين جالل الدين چون ديد 
 نميتواند با چنين اتحاديه اى گالويز شود و يا در مقابل آنها مقاومت كند مصمم گشت بايران مراجعت نمايد.

 )1223 ه (620بازگشت بايران 



اين سلطان متهور و بيباك از راه مكران عازم ايران شده و كم وبيش از اسكندر كبير متابعت نموده راه خطرناك مزبور را 
پيمود و مثل اسكندر قسمت اعظم لشگريانش را از دست داد و فقط با چهار هزار نفر از اتباع خود بكرمان رسيد، 

ورودش مصادف با موقعى شد كه براق حاجب حكمران سابق آن ايالت را بقتل رسانيده و مركز را محاصره كرده بود و 
لذا شهر دروازه هاى خود را بروى او باز كرده براق حاجب كه باز از او در آتيه صحبت خواهيم داشت ابتداء با پادشاه 

خود از در اطاعت درآمده و از وى احترام مينمود ولى پس از تصرف كرمان توطئه اى برعليه او نمود. جالل الدين از اين 
سوء قصد و خيانت و غدر او باخبر شده ولى براى اينكه مبادا در اول ورودش بايران تاثيرات بدى به بخشد تجاهل كرده 

سازش مزبور را نديده انگاشت و بعد از يكماه توقف در آن شهرستان روانه فارس گرديد و در آنجا از طرف اتابك سعد 
 رفتارى كه با او شد ناپسند بوده ولى بعدا او را بدامادى خود برگزيد.

 غياث الدين 

مغوالن وقتيكه از قسمت ايران شمالى كناره گرفتند يك برادر كوچكتر جالل الدين موسوم به غياث الدين خراسان، 
مازندران، اراك را بتصرف درآورده ولى بواسطه سستى و بيحالى و نيز عياشى و هوسرانى مردى نبود كه بتواند اين بالد 

 نيمه خرابه را مرمت و اصالح نمايد و لذا قشون از او سر برتافته 
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تحت لواى برادرش جمع شده و در سلك متابعاتش درآمد و او اينوقت پادشاه واليات شمالى ايران گرديده كه غياث 
 الدين ناچار شد از وى اطاعت نمايد.

 )1225 ه (622جنگ با خليفه 

جالل الدين پس از تحكيم مبانى قدرت خود بعنوان شاه خوارزم عازم جنگ با خليفه ناصر دشمن پدرش گرديد. او بدوا 
شوشتر را محاصره كرد ولى بعد معلوم شد كه آن مستحكم و غير قابل تسخير ميباشد، آنوقت بطرف بغداد حركت كرده 

و قشون خليفه را در كمين گاهى شكست داده فتح قاطعى از اين راه حاصل و دشمن مغلوب را تا دروازه هاى پايتخت 
تعقيب نمود، ولى براى گرفتن بغداد كوشش نكرد بلكه بطرف شمال روانه شد و بآذربايجان حمله برده و آنرا اشغال 

كرد، ولى بايد دانست كه جالل الدين هيچوقت در اين صدد نبود كه از نتايج فتوحات درخشان خود استفاده نموده به 
نظم و ترتيب يا اداره بالد متصرفى خود به پردازد. اين مرد همينكه تبريز را گرفت حمله به گرجستان برده تفليس را در 

 ) قبضه نمود.1226 (623دو جنگ در 

فتح درخشان ديگر او همانا ريشه كن كردن يكى از ايالت وحشى غارتگر تركمان بود و در سال بعد قلمرو اسماعيلى ها 
 را بباد قتل و غارت داد و نيز قواى مغول را در دامغان واقع در مشرق رى مغلوب ساخت.

 )1228 ه (625جنگ اصفهان 



مغوالن بعد از اين شكست با عده خيلى زيادترى ظاهر گرديد و سپاهيان ايرانى را، مأمور دادن اطالع از احوال مهاجمين، 
بطرف اصفهان مركز اردوى جالل الدين تعاقب نمودند. نيروى مغول كه از هفت لشكر تركيب يافته بود بر آن شد كه 

شهر را محاصره كند ولى سلطان از شهر خارج شده و مصمم گشت كه در صحراى باز با مغول ها پيكار كند، هرچند 
جالل الدين را برادرش غياث الدين در ميدان جنگ تنها گذارده پى كار خويش رفت معذلك اين سرباز متهور و بيباك 

كه در ميان سالطين عصر فقط اوست كه با مغوالن مخوف و آدمخوار روبرو شده و سرگرم جنگ با دشمن گرديد. 
جناح راست لشگريان او جناح چپ قشون مغول را مغلوب ساخته و تا كاشان آنها را راند و جالل الدين چنين پنداشت 

كه جنگ را برده است، ولى وقتى كه بناى جلو رفتن را گذاشت يكدفعه مورد حمله يكدسته از لشگريان زبده مغول كه 
 در كمين گاهى پنهان 
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بودند واقع شده و آنها جناح چپ او را شكست دادند. جالل الدين مردانه جنگ و گريز كرده تا باالخره در وسط 
جمعيت دشمن راهى باز كرد و رو بهزيمت نهاد. گرچه خبر مرگ او انتشار يافته ولى بعد از عقب نشينى مغوالن با تلفات 

 زياد دوباره در اصفهان ظاهر گرديد.

 جنگ تن بتن جالل الدين 

جالل الدين اينوقت براى مبارزه و پيكار با يك اتحاديه اى از طوائف گرجى، آالن، لزكى و قبچاق خوانده شد. او بعد از 
مواجهه با حريف بطايفه اخير يعنى تركان قبچاقى كه در زمان سلطنت پدرش آنها را از مرگ نجات داده بود از اين 

سابقه محبت و حق خدمتى كه داشت يادآور شده در نتيجه آنان را از متحدين شان جدا ساخت (يعنى آنها بعد از متذكر 
شدن باينقسمت از جنگ با جالل الدين احتراز جستند) و بعد براى نمايش دادن به لشكريان هردو طرف به پهلوانان 

گرجى پيشنهاد مصاف داده و حاضر براى جنگ تن به تن با آنها گرديد و در اين پيكار يكى از مبارزان را به سه پسرش 
يكى بعد از ديگرى بخاك هالك انداخت. وى مورد حمله يك پهلوان غول پيكرى گرديد، اسبش اينوقت خسته و 

فرسوده شده بود ولى اين سرباز رشيد بدون هيچ خوف و هراس يا يأس و نوميدى از اسب بزمين جسته حريفش را خلع 
سالح نموده و بقتل رسانيد و اين يك شاهكار نظامى حيرت انگيزى بوده است! آنوقت سوارانش بفرمان وى بر سر قشون 

 گرجستان تاخت آورده و همه را متفرق و منهزم گردانيدند.

 )1229 ه (626در 

جالل الدين با خليفه صلح كرد و قرار بر اين شد كه نام خليفه را در واليات ايران كه از خطبه حذف شده بود دوباره 
 ذكر نمايند و خليفه هم در عوض باو خاقان و شاهنشاه لقب داده و در نوشته ها بدين لقب ياد ميكرد.

 )1231 ه (628فرار او از مغول و مرگ او 



لشكريان مغول تحت فرماندهى جرماغون كه ما راجع به اعزامشان شرحى در سابق مذكور داشتيم جالل الدين را بى تهيه 
ديده شبانه در صحراى مغان كه در انجا انتظار ميكشيد سپاهيان متفرق و پراكنده خود را جمع آورى نمايد دفعة بر چادر و 

 خرگاه او زدند و او همينقدر موفق شد بسالمت جسته و رو بهزيمت نهد و بعد از اين واقعه اورلى كه داشت فقط
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رل يكنفر فرارى بود و با لشكر مغول كه سركرده آن در صدد دستگيرى وى بود ديگر نميتوانست مواجه گردد. تا 
يكمدت گنجه را در دست داشت و بعد از چندين دفعه كه از چنگ مغوالن بسالمت جسته و جان مفت بدر برد بدست 

يكنفر از ايالت كرد كه فراريان را در پى بود لخت كند مقتول گرديد و بدين ترتيب حيات يكى از شجاعترين سربازانى 
كه ديده شده و نيز فوق العاده متهور و جسور خاتمه پيدا نمود. چنانچه جالل الدين با اين شهامت و جسارت داراى عقل 
و تدبير هم بود يقينا قشونى تشكيل داده كه بتواند مغولها را شكست داده و از تاراج بغداد بدينوسيله جلوگيرى ميكرد. او 

آنطور كه در تاريخ ياد شده است مانند يك شهاب ثاقب بود و ميتوان ويرا نمونه اول يا نسخه اصلى شارل دوازدهم 
 سويدى بشمار آورد.

 حمله مغول بآسياى صغير و سوريه 

جرماغون وقتيكه از ناحيه جالل الدين فراغت خاطر حاصل نمود و دانست كه ديگر در او قوه مقاومت نيست بين 
النهرين، كردستان، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان را بباد قتل و غارت داده و مرتكب فجايع و سفاكيها و بيرحميهائى 

 نظير همانهائى كه در سابق گفته شد گرديد.

ابن االثير مينويسد وحشت و هراسى كه مردم دهات و قصبات را فراگرفته بدرجه اى بوده است كه آنها را بكلى از جرئت 
و جسارت انداخته بود. چنانكه يكنفر مغول مردى را در يك موقع ميخواست بكشد ولى حربه براى كشتن او نداشت، 

بوى گفت سرت را بر زمين بنه و از جاى حركت نكن تا من بروم حربه اى بكف آورده برگردم. شكار مزبور كه خون در 
عروق و اعصابش بكلى منجمد شده بود واقعا همين كار را كرد و چنانكه در آتيه ديده خواهد شد در سده هيجدهم 

افغانها نظير همين كار را با مردم اصفهان كردند و آنها يعنى مردم شهر اصفهان يك چند بكلى از حركت بازمانده جرئت 
 اقدام به هيچ كارى حتى گريز را هم نداشتند.

لشكريانى كه ابتداء در تحت فرمان جرماغون و بعد هم تحت بايدو بوده اند در مدت بيست سال اخير ممالك و بالد 
غرب ايران را زيرورو كرده و سواران آنها تا حلب را معرض تجاوز و تهاجم قرار دادند و بنا بگفته ماتيوپاريس امير 

 نصرانى انطاكيه و ساير اربابان مسيحى باج و خراج بمغوالن ميدادند.
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 )1303- 1222 (5619- 703قتلغ خان كرمان 



چنانكه در فصل پنجاه و سوم ذكر شد فارس و لرستان در اين تاريخ بدست امراى مستقلى كه بنام اتابك خوانده ميشدند 
اداره شده و با سياست عاقالنه آنها كه از در اطاعت داخل شدند آن استان ها از آسيب حمله مغول محفوظ ماندند و اينك 

برميگرديم به كرمان استان باقيمانده و شمه اى در اطراف آن سخن ميرانيم. اگرچه دوردست بودن اين استان انرا مثل 
فارس از حمله مغول نجات داد، اما آن بشرحيكه گذشت مّكرر پايكوب سم ستوران غزهاى درنده شده و ويران گرديده 

) قشونى از 1303 هجرى (600است و بعد امراى ريگ يا ملوك شبانكاره براى مدت كمى بر انجا استيال يافتند، ليكن در 
فارس آن ايالت را گرفته و كمى كه از اينواقعه گذشت سرزمين مزبور كه بكلى از هستى ساقط شده بود در تحت يكنفر 
عامل و فرماندار فرستاده از اتابك فارس رو به بهبود و عمران و آبادى را نهاده بود كه يك قوه تازه نفس يا شخصى بنام 

خواجه رضى الدين زوزنى با لشكرى از خوارزم در اين صحنه پديدار شده كه آنچه را كه نيروهاى مهاجم ديگر باقى 
 گذارده بودند يكسره نابود كرد.

در آخر حكمرانان فارس كه شايد بواسطه ارتباط و مناسبات حسنه شان با دربار اعظم خوارزم قشون خود را بيرون برده و 
رضى الدين بعد از ديدن حادثات و سوانح چندى آن ديار را مالك شده و بعد از مرگ وى ملك شجاع الدين پسرش 

 بجاى او قرار گرفت.

 اكنون يك شخصيت جديدى كه عبارت از براق حاجب باشد در كرمان پديد آمد.

اينمرد سابقا در دستگاه قراختائيان داراى شغل و مقام بوده و بعد بدربار خوارزم انتقال يافت و خوارزمشاه بر مقام و 
منزلتش افزوده وى بهمراهى يك عده از امراى خوارزم بقصد ملحق شدن به جالل الدين عزيمت بهند نمود و ملك 

شجاع الدين سر راه بر آنها گرفته ولى شكست يافته و بقتل رسيد. براق حاجب اينرا خالف عقل دانست كه يك چنين 
موقع مناسبى را از دست داده و از آن استفاده نكند و لذا وارد در عمليات گرديد و با كمك فوق العاده جالل الدين بر 

آن واليت استيال يافت و از اينوقت باصالحات داخلى پرداخته و اساس شالوده سلسله قراختائيان كرمان را ريخت. او 
حيات پادشاه خود را چنانكه سابقا اشعار داشتيم مورد سوء قصد قرار داد و غياث الدين را دستگير كرده و طنابش 

 انداخت.
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اين حادثه جوى دورو و خائن ولى كامياب با بودن رئيس فعلى خود با مغوالن راه پيدا كرده و جلب مساعدت و 
معاضدت آنان را نمود و اوگتاى نه فقط او را بمقامى كه داشت ابقا كرد بلكه لقب قتلغ خان را باو اعطا نمود. اين سلسله 

چون در خارج كرمان نقشى بازى نكرده اند بيش از اين الزم نميدانيم در اينموضوع سخن رانيم و لذا آنرا در همينجا ختم 
 »1 «مينمائيم 

  ميالدى 1245- 1253هيئت اعزامى مسيحى بدربار مغول 



قتل و غارت مغول و مخصوصا خرابى هولناكى كه بدست آنها به لهستان و هنگرى وارد آمد توليد وحشت و اضطراب 
 در تمام دنيا نموده اگرچه آن براى قطع منازعات داخلى عامل كافى نبوده است.

وقتى كه اين امر بظهور پيوست كه آنها (مغوالن) براى تسخير اروپاى غربى كوشش نخواهند نمود رعبى كه اروپا را 
فراگرفته بود از ميان رفته و در عوض اين اميد پيدا شد كه انها اسالم را از اساس خواهند برانداخت و درينميانه شايع شد 

 كه در ميان مهاجمين جديد از طوائف عيسوى موجود ميباشند.

 ميالدى در ليون انعقاد يافت قرار بر اين شد كه دو ميسيون يا هيئت هاى اعزامى براى تبليغ 1445در شوراى مذهبى كه در 
مغول و داخل كردن شان بآئين مسيح بدربار خان بزرگ فرستاده شوند، ولى بايد دانست كه از اين دو هيئت فقط يكى 

 يكنفر فرانسيسكان بود بمقصد رسيد، او يك سفر غريبى نموده باينمعنى كه »2 «كه رياست آن با جوهن د. پالنو كارپينى 
 ميالدى 1246از طريق اردوى باتو واقع در ولگا به قراقورم پايتختى كه اوگتاى در دره اورغون بنا نهاده بود رفته و در 

موقع مهمى به آنجا رسيد. چه اوگتاى در گذشته و براى انتخاب پسرش گيوك به خانى قوريلتا يا مجلس شورى تشكيل 
 شده بود.

 دو نفر از وزيران گيوك مسيحى بوده اند و اين سبب شد كه از سفير پاپ پذيرائى 

______________________________ 
  بتفصيل سخن رانده ام (مؤلف)62 و 60)- راجع باين سلسله من در كتاب ده هزار ميل صفحات 1(

)2-(John de Plano Carpini  
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دوستانه شده كه آن با رفتارى كه با نمايندگان خليفه و مالحده اسمعيليه شد فرق و تفاوت زياد داشته است، زيرا كه 
نمايندگان مزبور را با خّفت و تهديد مراجعت دادند. به هيئت تبليغيه التين يا فرستادگان پاپ مراسالتى داده شد و انها از 
اشاره باينكه مأمورين تاتار را با آنها همراه كنند چشم پوشيده و آنرا ناديده پنداشتند و بازگشت سفر طوالنى خودشان را 

كه با موفقيت انجام داده بودند شروع نمودند. ژون كمى بعد از مراجعت درگذشت، ليكن اطالعاتى كه با خود باروپا 
 آورد بسيار گرانبها و آن از منابع مهم شمرده ميشود.

 فريار انسلم بوده است كه دستور »1 «هيئت تبليغيه ديگرى كه فرستاده شد (مركب از چهار نفر روحانى) تحت دومينيكان 
داشتند نزديكترين اردوى تاتار را جستجو كرده و بمحض ورود مأموريت خود را ابالغ نموده نامه اى را كه از پاپ با 

خود داشتند برسانند. در اين نامه پاپ بمغوالن نصيحت كرده بود كه ديگر تاخت وتاز و غارت و خرابى ممالك عيسوى 
 ميالدى 1247را تجديد نكنند و از كردار زشت و گناهان خودشان توبه و انابه كنند. اين هيئت روحانى مسيحى در 

باردوى بايدو در ايران رسيدند و چون پيش كشيهائى با خود نياورده بودند بعالوه از تعظيم و كرنش و اظهار اطاعت و 
دوستى خوددارى نمودند رفتارى كه با آنها شد مثل رفتار با كالب و پر از اهانت و تحقير بوده است. مراسالت انها اول 



بفارسى و بعد بزبان تاتار ترجمه شده پيش بايدو خوانده شد و از طرف اين مغول خشمناك راهب هاى مزبور را بانتظار 
جواب نگاهداشتند كه مينويسند سه بار فرمان قتل آنها را داد، ولى در آخر با جوابى در الفاظ و عبارات عمومى ذيل 

 چنگيز رخصت مراجعت يافتند.

«هركه از ما اطاعت و فرمان بردارى كرد بگذاريد او را كه آب و خاك وارث و ميراث او در دستش باقى باشد ... ولى 
هركس كه با ما از در مخالفت درآيد بگذاريد او را كه نيست و نابود شود» پاپ مخصوصا امر شد كه شخصا حضور 

 يافته تقديم مراسم خدمت و اطاعت نمايد. اين راهب هاى متهور و جسور بعد از سه سال و نيم غيبت سالما بروم برگشتند.

______________________________ 
)1-(Dominican Friar Anselm  
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 بسفارت از طرف »1 «اكنون ميرويم از هيئت معروفى سخن ميرانيم كه برياست يكنفر روحانى بنام ويليام روبروكى 
 ميالدى زمانى كه گيوك درگذشته و منگو فرزند تولى بامپراطورى يا 1253سن لوى فرستاده شده است. هيئت مزبور در 

خاقانى برگزيده شده به قراقروم رسيده است. منگو سفير لوى را مكرر بحضور پذيرفته و با او بلطف و مهربانى رفتار نمود 
و مراسالتى توسط او براى اربابش فرستاد. اما منگو دائم الخمر بوده هيچوقت در خط اعتراف بمذهب مسيح چنانكه 

 انتظار ميرفت نبوده است.

بايد دانست كه ژون د. پالنو كارپنى و ويليام روبروكى هردو از جهانگردان بزرگ و از اهل بصيرت و اطالع و نيز 
صاحب دقت نظر بوده اند و جرئت و جسارت آنها در مقابل خطر دائمى و همينطور استيصال و گرسنگى الحق قابل 

 توصيف و تحسين است.

 »2 «عالوه بر اينهائى كه گفته شد يك جهانگرد ديگرى است كه اليق مقام شهرت و شايسته ذكر ميباشد و او هيتون 
 پادشاه ارمنستانست كه كمى بعد از حركت روبروكى بدربار منگو حضور يافته است.

  نموده و خاقان او را با احترام پذيرفت.»3 «اينمرد از طريق اردوى باتو مسافرت 

وى در مراجعت از ماوراء النهر عبور كرده و نيز شمال ايران را طى نموده و پس از تكميل يك مسافرت دو سره وارد 
 قلمرو خود شده است. شرحى راجع بمسافرتى كه گفتيم نوشته شده و آن خوشبختانه بما رسيده است.

 اداره شمال ايران پيش از هوالگو خان 

زمانيكه جرماغون از طرف اوگتاى براى حمله و جنگ با جالل الدين فرستاده شد بفرماندار خوارزم مغول موسوم به 
چنتمور دستور رسيد كه با او در اشغال خراسان همكارى و توحيد مساعى نمايد و نتيجه اين شد كه اماكن و نقاط يا 



نواحى و بلوكاتى كه سابقا از خرابى و بر بادى جسته بودند اكنون تمام آنها بترتيب بغارت رفته و همگى ويران گرديدند 
 و اين عمليات البته تا يك چند بواسطه دو نفر از افسران جالل الدين كه از كوههاى 

______________________________ 
)1-(William of Rubruquis  

)2-(Hayton  

)- توضيح اينكه او از راه دربند قفقازيه بخدمت با تو آمد و باتو و پسرش عده بعنوان بدرقه باو دادند تا به قراقورم 3(
 رسيد. مترجم 
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 حصار طوس 
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نيشابور با قواى غير منظم جنگ ميكردند مشكل بوده ولى ايشان هم در آخر در نزديكى سبزوار پس از پيكارى كه سه 
روز دوام داشت و مغوالن در آن دو هزار نفر تلفات دادند شكست خوردند و مانع و اشكالى كه در ميان بود برطرف 

 گرديد.

 م مرد و گرگوز دبيرش بجاى وى منصوب گرديد. اينمرد- نهايت درجه اليق و كاردان، باداره و انتظام 1235چنتمور در 
امور پرداخته و از عمليات ناروا و عوارض جابرانه خيلى سختى كه دهقان بدبخت زير فشار آن خرد و تباه ميشد 

جلوگيرى كرد و بعدها او پس از آنكه خود را پيش قاآن از افتراآت و تهمت هائى كه باو زده بودند درآورد حكومت 
تمامى واليات غربى سيحون واگزار بوى شده و توانست كليه اين نواحى و نقاط را از عمليات بيرويه و تعديات و مظالم 
خانه برانداز عمال و افسران جورماغون خالصى بخشد. اينمرد طوس را مقر خويش قرار داد كه در آنجا فقط پنجاه خانه 
مسكون باقيمانده بود، ليكن اشراف و رجال ايرانى فورا در جوار او بخريد زمين و ساختن مساكن و منازل پرداختند ولى 

بعد از مرگ اوگتاى بيوه اش براى تغيير و توقيف اين مامور كافى و شايسته ارغون را اعزام داشته و باالخره او را بوضع 
فجيعى كشتند، توضيح اينكه حكم شد حلق و دهانش را از خاك انباشته و بعد فشار و زور داده تا آنكه خفه اش كردند. 

در حكومت ارغون مالياتهائى كه در ابتدا با نظر مترجم مسلمانش گرفته ميشد فوق العاده سخت و غيرقابل تحمل بود، 
ليكن بعد از مرگ او نامبرده باصالحات پرداخته و در حسن اداره و انتظام امور از هيچ اقدامى فروگذار نشد و مخصوصا 

با عموم مردم برفق و عدالت رفتار شد. گيوك بعد از جلوس خود ارغون را بشغل و مقامى كه داشت باقى گذارده و 
منگو نيز طرز اداره او را تصويب نمود و براى اينكه از زياده رويهائيكه شاهزادگان بالفصل در مورد بدست آوردن 

حواله هاى ديوانى ميكردند جلوگيرى كند تصميم گرفته شد كه مقدار و مبلغ مشخص و معينى پرداخته شود و بيش از 
 آن چيزى صادر نگردد.



 )1251 ه (649ماموريت هوالگو خان بايران 

 ميالدى به قاآنى منتخب گرديد و در جلوس او تصميم به دو اردوكشى بزرگ گرفته شد كه يكى 1251منگو در 
 برياست برادر وسطى او قوبيالى بچين فرستاده شود و آنديگر تحت برادر كوچكترش 
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هوالگو خان بايران اعزام گردد، بنابرين هوالگو با سپاه زبده چنگيزى و جماعتى از استادان چرخ انداز و نفطانداز چينى از 
 ميالدى بصوب مأموريت خود روانه گرديد و دستور داشت كه مالحده اسمعيليه را قلع وقمع كرده و نيز 1252قراقروم در 

خالفت را براندازد. اين شاهزاده مغول (حتى زياده از حد معمول) به تانى و آهسته راه پيموده تا بعد از سه سال و نيم طى 
طريق بحدود مأموريت خود رسيد. دركش ارغون برسم اطاعت بخدمت رسيده و ضمنا عطا ملك جوينى مورخ آينده 

ايرانى را كه همراه داشته باو معرفى كرد كه در خدمت خان باشد. اين ايرانى اليق به هوالگو در ظرف مدت لشكركشى 
و جنگهاى مهمى كه شرح آن در پائين بيايد بسمت دبيرى خدمت ميكرده و از اينراه توانست تاريخى از منابع مستقيم 

 تأليف نمايد كه از شاهكارهاى مهم بشمار ميآيد.

 سلسله اسمعيليه در اوج ارتقاء

ما سابقا در دو مورد شرحى از فدائيان يا سلسله اسمعيليه كه هدف اولى هوالگو بود مذكور داشته ايم و اكنون پيش از 
ورود به بيان قلع وقمع اين فرقه مضر و آسيب رسان الزم ميدانيم كه از سر گذشت و حاالت بعدى آنها شمه اى بنظر 

 خوانندگان برسانيم.

حسن صباح عمر طوالنى كرد. وى دو پسرش را مقتول ساخته و كيابزرگ اميد همكارش را جانشين خود تعيين نمود و 
 ميالدى درگذشت و پسرش حسن بجاى وى نشست و 1162اهميت اين فرقه در دوره اينمرد رو بفزونى نهاد و او در 

اينمرد (تا يك اندازه) فوق العاده اصل و نسب خودش را انكار كرده و مدعى شد كه خود از نسل فاطمى نزار ميباشد و 
) منعقد ساخت و در اين مجمع نه فقط 1164 ه (559در نتيجه حب شهرت و جاه طلبى قدمى باالتر گذارده مجمعى در 

خودش را امام اعالم نمود بلكه نسخ شريعت را خبر داده مدعى شد كه مراد از آن احكام همانا معانى استعارى و درونى 
 ميباشد.

مينويسند كه آنها را از همين ادعاى جديد بوده است كه مالحده ناميده و هنوز هم در حدود خراسان بدين اسم خوانده 
ميشوند. حسن پس از چند سال حكمرانى در خفيه مقتول گرديد، ليكن پسرش از پدر متابعت نموده و همان رويه او را 

 1210تعقيب كرد. در 
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ميالدى جالل الدين وارث مقام امامت و پيشوائى كل گرديد. او خط مشى و رويه اين فرقه را بكلى تغيير داده خودش را 
يكنفر مسلمان ارتدوكس اعالم داشت و با ناصر خليفه و ساير اميران مسلم مجاور ارتباط دوستانه پيدا نمود و نيز با جالل 

الدين شجاع خيوه بعدا خود را دوست و متفق ساخت، ليكن از سطوت و هيبت چنگيز در ترس و بيم بوده و لذا هيئتى 
 ميالدى او ناگهان مرد و احتمال دارد كه مسمومش كرده باشند. جانشين او و آخرين 1220بسفارت بنزد او فرستاد. در 

 ميالدى هيئتى بسفارت باروپا فرستاد (تا از آنجا 1238(استاد بزرگ) سيدنا موسوم به ركن الدين طفلى نه ساله بود. او در 
براى دفع مغول كمك گيرد) ليكن بنا بگفته ماتيوپاريس با نمايندگان مزبور با كمال سردى و بى اعتنائى رفتار شد و 

پيشنهادات آنها رد گرديد. يك مأمور سياسى بدربار هنرى سوم انگلستان حضور يافت و براى دفاع طريقه اسمعيلى يارى 
خواست ولى اسقف منچستر كه اينخبر را شنيد شرحى بقرار زير بيان نمود كه آن گوئى حاكى از احساسات عمومى 

ميباشد «بگذاريد اين سگان همديگر را بدرند و نسل هم را كامال براندازند، آنوقت ما بر خرابه هاى بالد ايشان بنيان آئين 
 عمومى كاتوليك را پى بگذاريم، در آنصورت دنيا يك چوپان و يك گله بيش نخواهد داشت.»

 )1256 ه (654انهدام فرقه اسماعيليه 

هوالگو قوه و قدرت آنرا داشت كه تمامى قالع و مستحكمات اسماعيليان را جزئا و كال مورد حمله و هجوم قرار دهد و 
چون سيدنا عمال داراى قشون صحرائى نبود طبعا فرقه مزبور محكوم بزوال و فنا گرديد. اين حمله و هجوم از خاف و 

تون شروع شده و منتهى به تسخير هر دوى آنها گرديد و تمامى سكنه باستثناى دختران خوبصورت چندى بقيه را قتل عام 
 كردند.

ركن الدين در حال يأس و نوميدى كه سزاوار آن بود بسيارى از قالع خود را تسليم نموده و در آخر پايتخت خويش 
الموت و شخص خودش تسليم شده و مغوالن بآسانى توانستند آنها را ريشه كن كنند. در خراسان و نيز در ايالت كرمان 

 »1 «چند صد تن از پيروان اين مذهب هنوز باقى هستند كه تا اندازه اى تحت حمايت مأمورين انگليسى قرار دارند.

______________________________ 
)- در فصل هفتاد و هفتم شرحى راجع به ياغى گرى آقا خان ليدر اسماعيليان در (ميانى) قرن نوزدهم ذكر شده است. 1(

 (مؤلف)
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 )1258 ه (656تاراج بغداد و اعدام خليفه 

هوالگو از همدان كه آنرا مركز ستاد ارتش قرار داده بود پس از سركوبى و قلع وقمع فرقه اسمعيليه پيغاماتى به خليفه 
 ميالدى يا بعد از 1257المستعصم باهللا فرستاده و تقاضاى قبول ايلى از وى نمود و بنزد خويش او را طلبيد تا در پائيز 

يكسال از اتمام حجة اولى، خود اين شاهزاده مغول پس از ترديد و تامل زياد و شور و مشورت با ارباب هيئت و نجوم 
باالخره بطرف غرب روانه گرديد تا با معاونت و همكارى بايدو از سمت شرق به بغداد حمله ور گردد، چه بنامبرده 

دستور داده شده بود كه از طرف شمال حركت كرده و از سمت غرب حمله به برد و منظور از اين نقشه و عمليات هم 



آن بود كه نگذارند خليفه بطرفى فرار كند. بايد دانست كه المستعصم باهللا مردى نااليق و بى عزم و اراده و نيز پر از غرور 
و نخوت بيجا بود. او بجاى اينكه از اين وقت زياد و فرصتى كه عيش پسندى و راحت طلبى هوالگو باو داده بود استفاده 

كند، نه در تهيه قوا و فراهم كردن سپاه قدم مناسبى برداشت و نه درهاى خزائنش را براى مصارف قشون گشود و باالخره 
 بايد گفت كه آخرين سلسله عباسى يك شخص ناقابل و پست و فاسدى بوده است.

دو لشگر فوق الذكر مغول بالغ بر يكصد هزار تن بوده در صورتيكه خليفه در نتيجه خست و لئامت و نيز ابلهى و حماقت 
نتوانست بيش از يك پنجم نيروى مزبور براى خود نيرو تهيه كند. لشكريان خليفه در تكريت كه در آنجا پل دجله را 

خراب كرده بودند مقاومتى بخرج داده و باز در دجيل مقابل دشمن ايستادگى و پايدارى نموده، ليكن مغوالن در شب 
مثل بالى ناگهانى به اردوى مسلمانان هجوم برده و همگى را تارومار كردند و فقط معدودى توانستند از بال جسته بطرف 

 بغداد فرار كنند. آنگاه مغولها بطرف بغداد قلب اسالم پيش رفتند و قسمتى از ديوارهاى شهر را بحمله و يورش گرفتند.

اينجا خليفه ناچار براى صلح يا جلب نظر پيشواى مغول دست باقداماتى زده و باالخره مثل بسيارى از ديگر شكارهاى 
گمراه و فريب خورده نيرنگ مغول بدام افتاده و تسليم گرديد و در خصوص مرگ او مطابق اقوال مورخين اسالم ويرا 

 در جوالى پيچيده زير سم اسبان پايمال و يا با چوب و چماق انقدر زدند تا له گرديد و اين روايت نبايد دور از
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 محاصره بغداد بدست هوالگو
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حقيقت باشد، چه ريختن خون شاهزادگان و سالطين مخالف عادات و رسوم مغول بوده- است. معذلك شرحى كه 
 درج است نميشود آنرا ناديده گذاشت و گذشت و برطبق اين گفتار، خليفه در حمله »1 «درينخصوص در كمبلوالنگفلو

ناگهانى وى بر محاصره كنندگان از بغداد خارج شده و در كمين گاهى گرفتار و بدست هوالگو اسير افتاده است. پس از 
 آن منظومه مزبور چنين ميسرايد.

«هنگامى كه ما دم دروازه سوار شديم، برجى را ديديم كه آنرا برج طال ميگفتند! چه خليفه دولت و ثروت بى پايانش را 
در آنجا پنهان كرده بود، مانند كيسه هاى گندم در انبار غله او آنها را توده كرده و بروى هم انباشته و تلى بلند تشكيل 

 داده بود.

در آن مكان اين لئيم آهسته مى خراميد كه آن توده هاى زر را احساس كند و از آن صحت و سالمتش را برقرار نمايد، با 
چشمان گرسنه اش جواهرات را كه مثل تابش كرمك شب تاب يا مانند چشمهاى پلنگ در تاريكى ميدرخشيد نگاه خيره 

 و حسرت- آميز كند!!»



«من به خليفه گفتم تو پير شدى و نيازى باينهمه زر و سيم نيست، الزم نبود تو آنها را در اينمكان توده كرده و 
مخفى سازى تا اينكه معركه جنگ گرم و نزديك شود، بلكه الزم بود اين ذخائر بيمصرف را در سراسر كشور بريزى تا 

تيغهاى آبدار درآمده و عزت و شرافت و احترامت را بطور كامل نگاه دارى، اين دانه ها دانه هاى گندم نيست و شمشهاى 
سيم را نميتوان خورد. اين جواهرات و مرواريد و دانه هاى قيمتى نميتوانند دردهاى استخوان تو را بهبود بخشند و نيز 

 نمى توانند پاى اجل مرگ را از صعود به باالى اين برج مانع شوند.

پس زنبور نر عسل را در سياه چال او محكم بسته و يكه و تنهاش گذاشتم كه بخورد و زنده ماند، در خانه هاى عسل 
 كندوى طالئى او نه هيچ خواهش و تمنا و نه داد و فرياد يا ناله و زارى برخاست و نه خليفه را كسى بار ديگر زنده ديد

»2«« 

______________________________ 
 )- كمبلو نام منظومه است و آن از تراوشهاى طبع النگفلو شاعر معروف انگليسى است. مترجم 1(

 )- گوئى گذارشهاى ماركوپولو راجع به بغداد است كه به النگفلو القاء شده و اين منظومه را گفته- است. (مؤلف)2(
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غارت بغداد مدت يكهفته دوام داشت كه در ظرف اينمدت يك ميليون از سكنه آن مقتول و رهسپار ديار عدم گرديدند. 
صاحب كتاب الفخرى كه در چهل و چهار سال بعد از اين واقعه آنرا تأليف نموده چنين مينويسد «پس از آن دست بيك 

كشتار عمومى سريع و نهب و غارت عظيم و شكنجه و عذاب بيحد و حصرى زده شد كه هيچ گوشى تاب شنيدن 
اجمالى از آنرا ندارد پس چه گمان مى بريد به تفاصيل و جزئيات آن!! وقايعى رخداده كه من ميل ندارم آنها را ذكر كنم 

و بنابرين هرطور كه ميخواهى خيال كن ولى از من شرح قضيه را مپرس!» همچنين قصيده مطولى كه در مرثيه مستعصم 
گفته شده و آن عنوان فصل قرار گرفته است هرچند كه آن بيشتر جنبه رسمى دارد معهذا بسيار سوزناك و تألم آور 

ميباشد. بايد دانست كه بغارت رفتن بغداد يكى از مخوف ترين و وحشت انگيزترين وقايع تاريخ اسالم بشمار آمده و ابدا 
نميتوان آنرا با غارت مرو و هرات طرف نسبت قرار داد، زيرا كه اين شهر مركز مسلمانان روى زمين شناخته ميشد و 
بواسطه برانداختن خالفت زياده از ششصد سال بعد از تأسيس اسالم و نيز بواسطه تباهى و بر بادى گنجينه هاى نفيس 
علمى و فنى و باالخره بواسطه قتل عام همه ارباب علم و هنر از هرطبقه و صنف صدمه و زيان غير قابل جبرانى كه به 

تمدن اسالمى وارد شد بدرجه اى بوده كه آن خارج از شرح و بيان ميباشد. آفتاب تمدن اسالم در آنوقت در تمام روى 
زمين تابان و درخشان بوده است و از اين ضربت مهلكى كه بر پيكر او وارد آمد ديگر نتوانست بخود آمده و بهبود يابد و 

اين طوفان سهمگين كه تمام درهاى ترقى و پيشرفت را بروى مسلمانان بست و آنها را بقهقرا سوق داد مشكل است آنرا 
تشريح و تحقيق نمود و هرقدر در اطراف آن مبالغه شود كم است و منباب مثال ميگوئيم زبان عرب كه در اروپا با التين 

 همدوشى ميكرد بتدريج اهميت و مقامش را از دست داد.

 )1265 ه (663سالهاى اخير هوالگو خان و مرگ او 



هوالگو بعد از تسخير بغداد (كه مخصوصا بهمين عنوان نامش در خاطرها مانده) مدت هفت سال زنده بود. وى در 
 اينمدت پادشاه مسلم ايران شمرده ميشد. او بعالوه حلب را گرفته و تا
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 ميالدى بعد از حركت وى لشكريان مغول بدست مملوكين مصر شكست خوردند و اين 1260حدود شام تاخته تا در 
  مينويسد مصر آخرين پناگاه فرهنگ و ترقى و تهذيب اسالمى را از حمله مغول نجات داد.»1 «شكست چنانكه هوارت 

مراغه واقع در زاويه شمال غربى ايران كنونى از طرف اين شاهزاده مغول پايتخت انتخاب شده و نظر بعالقه و عقيده اى 
كه بعلم نجوم داشت كه طالع اميران و پادشاهان را از آن معلوم ميداشتند رصدخانه معروف را كه خرابه هاى آن هنوز پيدا 
و نمودار- است در آنجا بنياد نهاد. در جريان سالهاى اخير هوالگو طغيانى در فارس رويداد، ليكن اتابك سلجوق شاه در 
كازرون بين راه بوشهر و شير از دستگير شده و بسرعت تمام اعدام گرديد. در شمال ايران صلح و آرامش حكمفرما بوده 
است و جهتش هم اين است كه سرزمين مزبور بكلى ويران شده و (بقية السيف) خائف و ترسوئى باقى گذارده شده بود 

 واقع در درياچه رضائيه كه در آنجا اموال و »2 «و بنابرين هوالگو در صلح و آرامش درگذشت و در جزيره طاال
دولت هاى بى پايان اسمعيليه و خالفت را جمع كرده بود مدفون گرديد. كمى بعد از اين زوجه اصلى او دوقوز خاتون كه 
از طائفه كرائيت و يكنفر مسيحى نسطورى بود از دنيا رفت و اين بواسطه نفوذ اين زن و رعايت خاطر وى بوده است كه 

هوالگو از عيسويان حمايت ميكرده و آنها را بكارهاى مهم ميگماشت. بيشك در نتيجه همين حمايت و محترم داشتن 
 ميالدى پاپ نامه اى به هوالگو نوشت و از تمايلى كه او نسبت بمذهب كاتوليك ابراز داشته 1260عيسويان بود كه در 

 بود اظهار شعف و شادمانى كرد.

از خصائل و صفات مميزه هوالگو چيزيكه خوب و پسنديده باشد هيچ خبر نيست، محققا او مثل ساير افراد نژاد خويش 
ستمگر و بيرحم و محيل و دغا پيشه بوده است و بقرار معلوم بغايت هوسران و معتاد بعيش و عشرت بود، چنانچه در 

 اينموقع يك خليفه قوى و ثابت و محكمى در بغداد حكمرانى ميكرد ظن قوى ميرود كه لشكريان او يعنى 

______________________________ 
)1-(Howorth  

)2-(Tala  
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تاتارها شكست خورده و برميگشتند، ليكن از خوش اقبالى او در الموت و بغداد هردو سروكار با اشخاصى پيدا نمود كه 
سست و ضعيف و بى كفايت و نااليق بودند و اين يك اتفاق خاصى است كه هوالگو خان مؤسس يك سلسله در ايران 

 باسم فاتحى شهرت پيدا نموده كه خط سير تاريخ عمومى دنيا را تغيير داده و بكلى آنرا عوض كرده است.
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 سكه ارغون 

 فصل پنجاه و هفتم ايلخانان وحشى ايران 

داود برادر بدربار ما حضور يافت و مراسالتى را كه توسط نمايندگان سياسى شما به پدر روحانى و ديگر سالطين فرنگ 
فرستاده شده بود تقديم داشت، در اين نامه ها بدين نكته متوجه شديم كه شما به مذهب كاتوليك عالقه پيدا نموده و در 

نظر گرفته ايد كه ارض مقدس را از چنگ دشمنان مذهب مسيح خارج سازيد، ما دعا ميكنيم كه شما توفيق يافته اين مرام 
 عالى و مقصد بزرگ را بموقع اجرا بگذاريد.

ما نمى توانيم در اين هنگام موقع ورود خودمان را در ارض مقدس و نيز راجع بحركت مسيحيان خبر قطعى بشما بدهيم، 
 26زيرا از طرف پاپ اعظم هنوز چيزى در اين باب مقرر نشده است. (جواب ادوارد اول انگلستان به اباقا خان. مورخه 

 .1274) 1275ژانويه (

 )1281- 1265 ه (680 ه 663اباقا خان 

اباقا خان فرزند ارشد هوالگو با همان تشريفات و آداب و رسومى كه در جلوس خاقان بعمل آمده بود بجاى پدر نشست 
ولى تا وقتى كه تصويب انتخاب او از طرف قوبيالى نرسيد او جالل و شكوه خانى و سلطنتى اختيار ننمود. اولين كار او 

  را كه مريم نام داشت بعقد ازدواج خويش درآورد.»1 «اين بود كه دختر طبيعى امپراطور روم شرقى پالئولوگوس 

______________________________ 
)1-(Paleologus  
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مشار اليها را پدرش براى هوالگو عروس كرده روانه داشت و او بعد از شنيدن خبر فوت هوالگو مسافرت خود را بدربار 
 يا شاهزاده خانم، معروف ميباشد. اين اتحاد و ائتالف يك نشانه بارز و برجسته اين »2 « وى به دسپنا»1 «مغول ادامه داد.
 اوان بوده است.

 )1266 ه (664حمله و هجوم از طرف روسيه 

 والياتش مورد تجاوز و تهاجم واقع گرديد. جنگى سخت و مأيوسانه در وادى كر روى »3 «كمى بعد از جلوس اباقا خان 
داد ولى مهاجمين در آخر مراجعت كردند و اباقا خان براى حفاظت مدخل و معبر شمالى كه دشمن نتواند از آنجا داخل 

 خاك او بشود حكم كرد در خارج 



______________________________ 
)- توضيح اينكه هوالگو در اواخر عمر از امپراطور روم شرقى ميخائيل پالئولوگوس خواست كه يكى از دختران خود 1(

را بزوجيت باو بدهد. امپراطور روم باين ازدواج رضا داد و مريم دختر خود را با چند نفر همراه و مقدارى هدايا از 
قسطنطنيه بطرف ايران فرستاد. همينكه ايشان بشهر قيساريه از بالد اناتولى رسيدند هوالگو مرد و چون مراجعت بقسطنطنيه 

صعوبت داشت فرستادگان امپراطور روم شرقى بايران آمدند و اباقا آن دختر را بعقد خود درآورد و چنين شهرت يافت 
كه اباقا نيز قبل از ازدواج بخواهش آندختر آداب تعميد بجا آورده و قبول دين مسيح نمود. مأخوذ از تاريخ مفصل ايران 

 تأليف آقاى اقبال (مترجم)

)2-(Despina  

)- اينك براى روشن كردن نسبت و خويشى بين ايلخانان مختلف، جدول زير را كه ماخوذ از طبقات سالطين اسالم 3(
 است بنظر خوانندگان ميرسانيم. (مؤلف)
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 كر خندقى عظيم حفر كنند و بعد آنرا محصور كرده و مستحفظ و پادگان گذاشت.

 )1266- 167 ه (664- 665هيتون پادشاه ارمنستان و بيبرس سلطان مصر 

اباقا خان نيز سياست تدافعى اختيار نموده به پادشاه ارمنستان عمال كمك و مساعدتى ننمود و نامبرده اخير ناچار گرديد 
 مطابق شرائط و قراردادش با بيبرس سلطان مملوك بحرى عمل كند.

سلطان مملوك بعد از پيروزى يافتن بر صليبيان و گرفتن قيساريه و ديگر واليات و شهرها از آنها حمله به كليكيه برده و 
يك لشكر ارمنستان را شكست داده وليعهد ارمنستان را اسير گرفت. قرارداد صلح در آخر بواسطه تسليم داشتن واليات 

مختلف چندى بسته شد و اباقاآن به هيچكدام از آنها اعتراضى نكرد، چه از مشرق تجاوز و تهاجمى بخاك او شده و 
 ناچار بود تمام قواى خود را براى مواجهه با حريف بدانطرف سوق دهد.

 )1270 ه (668حمله به خراسان بدست براق 

 ميالدى قوبيالى ماوراء النهر را به براق نوه جغتاى بدين شرط واگذار كرد كه او به قيدو نوه اوگتاى كه از 1265در 
شناسائى وى بخاقانى استنكاف كرده بود حمله به برد. چهار سال بعد از اين قضيه اين دو شاهزاده باهم صلح كرده و 

ضمنا تصميم گرفته شد كه براق با كمك قيدو به خراسان حمله ور شود، نامبرده تا نيشابور پيشرفته و آن واليت را بدون 
 معارض يا مقاومت سختى به باد غارت داد.



ليكن اباقا در اين ميانه به تهيه و جمع آورى قوا اشتغال داشته و بزودى او از همان جاده اصلى كه بخراسان ميرود طرف 
شرق روانه گرديد، او در ورودش به ناحيه بادغيس قسمت شمال هرات سفرائى بنزد براق فرستاد و در ضمن پيشنهاد 

صلح واليات غزنه و كرمان را باو واگذاشت ولى اين پيشنهاد رد گرديد. اباقا اينوقت دست به نيرنگ و حيله زده و چنين 
بدشمن وانمود كرد كه براى دفاع مرزهاى غربى عازم بازگشت است، اين تدبير او بدين اردوكشى نتيجه قطعى بخشيده 

و مقصودى كه بود حاصل گرديد، باين معنى كه آنها مورد تعقيب واقع شده و يك جنگ سخت مأيوسانه اى در نزديكى 
 هرات بين فريقين 
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درگرفت. جناح چپ اباقا شكست خورده و رو بهزيمت نهاد، ليكن جناح راست و قلب لشكر او بر مغوالن جغتاى حمله 
 سخت برده و آنها را از هم پراكنده و منهزم ساخت.

براق از اسب بر زمين افتاده و نزديك بود گرفتار و دستگير شود، ليكن از خطر جسته و بسالمت خود را به بخارا رسانيد و 
در آنجا داخل دين اسالم گرديد. او براى سركوبى و انتقام كشيدن از ليدران و افسرانى كه باو خيانت كرده ويرا تنها 

 گذاشتند بجمع آورى سپاه پرداخت، ولى هرگز نتوانست از صدمه و خسارت شكستى كه خورده بود بيرون آيد.

 وى چند ماهى بعد از اين شكست درگذشت.

 يوسف شاه اول اتابك لرستان 

اباقا فتح و پيروزى خودش را دنبال نكرد، بلكه بالفاصله بطرف آذربايجان برگشت. هنگاميكه از نزديكى قزوين عبور 
ميكرد ناگهان مورد حمله جمعى از ديالمه گرديد. يوسف شاه اتابك لرستان كه بشكست براق مادتا كمك كرده بود 

فورا به مهاجمين حمله برده ارباب بزرگش را از خطر نجات داد و ارباب بزرگ هم روى قدردانى و حق شناسى سه 
 واليت سرحدى لرستان را بحوزه امارت او اضافه نمود.

 )1272 ه (671ويران خوارزم و ماوراء النهر بدست اباقا 

بعد از مرگ براق و آشوب و فتنه هائى كه در آن نواحى بروز كرد اباقا بصوابديد وزيرش قشونى بخوارزم و ماوراء النهر 
بقصد تاخت و تاز و قتل و غارت فرستاد، چه وزير نامبرده خاطرنشان ساخت كه اين اقدام براى حفاظت خراسان بهترين 
طريق ميباشد، خالصه شهرهاى آسياى مركزى كه از طوفان سهمگين مغول ميرفت جانى بخود گرفته و قد علم كند بار 

ديگر خراب و ويران گرديد و چون چوپا و قيان دو پسر الغو سه سال بعد- از اين بخارا را بباد غارت دادند اين شهرستان 
 شوره بخت تا هفت سال ويران و خراب افتاد.

 )1277 ه (675 »1 «جنگ ابلستين 



حال برميگرديم بطرف غرب و مينويسيم كه جنگهاى موفقانه بيبرس باالخره اباقا را مجبور ساخته برخالف ميل خود 
 نيروئى از مغول براى دفاع واليات غربى فرستاد. بيبرس با تمام لشكريان 

______________________________ 
)1-(Abulistin  
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خود حمله به آسياى صغير برده و از حلب بطرف شمال پيش رفته و در ابلستين به نيروى مغول كه بالغ بر يازده هزار نفر 
كه جماعتى از تركان و نيز دسته اى از گرجيان وى را حمايت ميكردند مصادف شده و باالخره جنگ بين دو لشكر 

شروع گرديد ولى بدين ترتيب كه جناح چپ مغول حمله بقلب مصريان برده كه آن در نتيجه بجناح راست فشار و زور 
آورده در صورتيكه در همين هنگام جناح چپ مصرى از نظم و ترتيب افتاد و دچار اختالل گرديد. اينجا بيبرس فرمان 

حمله عمومى و دسته جمعى داد، مغوالن از اسب پياده شده و بارش تيرهاى كشنده آنها بناى باريدن را گرفت ولى 
مسلمانان بانك جهاد برآورده و براى كسانى كه كشته ميشوند مژده بهشت و نعيم ابدى داده بمغوالن حمله سخت بردند و 

 با دادن تلفات بيش از يك نيمه از عده خودشان مغوالن را از ميدان خارج ساخته و همه را تارومار كردند.

 با تشريفات فتح و پيروزى وارد قيساريه شد و در آنجا انتظار داشت كه شايد امراى آسياى صغير بخدمت او »1 «بيبرس 
بيايند ولى وقتيكه معلوم گرديد كه از خوف اباقا جرئت اينكار را ندارند بدمشق برگشت و در همانجا مرد. اباقا ديد ديگر 

موقع گذشته كه اين مصيبت و بال را جبران نمايد از وسط آسياى صغير حركت كرده كسانى كه در انجام وظايف خود 
تعلل ورزيده بودند بطرز خيلى سخت و فجيعى تنبيه و مجازات كرده و در بازگشت بايران حكمران آسياى صغير را 

 بمالحظه رنجش و خشم زنان بيوه سربازان شكست خورده و تشفى قلب آنان قربانى كرد.

 )1281 ه (680جنگ حمص 

اباقا كه با كمال بى صبرى درصدد بود كه شكست فالكت بار ابلستين را تالفى كرده و از دشمن انتقام بكشد از اغتشاش و 
آشوبى كه در مصر رويداد استفاده كرده و بسوريه حمله ور گرديد و در نزديكى حمص قرب مقبره خالد سردار بزرگ 

اسالم جنگ بزرگى درگرفت. اينجا هم نظير ابلستين پيكار با حمله به جناح يسار مغول آغاز شد كه آن هرچند دفع 
 گرديد ولى مصريان به نوبت خود حمله برده جناح يسار مغول را منهزم و پراكنده ساختند، ليكن در مقابل اين 

______________________________ 
)1-(Baybars  

 145، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

مظفريت جناح يسار آنها بدست جناح راست مغوالن شكستى سخت خورد و تا دروازه- هاى حمص از طرف مغوالن 
تعقيب شدند. در اين هنگام مغوالن مشغول غارت گرديده و منتظر قشون عمده گشتند كه در غلبه و پيروزى آنان جاى 



حرف نبوده است. ولى در اينميانه قلب لشكر مغول تحت فرمان منگوتيمور شكست فاحشى خورده و مغوالن رو بهزيمت 
 و »1 «نهادند و بالنتيجه مصريان غالب آمدند. تلفات مغوالن در تعقيبى كه از آنها از طرف دشمن شد خيلى سنگين بود

 اين آخرين اردوكشى تحت فرمان اباقا خان بوده و او در سال بعد مرد.

 مراوده اباقا خان با اروپا

دنياى مسيحيت كه نماينده آن پاپ بود همانطور كه سابقا ذكر نموديم با مغوالن كه از مسيحيان علنا حمايت ميكردند 
مراوده دوستانه را آغاز نهاد و در تعقيب آن در اين دوره مكاتبات زيادى با اباقا شده كه بيشتر آن نگهدارى شده و در 

دسترس ما ميباشد و از جمله نامه اى- است كه از طرف ادوارد اول انگلستان نوشته شده و آن نظر باهميت خاصى كه دارا 
 ميالدى هيئتى مركب از يك عده رهبان بسفارت 1278ميباشد عنوان فصل قرار گرفته است. در تعقيب اين رويه پاپ در 

بدربار اباقا و نيز دربار خاقان فرستاد. اگرچه هيئت مزبور در ايران تصور ميرود كه در نتيجه بذل مساعى بموفقيت هائى 
 نائل آمده ولى در شرق اقصى نتوانست رسوخ يافته و موفقيتى حاصل كند.

بيشك مسلمانان دشمن مغوالن و مسيحيان هردو بوده اند و چون هيتون پادشاه ارمنستان و گرجيان از متحدين وفادار 
ارباب بزرگ خود بودند كه الاقل يكى از زنان وى مسيحى بوده است در اين ترديدى باقى نمى ماند كه يگانه منظور و 

 مقصود آنها از اين ارتباط و مراوده اين بود كه باهم بر عليه اسالم و منابع نفوذ و اقتدار آن توحيد مساعى نمايند.

______________________________ 
)- راجع باين جنگ يك گزارش معاصر و جالب توجهى كه شكست مغوالن را مينمايد چندان سخت نبود از يك 1(

نامه اى بدست آمده كه جوزف د. كانسى يكنفر راهب نظامى كه براى ادوارد اول پادشاه انگلستان نوشته است، ترجمه اى 
  درج ميباشد. (مؤلف)763 صفحه 3از نامه مزبور و نيز جواب آن در كتاب هوورث جلد 
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  ميالدى 1271مسافرت ماركوپولو در ايران 

يك نتيجه خوب كشورگشائى مغول (كه شايد آن تنها نتيجه باشد) اين است كه وقتى كه اخالف و نسلهاى اين فاتحين 
رو به تمدن نهادند مايل شدند كه خرابيهاى پدران و اجداد خودشان را مرمت كنند، تقريبا تمامى آسيا اينوقت بروى 

مسافرين و جهانگردان دنيا باز بوده- است. در اينجا ما ميسيون كارپينى و روبروكى را بطور شاهد مثال ذكر ميكنيم كه از 
ممالك و نقاط بعيده در آسيا و نيز از اروپا قطع مسافت كرده وارد قراقورم شده اند، اين هيئت هاى تبليغى بطور حتم بايد 

از اوضاع همديگر بيش ازپيش مطلع شده باشند. بايد دانست نمونه اى كه آنها داده بودند بعدا بازرگانان متهور و 
 معروف «پدر جغرافى» ميباشد پيروى از آنها نموده و همان نقشه و مرام و »1 «سانحه جوى كه بزرگترين ايشان ماركوپولو

منظور را تعقيب كرده اند. اينمطلب جالب توجه است كه سه نفر از جغرافى دانان دوره هاى باستان از ايران سخن رانده اند 
 كه در سده دوم پيش از ميالد »2 «- شانگ قين 2- هيرودوت كه در مائه پنجم قبل از ميالد ميزيست. 1كه عبارتند از: 
 حيات داشت.



- ماركوپولو كه در قرن سيزدهم ميالدى زنده بود ولى كالم اينجاست كه نامبرده اخير زبان آنكشور يعنى ايران را 3
 ارزش واقعى اطالعاتى »3 «ميدانست و بخوبى تكلم ميكرده است و قطع نظر از هر تطبيقى كه ميتوان در اينجا برقرار نمود

 كه بما داده قابل مالحظه ميباشد. چنانكه از همين اطالعات و مواد حاصله از اين دو جهانگرد و سياح اروپائى است كه 

______________________________ 
است كه بهترين و جالب ترين ( Yule))- از كتاب هاى راجعه باينموضوع كه مستند باشد «مسافرت ماركوپولو» يول 1(

كتابى است تاكنون در اينموضوع نوشته شده است. چاپ سوم كتاب بوسيله پروفيسور هنرى كوردير انتشار يافته كه 
 راجع بمسافرت ماركوپولو در 23گفتارش درباره چين سند است ولى درباره ايران نه، من در كتاب ده هزار ميل فصل 

) اينمسئله را مطرح بحث قرار داده ام 1905 (26داخل ايران صحبت داشته ام و در مجله انجمن جغرافيائى همايونى شماره 
كه آيا او بغداد را ديدار كرده است، چنانكه يول و كوردير بر آن رفته اند. بنظرم كه او ديدار نكرده باشد و اين از طرف 

 تأييد شده است. ماركوپولو در واقع با پدر و عمش سفر كرده است. 49بيزلى در كتاب خودش جلد سوم صفحه 
 (مؤلف)

)2-(Changkien  

 )- يعنى آنچه را كه درباره ايران آنروز گفته با امروز ميتوان تطبيق كرد. مترجم 3(
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 يك تصوير حساس و روشنى ميتوانيم از اين كشور كشيده تقديم خوانندگان كتاب نمائيم.

 خليج اسكندرون شروع كرده بود و در نزديكى تبريز »1 «ماركوپولو سفر معروفش را در داخل آسيا بچين از (الذقيه)
آنجائى كه چند سال قبل از اين يك نوآباد ونيسى در آنجا دائر شده داخل ايران گرديده است. او مينويسد كه سكنه 

آنجا از طريق بازرگانى، صنعت و حرفت و اقسام هنرهاى يدى گذران ميكنند. انواع پارچه هاى ابريشمى و زرى بسيار 
 (بغداد) و گرمسير و بسيارى از بالد »2 «نفيس و گرانبها ميبافند. وضع شهر چنان خوب و شايسته است كه از هند، بوداس 

ديگر مال التجاره وارد آنجا ميشود و از سوداگران و بازرگانان التين خاصه ژنوا براى خريد كاال و معامالت ديگر، 
بسيارى باين شهر رو مى آورند. ماركوپولو تبريز را در ضمن توصيف بغلط جزو عراق بشمار آورده و همينطور اشتباها 

 تصور كرده كه آن خارج از ايران ميباشد. درباره ايران او چنين مينويسد:

«ايران كشورى است پهناور كه در سالف ايام داراى نام بلند و مشهور و نيز مقتدر بوده- است ولى حاال تاتارها آنرا 
خراب و نيست و نابود كرده اند. او شهر ديگرى را نيز توصيف ميكند كه آن سبا است و اين همان ساوه كنونى و نظر 

 »3 «بشباهت اين نام بلفظ «شبع» محتمل است سه نفر مجوسى از آنجا بستايش منجى نوزاد (مسيح) رفته باشند.



ماركوپولو گمان كرده كه در ساوه داخل ايران شده است و او آن سرزمين را توصيف كرده مينويسد كه آن به هشت 
حوزه اقتدار يا قلمرو تقسيم شده است و بايد دانست كه اين قسمت از بيان او بكلى غلط است كه آن حتى احتياج بشرح 

 و بيان هم ندارد.

مخصوصا او شرحى راجع به حيوانات سوارى كشور از قبيل اسب و االغ نوشته و ميگويد كه از مال ساير ممالك دنيا 
مرغوب تر و قشنگ تر ميباشند. در دنباله اين بيان او چنين مينويسد «در هرشهرى پيشه وران و هنروران زيادى هستند كه از 

 محل پيشه و هنرهائى 

______________________________ 
)1-(Lajazzo  

)2-(Boudas  

)- كثرت شتران و جمازگان مديان و عيفه ترا خواهند پوشانيد جميع اهل شبع خواهند آمد و طال و بخور آورده به 3(
تسبيح خداوند بشارت خواهند داد، جميع گله هاى قيدار نزد تو جمع خواهند شد و قوچهاى بنا پوت ترا خدمت خواهند 

  (مؤلف)7 و 6 اشعيا آيه 60نمود بمذبح من با پذيرائى برخواهند آمد و خانه جالل خود را زينت خواهم داد باب 
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كه دارند زندگى ميكنند. پارچه هاى زرى و ابريشمى از هررقم ميبافند. پنبه بحد وافر وجود دارد و در خود كشور هم 
 توليد ميشود و نيز گندم، جو، ارزن، شراب و اقسام ميوه جات بكثرت تربيت ميشوند.

از سابه باسبا اين جهانگرد ونيسى به كاشان رفته كه در مخمل و حريرآالت معروف بوده و آنجا را گردش كرده است و 
از آن مركز بازرگانى او به يزد رفته است. از يزد به كرمان دو راه وجود دارد كه نگارنده از هردو راه سفر كرده ام و 

 بطوريكه تشخيص داده ام سياح ونيسى و همراهان او از جاده زيادتر شرقى يعنى از راه بافق يا بافد بكرمان رفته اند.

در اينراه نه فقط نخلهاى خرما كه ماركوپولو اشاره بآن كرده است امروز وجود دارد، بلكه جاده ديگر يعنى جنوبى 
ارتفاعش بدرجه اى است كه نخل خرما ممكن نيست در اين ارتفاع تربيت شده و بثمر برسد. از كرمان كه او دوبار و 

حتى سه بار ديدار و سياحت كرده است مبسوطتر از ساير شهرهاى ايران صحبت داشته است. شرحى از معدن فيروزه و 
فوالد آن ذكر شده كه امروز در هيچيك از دو معدن مزبور كسى كار نميكند، ليكن «سوزن كارى قشنگ و زردوزى 
پارچه هاى ابريشم رنگارنگ با تصاوير حيوانات، طيور، اشجار، ازهار و رياحين و الگوهاى مختلف ديگر» هنوز رواج 

 دارد. بايد دانست كه شالهاى زركارى كرمان كنونى در همه جا مشهور ميباشد.

 جاده اى را كه اين سياح از آن »2 « واقع در دره جيرفت كه سياح ونيسى بآن اشاره كرده يول »1 «از كرمان به كامادى 
 ميالدى نگارنده جاده ماركوپولو 1895عبور كرده نتوانسته است تعيين كند و تمامى اين بلوك در نقشه سفيد بوده تا در 



 كشيده شده و از »4 « به تنگه سربيزن »3 «را كشف نموده و معلوم داشتم كه آن از وسط اراضى مرتفع كوهستانى ساردو
آنجا بسرعت از وسط دلفارد بشهر قديمى جيرفت سرازير ميشود و راجع باين قسمت گزارشى كه داده كامال درست و 
آن بدينقرار است «شما وقتى كه هفت روز سواره در يك جلگه طى مسافت گرديد آنوقت بيك كوه بزرگى ميرسيد و 

 هنگامى كه باالى 

______________________________ 
)1-(Camadi  

)2-(Yule  

)3-(Sardu  

)4-(Sarbizan  
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گردنه رسيديد يك نشيب و سرازيرى طويلى بنظر ميرسد كه تا به پائين دو منزل ميشود يعنى در حدود دو روز سواره 
بايد راه پيمود ... وقتى كه شما به پائين كوه رسيديد آنوقت خودتان را در يك جلگه وسيعى مى بينيد كه در اوايل آن 
شهريست موسوم به كامادى كه در سالف ايام بزرگ و معتبر بوده و اكنون از اهميت و اعتبار وى كاسته است» هنگام 

نزول و فرود آمدن باين جلگه، سياح ونيسى و همراهانش مورد حمله راهزنان و دزدان واقع شده با اشكال و زحمت زياد 
 بآن اشاره شد سر 54فرار ميكنند. او آنوقت زنجيره كوههاى پست را طى نموده تا در دشت و بندر هرمز كه در فصل 

درميآورد كه در اينجا بازرگانان از هند با كشتيهاى حامل ادويه جات، احجار قيمتى، مرواريد، پارچه هاى ابريشمى و 
 زرى، عاج و بسيارى از اجناس و اشياء ديگر آمده و كاالهاشان را به بازرگانان هرمز ميفروختند.

در اينجا بمالحظه اينكه كشتيها قابل سوارى در دريا نبوده و يا بواسطه اختالل در صحت مزاج، بيكى از اين دو جهت 
جهانگرد ونيزى ما از يك جاده ديگر برگشته و از طريق سيرجان يا ارزو بكرمان برگشته است، ليكن حقايق و اطالعاتى 

 كه داده شده كم و ناكافى هستند.

ماركو از كرمان و از سمت شمال روانه كوهبنان گرديده كه آن هنوز باسم قوهبنان خوانده ميشود و در اينجا او در كناره 
جنوب لوت بوده است و اينك ما باز شرحى را كه او ذكر نموده ذيال نقل ميكنيم «مسافر وقتى كه از كوهبنان خارج 
ميشود بار ديگر بيك بيابان چولى ميرسد كه هشت منزل ميشود. در اين صحرا نه از جنس ميوه و نه از سبزه و درخت 

چيزى يافت نميشود و آبى هم كه بدست ميآيد تلخ و غير قابل شرب و لذا مسافر مجبور است تمامى مايحتاجش را از 
غذا و آب با خود حمل كند ... خالصه پس از هشت روز طى مسافت شما داخل واليتى ميشويد كه به تونوكين موسوم 

است» لفظ تونوكين بظاهر بايد همان تون و قائن باشد، ليكن در نقشه محل مزبور مستقيما بطرف شمال امروز طبس 
ميباشد و اين بنظر موجه ميآيد كه بگوئيم سياح ونيسى راه آن بالد را پيش گرفته است، هرچند از استفسار و تحقيق 



 ميالدى معلوم گرديد كه از كوهبنان جاده تجارتى يا كاروان رو هيچ وجود نداشته است و 1905نگارنده در اين شهر در 
 تمامى كاروانها از
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 ميالدى از 1893راه چاهقوره به نائبند و تون سفر ميكردند و بالنتيجه با مطابقت و عينيت جاده اخير الذكر كه من در 
همين جاده صحراى لوت را از شمال بجنوب طى كرده ام موافق ميباشم، هرچند در اينقسمت هم قاطع باشم نيستم. ماركو 

بعد از توصيف تونوكين كه ميگويد آن داراى دهات و قصبات قشنگ زياد ميباشد. چنار مشرق يا درخت آفتاب را كه 
 ميناميم» وصف كرده است. من به قّلت اشجار در ايران اشاره مخصوص كرده ام و بهمين »1 ««ما مسيحيان آنرا اربرسك 

جهت است كه ديده ميشود درختى كه بدون آب و آب يارى از زمين باال آمده رشد و نمو ميكند محترم يا باصطالح 
نظر كرده شناخته شده توده مردم باين نوع درختها معمول است توسل ميجويند و نذر ميكنند كه اگر حاجت و مرادشان 
برآورده شد گوسفندى برده پاى آندرخت قربانى كنند و بعد از تكه و پاره لباس خود براى اينكه عالمت باشد بدرخت 

 مزبور وصل ميكنند و بدين ترتيب آندرخت پس از چندى منظره غريبى پيدا كرده و صورت عجيبى بخودش ميگيرد.

تون جزو ناحيه قهستان بوده و آن چنانكه در فصل پيش گفته شد از طرف سرداران هوالگو خان در اردوكشى برعليه 
اسماعيليه بباد غارت رفت و شايد بدينواسطه- است كه ماركوپولو بعد از ذكر «زنان فوق العاده قشنگ» آنجا شرحى از 

«شيخ الجبل» سخن رانده كه ما آنرا در فصل پنجاه و دوم از قول سياح و نيزى نقل كرديم. احتمال دارد كه اينجا بواسطه 
اينكه در نسخه خطى باز و خالى بوده لذا ديده ميشود كه از سفر اين جهانگرد معروف بطرف جلو گزارشى داده نشده 

است كه قاعدتا بايد از سرخس و نيشابور گذشته و محل بعدى كه از آن اسم برده ساپورگان يا شيرقان واقع در تركستان 
 افغان است. بهرحال چون ماركو در اينموقع از مرزهاى ايران كنونى گذشته است لذا ما او را عجالتا توديع مينمائيم.

 )1281- 1284 ه (680- 683احمد 

مرگ اباقا سبب شد كه دسايس و فتنه هائى برخاسته و در آخر تگودار اوغلو برادر ايلخان متوفى بجاى او انتخاب و از 
 ارغون پسر بزرگ اباقا صرف نظر گرديد. تگودار كه از پيش برسم 

______________________________ 
)1-(Arbresec  
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و آئين مسيحى غسل تعميد يافته و نامش را نيكوالس گذارده بود پس از جلوس، خود را مسلمان اعالم نموده و به احمد 
موسوم گرديد. او هيئتى بسفارت بنزد قالوون پادشاه مصر فرستاد كه قضيه اسالمش را خبر داده و از نيات و احساسات 
دوستانه اش و عمليات و اقداماتى را كه در ترويج شعائر اسالم نموده او را مستحضر سازد. سلطان مملوك نيز هيئتى در 



مقابل حامل پيغامات دوستانه و محبت آميز گسيل داشته هرچند كه او نمايندگان مغول را مجبور ساخت كه شبانه حركت 
 كنند و جدا مانع آمده و نگذاشت كه با رعاياى وى تماس پيدا كنند.

ارغون از نتايج اين انتخاب سخت ناراضى بوده و باالخره علم طغيان برافراشت و برعليه سلطان احمد قيام نمود، ولى 
شكست خورد و به دژ (قلعه) طبيعى كالت نادرى كه مدخل سمت غربى آن هنوز به دربند ارغون معروف ميباشد 

پناهنده گرديد. معهذا او فريب عمش را خورده و خود را بوى تسليم داشت كه در ابتدا از وى پذيرائى گرم بعمل آمده 
ولى بعد امر داد او را توقيف كنند. در اثناء اين احوال يكدسته از لشكريان كه از اسالم آوردن احمد و حمايتش از 

مسلمانان در خشم بودند مصمم گشتند كه اين شاهزاده جوان را از قيد نجات بخشند و باالخره ارغون را قشون به ايلخانى 
 برداشته و احمد گريخت ولى دستگير شده و بطريقه مغول كشته شد باينمعنى كه پشتش را درهم شكستند.

 )1284- 1291 ه (683- 690حكمرانى ارغون 

بايد دانست كه فرمانروائى ارغون متضمن حوادثى نبود و تا چند سالى چيزيكه قابل ذكر باشد بوقوع نرسيد جز اينكه بوقا 
كه خالصى ارغون از دست عمش بوسيله او صورت گرفته و نيز وسايل خانى و سلطنت او را فراهم كرده بود توطئه اى 
برعليه ارغون چيده و آن كشف گرديد. بوقا، و خانواده اش با تمامى سازش كنندگان بقتل رسيدند و اين سياست شديد 
سبب گرديد كه در خراسان كه تيول يا حوزه حكمرانى دائمى غازان پسر ارغون بود شورشى برخاست، يكى از امراى 

غازان از بيم آنكه مبادا ويرا بجرم دوستى با توطئه كننده اخير بقتل برسانند سر بطغيان برداشت. او به غازان كه در سواحل 
 كشف 
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رود- رودخانه طوس و مشهد بود حمله برد ولى اين شاهزاده فقط موفق بفرار گرديد، ليكن بعدها در نزديكى طوس 
 جمع آورى كرده و يك عده قواى امدادى هم باو »1 «شكست خورد. غازان سپاهيانش را در قالپوش نزديك ناردين 

 پيوسته توانست امير ياغى را از خاك ايران خارج سازد.

 ميالدى و باز در دو سال بعد از 1289ارغون در ايام حكمرانى خود با مسيحيان همه نوع مساعدت و محبت نموده و در 
اين به پادشاهان مسيحى پيشنهاد كرد كه با وى توحيد مساعى كرده و متفقا حمله بارض مقدس (بيت المقدس) به برند، 

 ميالدى سرنوشت سيطره و سلطه اروپائى را در سوريه، پس از دويست سال انقالبات و 1291ليكن سقوط عكا در 
 تغييرات، از بين برده و مهر و مومش ساخت.

نظير آنچه در سلف او گفته شد مراسالتى بين او با امرا و سالطين اروپا ردوبدل شده و اينها البته ارتباط فيمابين را زياد 
 كرده اما آنچه كه از اين مراسالت منظور بود و نقشه اى كه داشتند كمتر جامه عمل پوشيد و يا هيچ بموقع اجرا نرسيد.

 جوهن ياجان د. مونته كارينو



 كار »3 « يكنفر راهب فرانسيسكانست كه در آنزمان در لوانت »2 «يكى از مبلغين زبردست اينعصر جوهن د. مونته كاروينو
ميكرده و گزارشى به پاپ داد كه او اميد دارد ارغون را بدين مسيح داخل كند و در نتيجه از طرف پاپ مامور اينكار 

 گرديد. او از راه تبريز به چين، اقصى البالد رفته و در آنجا كليساى با شكوه و مزينى بنا نهاد.

 )1195 ه (694) و بايدو 1291- 1295 ه (690- 694گيخاتو 

بعد از فوت ارغون امرائى كه راه خالف رفته بودند رسولى بنزد غازان پسرش و گيخاتو برادرش و نيز بنزد عمش بايدو 
فرستادند. اولين تصميم و قطع نامه آنها اين بود كه به گيخاتو پيشنهاد جانشينى نمايند ولى بعد از چندى از اين انتخاب 

نادم گرديده بر آن شدند كه بايدو را به ايلخانى بردارند، ليكن بايدو احتياط نموده پيشنهاد مزبور را رد كرد وزير اين بار 
 نرفت و در نتيجه گيخاتو به ايلخانى انتخاب گرديد. او

______________________________ 
)1-(Nardin  

)2-(John de Monte Corvino  

)3-(Levant  
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در مصارف و مخارج دست اسراف گشوده و در عطايا و انعامات بافراط رفت، وقتى كه خزائن خالى شد در تقليد از 
قوبيالى به تهيه و نشر پول كاغذى (اسكناس) پرداخته ولى كار آنهم بجائى نرسيد يعنى مردم از قبول پول كاغذى سر 

 باززده و باالخره رواج نيافت تا آنكه فرمان نسخ آن صادر گرديد.

حماقت گيخاتو و دست درازيها و حركات بيرويه و باالخره زياد روى او در هر قسمت امرا و سر كردكان مغول را از او 
بيزار ساخته و هنگاميكه بايدو بواسطه خشمى كه در يكموقع باو رانده و دشنامى كه باو داده بود طغيان كرد. اين ايلخانى 
بدبخت تنها مانده و باالخره او را دستگير و خفه كردند و بايد دانست كه بايدو جانشين او هم زياد خوشبخت نبود، زيرا 

كه او كمتر از يكسال ايلخانى بوده و بعد سران و افسرانش بنفع غازان بر عليه او قيام كرده و باالخره او را دستگير و بقتل 
رسانيدند و با مرگ او دوره ايلخانان منفور يا وحشى به پايان رسيد. اين نكته جالب توجه است كه همانطور كه پيش از 

دوازده سال احمد بواسطه تمايل و عالقه اش بدين اسالم تاج و تخت را از دست داد حاال هم خلع از ايلخانى و مرگ 
 بايدو بواسطه ضديت او با اسالم و تمايل و عالقه اش بديانت مسيح بوده است.

  ميالدى 1294برگشت ماركوپولو بايران 

امير ارغون هيئتى بنزد قوبيالى فرستاد كه خواهش كند شاهزاده خانمى از همان خانواده بدربار او گسيل دارد. اين مسئول 
بوضع خوشى صورت انجام پذيرفته و بانوى بسيار زيبائى قوقاچين نام انتخاب و بمصاحبت فرستادگان ارغون و همراهى 



 م عازم ايران گرديده و خدمت مخاطره آميز مراقبت و محافظت بانوى مشار اليها از چين تا 1292بازرگانان ونيسى در 
ايران به ماركوپولو محول گرديد. قوبيالى هنگام مرخصى ونيسى نامبرده دو پايزه طالئى جهت توصيه بوى سپرده و 

پيغامهائى نيز توسط ايشان جهت پادشاهان فرانسه، انگليس، اسپانيا و ساير سالطين مسيحى فرستاد. آنها راه خشكى را كه 
بسيار خستگى آور بود ترك گفته با سيزده كشتى و ملتزمين و همراهان زيادى از راه آب روانه ايران گرديدند، ليكن اين 

 مسافرت آنها دو سال بطول انجاميد و در ظرف اينمدت جز هيجده نفر كه زنده 
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 ميالدى به بندر هرمز رسيدند، در اينجا به ماركو خبر رسيد كه ارغون مرده 1294ماندند بقيه همراهان همگى مردند. در 
است و لذا ورود خود را به گيخاتو گزارش داده و در جواب دستور رسيد كه شاهزاده خانم را بنزد غازان خان به برد كه 
در آن اوان در قهستان توقف داشت و بنابرين محتمل است كه او همان جاده را تعقيب نمود كه در ابتدا از هرمز به تون 

رفته بود، اما از اردوى غازان به تبريز ميتوان بجرأت گفت كه او از همان جاده اصلى كه از دامنه هاى جبال البرز ميگذرد 
عبور كرده است. در اين مركز از او با كمال احترام پذيرائى شده و اين مسافرت ها و سياحت هاى سازنده عصر او منتهى 

 ميالدى يا سال 1295 سال غيبت در 25بيك نتيجه سودمند و عاقبت مسرت بخشى گرديد و اين بازرگانان ونيسى پس از 
 بعد به ميهن خويش رسيدند.
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 سكه غازان 

 فصل پنجاه و هشتم غازان خان ايلخان بزرگ 

چيزيكه بى نهايت قابل تعريف و تمجيد بوده است اينكه در يك هيكل بدين خردى صفات و خصال بزرگ و خجسته اى 
زياده از آنچه كه بتوان تصور كرد وجود داشت. در ميان نفرات قشون بندرت يكى پيدا ميشد كه باندازه او خردوريز يا 

در صورت بقدر او زشت باشد، ليكن در سجاياى اخالقى و زهد و پارسائى و پاكدامنى از همه بزرگتر و برتر و ناالتر 
 بوده است 

 (گفتار هيتون پادشاه ارمنستان نسبت به غازان خان)

 )1295 ه (694جلوس غازان 

غازان در جلوس بر مسند ايلخانى، خودش را مسلمان اعالم نمود و بدينجهت مقام سيادت و صاحبى خاقان ها كه بيشك 
منفور بودند و اطاعتى كه ايلخانان ايران از آنها داشتند از اين تاريخ از ميان رفت. براى تثبيت اين قدمى كه برداشته بود و 

آن در حقيقت آغاز يك دوره جديد بوده است او كلمه شهادت را بجاى نام و القاب خاقان روى سكه ها امر داد نقش 
شده و در آخر، او و سران و افسرانش عمامه را بجاى كاله اختيار نمودند، عالوه بر اثر اين تبديل مذهب و جوش 



مذهبى، او حكم كرد كليساها و كنائس مسيحى و يهود و بودائى را ويران و منهدم كردند تا اينكه پادشاه ارمنستان پيش 
 وى شفاعت و وساطت كرده و در نتيجه بهمان تخريب و انهدام معابد و بتخانه هاى كفار و مشركين اكتفا نمود.
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قسمت اول سلطنت كوتاه نه ساله او پر بود از ياغى گرى ها و آشوب و اغتشاشات كه از آنجمله واقعه حمله و هجوم 
بخراسان از طرف ماوراء النهر بوده است. دو تن از حاميان عمده او يكى طغاچار و ديگر نوروز بوده ولى او نسبت 

بوفادارى هردوى آنها ظنين شده و لذا تصميم بقتل آنها گرفت. قتل اولى بطريق غدر و خدعه صورت گرفت، ولى 
نوروز باخبر شده گريخت و به ملك فخر الدين كرت حكمران هرات پناه برد، ليكن او به نمايندگان و مأمورين غازان 

 تسليم گرديده و بالفاصله بقتل رسيد و بايد دانست كه در سلطنت غازان سران و افسران زيادى اعدام شدند.

 )1299 ه (699اولين اردوكشى او بسوريه 

غازان پس از موفق شدن بسركوبى متمردين و فرونشاندن طغيانها و آشوبهائى كه سرنوشت او آنها را فراهم كرده بود از 
ضعف سلطنت مماليك كه گرفتار جنگ هاى داخلى و آشوب و اغتشاشات بودند استفاده نموده با نود هزار قشون از 

فرات عبور كرده و راه حلب را پيش گرفت و بجاى اينكه آنجا را محاصره كند بسمت دمشق براى مواجهه با لشكريان 
مصر شتافت. در حمص همانجائى كه لشكر مغول در سابق دچار آفت و بالى ناگهانى شده بود جنگ قاطعى رويداد، در 
اين معركه سپاه سنگين اسلحه مصرى قلب لشكر غازان را كه خود در آن قرار داشت تقريبا درهم شكست، ليكن ايلخان 

فرمان داد سوارانش از اسب پياده شوند و اسبان را سنگر قرار داده و از عقب، دشمن را بشدت تيرباران كنند. اين تدبير 
جنگى مفيد واقع شده لشكريان مصرى را باختالل و پريشانى انداخت چه عده زيادى از اسب هاى آنها بهالكت رسيدند. 

وقتى كه جناحين مغول مصريان را دفع كردند فرمان حمله عمومى داده شد كه يك عده تيراندازان ماهر در رأس آن قرار 
 داشتند و همين فتح را تكميل نمود.

تغييراتى كه اسالم در رسوم و عادات مغول وارد ساخته بود از رفتار غازان نسبت بدمشق ظاهر و آشكار ميگردد. او بعد از 
تسليم شهر و اطاعت و انقياد سكنه بيانيه اى حاوى اقتباسات زيادى از قران صادر نمود بدينقرار كه او آمده تا سوريه را از 

 چنگ سلطان مردود و خارج از رحمت الهى نجات بخشد و نبايد در اين شهر باحدى اذيت و آزارى وارد
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آيد، بعالوه قشونش را در خارج شهر نگاهداشته و حتى نگذاشت به باغهاى آنجا كه بدان مشهور ميباشد خسارت و 
زيانى وارد آيد و با وصف احوال دمشق بعلى رغم نيات نوع پرورانه غازان بواسطه كينه متحدين ارمنستانى ايلخان و 

اشكال جلوگيرى سربازانى كه عادت بغارتگرى داشته از آسيب و آزار سخت خالصى نيافت. غازان توقف كرده تا اينكه 
اعاناتى كه از طرف او مقرر شده بود كامال پرداخت شود و بعد بطرف فرات باز گشت. اوقوائى هم براى نگاهداشتن 



متصرفات و واليات مفتوحه خود پشت سر باقى گذاشت، ولى چيزى نگذشت كه در نتيجه تهيه و فراهم آمدن قواى 
 ديگرى در قاهره مغوالن رو بهزيمت نهاده و سوريه به اربابان مصرى برگشت.

 حمله و تاخت وتاز به جنوب ايران از ماوراء النهر

در ايام غيبت غازان در سوريه قتلغشاه چغاتاى امير ماوراء النهر لشكرى بالغ بر ده هزار نفر بجنوب ايران بقصد تاخت وتاز 
 فرستاد.

واليت كرمان آنوقت ويران افتاده و چون محمود شاه امير دائم الخمر آن سر بطغيان برداشته بود و سربازان غازان مدت 
يكسال در آنجا اقامت داشته اند راستى آن سرزمين بقدرى ويران و كم جمعيت بود كه فقط با يكهزار افغان برخورد 

كردند كه همگى مورد حمله واقع شده خانواده ها و دارائى و اموال آنها معرض دستبرد و چپاول و غارت واقع گرديدند. 
در شيراز چون پادگانى براى حفاظت شهر وجود نداشت اهالى خودشان مسلح گرديده و براى دفاع از شهر آماده و مهيا 

شدند. مهاجمين يكبار در كمينگاهى مخفى شده تا آنها را فريب داده از مأمن و پناه ديوارهاشان بدام بياورند موفق نشدند 
و بالنتيجه آن غارتگران از حمله به كرسى نشين فارس منصرف گرديده و دفعتا در كازرون سر درآوردند، ايالت و 

صحرانشينان آنحدود را غارت كرده و داخل خوزستان گرديدند. عاقبت اين قوا در هرمز واقع در خوزستان براى 
بازگشت بدور هم جمع شده ليكن بواسطه هزاران حيوانات سخت بزحمت و مرارت افتادند و اين مهاجمين ضايعات و 

 خسارات خيلى زياد ديده تا مجبور شدند غارتى ها و غنائم شان را پشت سر بگذارند و بروند.

 )1303 ه (702شكست مغوالن در سوريه 

) بار دوم حمله بسوريه برد، ولى آن بواسطه بدى هوا يعنى بارانهاى متوالى و گل والى زياد 1310 هجرى (700غازان در 
 بى نتيجه مانده و پس از تحمل خسارات سنگين در قسمت حمل ونقل 
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خود باالخره مجبور بمراجعت گرديد. دو سال بعد از اينواقعه او بار ديگر از فرات عبور كرده ولى همينكه موفقيت و 
كاميابى مختصرى حاصل شد عقب كشيده تا از يسار دجله مراقب و ناظر وقايع باشد. فتلغشاه كه بر پنجاه هزار نفر قشون 
او فرمان ميداد در «مرج- الصفر» نزديكى شام با قشون مصرى روبرو گرديد. اين پيكار نيز گوناگون و رنگ برنگ شده، 

توضيح اينكه جناح راست مصرى در يك هنگام بكلى درهم شكسته و يك وحشت و هراس عمومى در دمشق توليد 
كرد، ليكن جناح چپ ثابت و محكم ايستاده تا آنكه مهاجمين را مجبور ساخت كه عقب بنشينند و شب را در كوههاى 

 مجاور پناهنده شوند.

هنگام صبح پيكار تجديد گرديد، ولى نتيجه اى كه داد اين بود كه مغوالن دچار مضيقه كم آبى شدند و باالخره بجان 
آمده تا اينكه كوشيدند راهى براى خود باز كرده و رو بهزيمت نهادند، مصريان هم آنها را راه داده ولى بعد تعاقب 

 نمودند و باالخره همه را تارو- مار كردند.



 روابط غازان با بيزانس و دول مغرب 

 ارشد بدربار غازان حضور يافته و پيشنهاد ازدواج يكى از شاهزاده »1 «) هيئتى از طرف اندرونيكوس 1302 ه (702در 
خانم هاى يونان را باو نمود و التماس كرد كه به تركان آسياى صغير غدقن شود كه تهاجم و تجاوزشان را در خاك او 

موقوف دارند. اما اين امپراطور نميدانست و متوجه باين نكته نبود كه همين تركان كه طلوع آنها در آن زمان شروع 
 ميشود مقدر شده است كه سلطنت روم شرقى را تصاحب كرده و ممالك اروپا را تحت تسلط و سيطره خود بياورند.

غازان روابط دوستانه اش را با دول غربى اروپا كه بطور توارث باو رسيده بود بر قرار داشته و مراسالتى از او مفادا نظير 
همانهائى كه در سابق ذكر شد در آرشيو دولت هاى مختلف محفوظ مانده است. حقيقت اين است كه مصر نماينده 

دولت اسالمى دشمن عمده او شمرده شده و اين عقيده را تقويت مينموده است كه او در دل مسيحى يا داراى عواطف و 
 را با اعتبارنامه مخصوص »2 «احساسات مسيحيت ميباشد. در دوره حكمرانى او ادوارد اول انگلستان جوفرى د. النگ لى 

 بمعيت دو نفر از وجوه و اعيان دربار خود بدربار

______________________________ 
)1-(Andronicus  

)2-(Geoffre de Langley  
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 پل زاب 
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ايران فرستاد. طوماريا اوراق سير و سياحت آنها موجود ميباشد و نيز صورتى راجع بمخارج و مصارف آنها كه از جمله 
خريد ظروف نقره، خرقه خز و فرش قالى ميباشد باقى مانده است. آنها از راه ژنوا به طرابوزان و تبريز سفر كرده و در 

برگشت به ميهن خود يك پلنگ زنده كه در قفس بوده است با خود آورده و غير از اين چيزى راجع بسفارت و و 
 مأموريت شان در دست نيست.

 اصالحات او

غازان وقتيكه بسلطنت رسيد و زمام امور را بدست گرفت از جمله وضع ماليه و اداره عوائد و درآمد كشور را ديد بقدرى 
آشفته و ضايع و خراب است كه چيزى عايد دولت و حكومت مركزى نميشود و در نتيجه اين وضعيت او از عهده 

پرداخت حقوق قشون برنميآيد چه رسد به انعامات و مستمريات و در عين حال دهاقين از عوارض جابرانه و تحميالت 
سخت ظالمانه بستوه آمده دهات و آبادى هاى خودشان را ترك گفته جالى وطن مينمايند و هروقت مأمورى پيدا ميشد 

 آنها براى اينكه از شر وى ايمن باشند فرار كرده بسردابها و جاهاى پوشيده و مخفى پناه ميبردند.



براى اصالح اين وضعيت ناگوار و جلوگيرى از تمام سوء استفاده هائى كه ميشد يك اداره مساحى تأسيس يافته و قرار بر 
اين شد كه تمامى اراضى و امالك را مساحت و مميزى كنند و روى اين اصل يك طريقه جديد مالياتى برقرار گرديد 

كه برطبق آن هرآبادى ماليات خودش را در دو قسط ميپرداخته و نيز ميزان و مقدار پرداختى خود را كامال ميدانست كه 
چيست و چه بايد بپردازد. تمامى ميعادها براى وصولى ماليات (توضيح اينكه در عرض يك سال ده و بعضى اوقات هم 
بيست مرتبه از رعايا مطالبه ماليات مينمودند. مترجم) كه آن مفاسد و خرابى بيحد و حصرى بارآورده بود و نيز تمامى 
ماليات هاى ناروا و خالف قانون يا باجها و پولهاى بيحسابى كه از مردم ميگرفتند همه آنها منسوخ و ممنوع گرديدند و 
سزاى متخلف هم اعدام بوده است. براى جلوگيرى از دسيسه كارى و تقلبات مأمورين وصول ماليات و اينكه از مقدار 

بدهى كه براى هرجا تعيين و قيد شده چيزى زيادتر از دهاقين و مؤديان مطالبه نكنند مأمورين و معتمدين موظف بودند از 
 دفتر صورت عايدات يا اقالم ريز بدهى و ماليات آنرا بر لوحه اى ثبت و در جائى نصب كرده و در دسترس 
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رعاياى هرآبادى بگذارند. يك سوء استفاده يا رسم ديگرى كه در اينزمان صورت بسيار زشتى پيدا كرده اين بود كه 
تمامى مأمورين و شخصيت هاى بزرگ ديگر از هرطبقه كه باطراف روانه ميشدند نه فقط از اسبان پست دولتى استفاده 

 ميكردند بلكه باهالى دهات و آباديهاى سر راه نيز دست تعدى گشوده و همه نوع تحميالت ناجائز و ناروا بآنها ميكردند.

آنها با همراهان و ملتزمين زياد خودشان كه بعضى اوقات عده شان به سيصد نفر ميرسيد در قصبات و دهات ريخته در 
خانه هاى رعايا منزل ميكردند و آنچه ميخواستند و ميل شان بود از مردم بيچاره ميگرفتند بدون آنكه دينارى پول بدهند و 
اين نيز مرسوم شده بود كه يك عده خيلى زيادى ايلچى به دربار و نيز از دربار از اطراف متصل درآمدوشد بودند و آنها 

از رعاياى بيچاره سيورسات و خواربار مجانى ميگرفتند و در موقع ضرورت مركوب هاى آنها را ميربودند (آرى بگله 
اسب هركه ميرسيدند هرقدر ميخواستند از آن ميان ميگرفتند) و نتيجه اين شد كه جمعيت حول وحوش جاده ها پراكنده 

شده و آباديهائى كه بوده رو بويرانى نهادند. غازان باصالح اين رسم ناستوده پرداخته و اول قدمى كه بر داشت يك 
سرويس پستى از اسب دائر نمود ولى جهت ايلچيان خاص ايلخانى كه غير از آنها احدى مأذون نبود از اسبان مزبور 

استفاده كند. او بعد اين رسم كهنه قديم را منسوخ داشته و بواسطه غدغن اكيد از استفاده كردن از مأمورين باسم قاصد يا 
پيك و وسايل و وسايط ديگر به كليه اين مفاسد و اجحافات و تعديات كه ميشده خاتمه داد. در اداره عدل و داد (كه 

قبل از او صورت زشت منفورى بخود گرفته بود) قدمهاى وسيعى برداشته امر مرافعات و انتخاب قضات و ساير امور 
مربوطه را به بهترين طرزى اصالح و مرتب و منظم نمود. فالحت و كشاورزى را تشويق و ترويج كرد. تيوالت نظامى را 

تأسيس يعنى براى سپاهيان اقطاعات شخصى تعيين نمود و نيز براى اوزان و پيمانه ها مقادير و اندازه اى معين كرد. براى 
بهبود حال دهقان و كشاورز كه بكلى پايمال شده بود آخرين درجه مساعى را مبذول داشت و باالخره تاريخ اين ايلخان 

 ميالدى آغاز ميشود براى جلوگيرى از خالف قاعده و بيحسابيهاى امور مالى تمهيد و 1302 مارس 14 كه در »1 «جديد
 گشايش يافته است.



______________________________ 
 )- (معروف بتاريخ خانى شد)1(
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 ابنيه و اوقاف 

غازان پايتخت خود تبريز را با ابنيه و كاخهائى زينت داده بود كه هريك در شكوه و جالل از بارگاه مشهور سلطان سنجر 
در مرو برترى داشته است. او يك بارگاه يا قبه مجلل، يك مسجد باعظمت و شكوه، دو مدرسه عالى، يك دار الشفاء، 

يك كتابخانه و يك رصدخانه در همان رديفى كه گفتيم بنا نمود و معروفترين استادان عصر و حكما و دانشمندان با 
حقوق عالى براى تدريس و خدمت باين مؤسسات تعيين و برقرار نمود و اراضى و امالك زيادى براى حقوق استادان و 

مصارف نگاهدارى اين ابنيه و مؤسسات وقف كرده و محصلين مدارس هم فراموش نشده لوازم و اسباب تحصيل و 
وسايل آسايش خيال آنها را هم از همه جهت فراهم ساخت و بايد دانست كه تمامى اين نقشه ها و طرحهائى كه گفته شد 
روى قاعده و اصول صحيح و با تماميت و كمالى فوق العاده ريخته شده و جاى بسى تأسف است كه يك چنين شخصى 

با اين نبوغ در اداره و انتظام كسيكه جانشين او شد بازيچه دست خان ها بوده است و ايران در زمان او به هرج ومرج و 
 آشوب و اغتشاش برگشت.

 )1304- 1316 ه (703- 716اولجايتو 

 معروف ميباشد. او وقتيكه از مرگ »1 «جانشين ايلخان بزرگ برادرش محمد خدابنده بود كه عموما به لقب اولجايتو
غازان باخبر گرديد آنرا مخفى نگهداشته و از اظهار و اشاعت آن خود- دارى نمود تا اينكه رقيب احتمالى تاج و تخت 

را كه شخص االفرنك پسر گيخاتو باشد با حاميان او را غافلگير كرده و بقتل رسانيد. اين سومين فرزند ارغون خان از 
طرف مادرش مسيحى بار آمده و بنام نيكال غسل تعميد يافته بود، ليكن بر اثر نفوذ زوجه اش او به دين اسالم درآمده و 

رسما مسلمان شد. او مباحثات مذهبى را خيلى دوست ميداشت، يكوقت از شنيدن اينحرف كه اسالم نكاح با مادر و 
دختر و نيز خواهر را اجازت داده است تكان سخت خورد و فوق العاده متغير شد و اين احساس مخالف از اينجا شدت 

 پيدا نمود

______________________________ 
)- اولجايتو خوش بخت را گويند، اين سلطان از مادر هنگاميكه از بيابان بين مرو و سرخس عبور ميكرد بدنيا آمد. 1(

مالزمين و همراهان ناچار شدند كه مكث كنند و خائف بودند كه همه از تشنگى هالك خواهند شد كه رگبار شديدى 
باريدن گرفت و وحشتى كه از كم آبى بود رفع گرديد و اينرا از قدم مولود جديد دانسته باين مناسبت اولجايتو لقب 

 نهادند. (مؤلف)
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 سكو يا منبر سنگى در سيرجان 
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كه موقعيكه از اران بآذربايجان برميگشت طوفان شديدى برخاست كه يكعده از همراهان او از اعضاى دربار در اين 
جريان از صاعقه هالك شدند و جماعتى اينرا بنظرش چنين وانمود كرده و گفتند كه آسمان از قبولى اسالم ايلخان متغير 
و خشمناك است اين سلطان مدتى فكر ميكرد كه بعقايد و آداب ديرين مغول برگردد ولى او بزيارت مشهد نجف رفته 

 و در آنجا خوابى ديد كه بر اثر آن مذهب شيعه را قبول نمود.

از جمله واقعات دوره حكمرانى او يكى اردوكشى و هجوم بگيالن است كه تا آنزمان از دستبرد مغوالن محفوظ و 
مستقل مانده بود و اين هجوم بقيمت جان هزاران مغول تمام شد و نيز حمله اى بدست مغوالن جغتاى بخراسان شده كه 

 آن دفع گرديد.

اولجايتو مانند اسالف خود با سالطين اروپا مكاتبه داشته و ذكر اينمطلب جالب توجه- است كه آنها او را مخالف و 
 معاند اسالم خيال ميكردند.

 )1316- 1335 ه (716- 736ابو سعيد 

ابو سعيد پسر خدابنده وقتيكه بر تخت نشست فقط دوازده سال داشت. (گرچه اوتا آنوقت) رسما حكمران خراسان بوده 
 كه آن تا يك اندازه قلمرو وليعهد باالستحقاق شمرده ميشده است.

وى در اوايل سلطنت گرفتار منازعات امرا و نجباى بزرگ شده كه جوانى و تازه كارى او را غنيمت دانسته براى سلطنت 
و تاج و تخت تقال ميكردند. در ميان ايشان امير چوپان از همه مهمتر بود كه خواهر سلطان را بزوجيت خود درآورده و 

 باوج اقتدار رسيده بود.

طغيان پسرش كه او را دستگير كرده و اسير بسلطانيه (شهرى كه خدابنده آنرا بنيان نهاده بود) آورد فقط موقع او را 
تقويت و تحكيم كرده و ممكن بود آنرا از دست ندهد و نگاهدارد، ليكن اتفاق افتاد كه ابو سعيد فريفته حسن و جمال 

دخترش بغداد خاتون شد كه ويرا براى يكى از نجباى مغول تزويج كرده بود و امتناع او كه دختر را واگذارد باعث تغير 
خاطر ايلخان گرفتار عشق گرديد و باالخره چوپان را دشمن داشته تا اينحد كه نامبرده براى حفظ جانش مجبور شد سر 

بطغيان بردارد و بجرم اين عمل هم او نقد حياتش را از كف داده و بقتل رسيد. در دوره حكمرانى ابو سعيد چيزيكه قابل 
 ذكر باشد نيست، او بدون اينكه از خود اوالدى بگذارد از دنيا رفت و كشور را بحال اختالل و اغتشاش گذارد.
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 ايلخانان آلت دست 



بقيه ايلخانان بازيچه و آلت دست امراى متخاصم گرديدند كه هركدام از ايشان يكى را براى انجام مقاصد خويش 
مستحق اين منصب و مقام اعالم ميكردند. ارزش و اهميت اين ايلخانان تا ايندرجه كم ميباشد كه مناسب ميدانيم آنها را 

 (دسته جمعى) بفهرست زير كه آن مأخوذ از طبقات سالطين اسالم است ارجاع و احاله دهيم.

 )1335 هجرى (736ارپا 

 )1336 هجرى (736موسى 

 بازيچه هاى جاليريه ايلخانان متخاصم و رقيب يكديگر

 )1336- 8 ه (736- 8بازيچه هاى امير جالير محمد 

 )1338- 51 (739- 52طغاتيمور 

 )1339- 41 (739- 41جهان تيمور 

 )1339 (739- 40بازيچه هاى امراى چوپانى ساتى بك (شاهزاده خانم) 

 )1339- 43 (740- 4سليمان 

 )1344- (745نوشيروان 

 )1236- 1411 ه (736- 814خاندان جاليرى 

در كشمكش و نزاعى كه اينك سر تاج و تخت در امپراطورى ايلخانان درگرفته خاندان امير حسين جالير كه دختر امير 
 ارغون را بزنى گرفته بود مهمترين خاندان شمرده ميشود.

در تحت شيخ حسن بزرگ كه سه تن از همان بازيچه ها را كه در فهرست باال ذكر شد به- حكمرانى و سلطنت برداشته و 
در آخر خود عنوان سلطنت و شاهى اختيار نمود، عراق (اراك) اشغال شده و بغداد بار ديگر پايتخت قرار گرفت. فرزند 

) آذربايجان را كه بدست طايفه اوزبك ضميمه شده بود تصرف كرده و 1356 هجرى (757او اويس بعد از جلوسش در 
پس از چندى موصل و ديار بكر را هم بقلمرو جديد التأسيس خود اضافه نمود. بعد از اويس حسين بجاى پدر نشست. او 

) 1382 هجرى (784با آل مظفر ايران جنوبى و قراقويونلو از تركمانان طرف غرب جنگيد. او بعد از مرگش در 
 آذربايجان 
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و عراق را براى پسرش سلطان احمد باقى گذاشت كه ضربه و آسيب حمله تيمور را ديده و چون عاجز بود از اينكه در 
مقابل اين جهانگشا پايدارى كند بمصر گريخت و در بقيه عمرش او پيوسته در تالش و جستجوى اين بود كه ممالك 

 خود را دوباره بدست آرد.

) او بغداد را پس گرفته ولى در حمله بآذربايجان از قراقويونلو شكست خورد و نامبرده بجاى اين 1410 هجرى (813در 
 سلسله ناقابل قرار گرفت.

 )1313- 1393 ه (713- 795آل مظفر 

بانى سلسله قسمت جنوبى ايران يكنفر شرف الدين مظفر را بايد نام برد كه بحكومت ميبد شهر كوچكى كه در شمال 
) از طرف ابو سعيد بحكومت يزد و فارس منصوب و 1313 هجرى (713غربى يزد است. پسرش مبارز الدين محمد در 

بواسطه ازدواج قتلغ تركان يگانه دختر شاهجهان از قتلغ خان هاى كرمان نفوذ و اقتدارش تا ايندرجه باال گرفت كه در 
) بعد از يك سلسله اردوكشيها و 1353 هجرى (754) او آن واليت را بتصرف خويش درآورد. در 1340 هجرى (741

محاربات ابو اسحق اينجو او فارس و سه سال بعد اصفهان را ضميمه نمود. او وضعيت را مساعد ديده اين مرد جنگى 
كامياب قشونش را بطرف تبريز سوق داد، ليكن هنگاميكه بظاهر در اوج شهرت و اقتدار بود فرزندانش برعليه او توطئه 

كرده و كورش كردند. جانشينان او بين خود بنزاع و جدال پرداخته و چيزيكه قابل ذكر باشد نيست مگر اينكه شاه شجاع 
 كه او نيز تبريز حتى بغداد را گرفت امتيازش باين است كه حامى و مشوق خواجه حافظ بوده است.

 )1245- 1389 ه (643- 791ملوك كرت هرات 

براى تكميل بيان راجعه به سلسله هاى كوچك و كم پايه الزم ميدانيم كه از ملوك كرت نسل غور شرحى مذكور داريم 
 كه هرات را تحت مغوالن از اواسط مائه سيزدهم ميالدى در تصرف داشتند.

چنانكه در باال گفته شد فخر الدين بواسطه تسليم داشتن نوروز نظر غازان را جلب نموده و اين خاندان بواسطه داشتن قلعه 
 ) خود را نگاهداشتند.1381 هجرى (783منيع بلند تا چندين سال بعد از تسخير هرات بدست تيمور در 
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 سكه تيمور

 فصل پنجاه و نهم تيمور لنگ 

 من وقتى كه جامه شاهى بر تن كردم از سالمت و استراحت كه در بستر فراغت پيدا ميشود چشم پوشيدم.



و از دوازده سالگى بممالك و بالد سفر كردم و با مصائب و مشكالت مبارزه نمودم و بكارهاى بزرگ و مهم مبادرت 
كردم. تشكرها مغلوب ساختم. مواجه با مخاطرات گرديده و با مرگ دست بگريبان شدم تا سلطنت ها و امپراطوريها را 

 برانداخته عظمت و شهرت و نامم را در جهان ثبت و برقرار نمودم.

 (از توزك تيمور)

 ماوراء النهر در ميانى سده چهاردهم 

سلسله هائى كه بتوسط چنگيز خان تاسيس شدند در ميان آنها كمتر از همه در شهرت و امتياز خاندان جغتاى بود كه در 
 سلطنت داشتند. در دوره اى كه بواسطه فصل قبل طى گرديد يك حمله و هجوم اتفاقى در خراسان »1 «آسياى مركزى 

تمامى تاريخ آنرا تا جائيكه مربوط بايران- است تشكيل داده و ماوراء النهر در قسمت بيشتر آندوره در حال آشوب و 
 ) قزغن خان حكمران جغتاى غربى در نتيجه قساوت و1345 هجرى (746هرج ومرج بوده- است. در 

______________________________ 
 Geschchte de Osmanichen)- از جمله منابع و مدارك اين فصل عبارتست از: تاريخ ايران سرجان ملكم:1(

Reiches  .بقلم جوزف فن هامر. تاريخ مغولهاى آسياى مركزى (تاريخ رشيدى)، ترجمه فن الياس و دينسون راس ،
 ظفرنامه رشيد الدين يزدى. تاريخ بخارا تأليف آ. و مبرى. توزك تيمور و غيره ها. (مؤلف)
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بيرحمى خود انقالب و آشوبى برانگيخته اميران و فرماندهان در تحت يكنفر امير قازان خان نام براى خلع اوازخانى باهم 
دست بيكى شدند و آنها در اين نقشه اى كه كشيده بودند در سال بعد موفقيت حاصل نمودند. امير قزغن بعد از اين 

) بواسطه خانان دست نشانده و آلت دست حكمرانى كرده و بعد از او پسرش عبد 1357 (759انقالب تا زمان فوتش در 
اهللا بجاى پدر نشست. سارايى در نتيجه نفوذ سالى وزير جديد، از كار افتاده و سمرقند بار ديگر پايتخت يك امپراطورى 

قرار گرفت. عبد اهللا عاشق زوجه خان بازيچه شده و آن بيچاره را بقتل رسانيده و تيمور شاه اوغالن را بجاى او بتخت 
نشانيد و اين عمل سبب آشوب شده جمعى برياست امير بيان سلدوز و نيز حاجى برالس امير كش (شهر سبز كنونى واقع 

در جنوب سمرقند) متحد شده و برعليه او قيام كردند و اين قواى متحده اميران، عبد اهللا را شكست دادند و او فرارا از 
جيحون گذشته و از اين صحنه ناپديد گرديد. فاتحين باداره امور حكومتى پرداخته، ليكن بواسطه بى كفايتى بيان سلدوز 
كه دائم الخمر بود مملكت باياالت كوچكى تقسيم گرديد و حاجى برالس كارى غير از اين نتوانست بكند كه موقعيت 

 خويش را در كش نگاهدارد.

حكمران منگوليا يا جته در اينوقت تغلق تيمور خان بود و او اين هرج ومرج و آشوب را كه ديد در ماوراء النهر 
) فراهم كرده و روانه كش گرديد. 1360 ه (761حكمفرماست عازم شد كه آنرا ضميمه قلمرو خود كند و لذا قشونى در 

اينجا حاجى برالس حريف را قويتر ديده و دانست كه نميتواند در مقابل او پايدارى كند بخراسان گريخت و در آنحدود 
 بدست راهزنان كشته شد.



 شهرت تيمور لنگ 

بايد دانست كه تيمور بيش از هرفاتح آسيائى در اروپا تأثير بخشيده- است. چنگيز خان در يكصد و پنجاه سال پيش 
مستقيما با خاور نزديك يا اروپا تماس پيدا نكرد بلكه ممالك و بالدى را دور از مدنظر غرب و غربى فتح نمود و اين بعد 

از مرگ او بوده است كه اخالف و نسل هاى او روسيه را طرف شمال و بين- النهرين را طرف جنوب بتصرف آوردند 
برعكس تيمور لنگ ايران و مزوپوتاميا (بين- النهرين) را تسخير كرده و در آخر داخل روسيه گرديد و به قبچاق دره 

 سفالى ولگا
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حمله برده و مسكو را نيز بباد غارت داد و بعد توجه خود را به هند گنج خانه جهان معطوف داشته و بآن كشور پهناور 
حمله ور گرديد. اينجا او حدود كشورگشائى اسكندر كبير و چنگيز خان هردو را طى نمود كه اولى در بياس متوقف 

شده و دومى از رود سند تنها گذشت. از سمت مغرب نيز او دمشق را گرفته و مماليك را زبون ساخت و باالخره سلطان 
بايزيد اول سلطان تركيه را در ميدان انقوره شكست داده و اسيرش گرفت. حال ميگوئيم كه در آسيا جهانگشائى در 

تمامى ادوار تاريخ پيدا نميشود كه نايل بچنين شاهكار- هاى جنگى و فتوحات برجسته درخشانى شده باشد و بالنتيجه 
 هيچكس بپاى شهرت و نام تيمور لنگ نميرسد.

 ) و سالهاى اول او1335 هجرى (736والدت تيمور در 

مورخين تيمور نسب او را بيكنفر قراچار خان نام وزير جغتاى ميرسانند كه با خاندان اربابش قرابت داشته و بعبارت ديگر 
از تخمه چنگيز خان بوده است. اين ادعا و نسبى كه گفتيم مورد اختالف واقع شده ولى بايد دانست كه صحت و سقم 

آن چندان حائز اهميت نيست. ما ميدانيم كه او فرزند امير ترغاى رئيس شعبه گورگان برالس يك طايفه اصيل و نجيب 
ترك و پسر برادر حاجى برالس بوده است. از همان اوايل سن و اياميكه در تحت امير قزغن خاصه در خراسان خدمت 

ميكرده است هم در عقل و تدبير و هم در جنگ و پيكار استعداد غريبى از خود نشان داده و ثابت نمود كه آتيه 
درخشانى در جلو دارد، او همچنين در كياست و هوش و نيز تحمل و بردبارى در تعقيب مقصود خويش فوق العاده بوده 

 و در اينقسمت به اسكندر كبير شباهت داشته است.

 پيوستن بخدمت تغلق تيمور خان 

تيمور بواسطه فوت پدر اخيرا در زمان فرار حاجى برالس به خراسان رئيس خاندان خود شده بود و اين، بحرانى در 
زندگانى اين امير جوان ايجاد كرده و او را در مخاطره انداخته بود، چنانكه تاريخ رشيد الدين چنين ميگويد «پدرش مرد 
و عمش هم گريخت، عشيره اش معرض دستبرد و غارت اجانب قرار گرفته و طايفه اش را دشمنان آن در خطر انداخته و 

 آن يك عقاب بى پرو بالى گرديده بود» تيمور براى اينكه از اين موقعيت باريك رهائى يافته باشد مصمم 
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 تيمور لنگ 
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گشت بخدمت امير تغلق تيمور خان درآيد و باالخره او به خان مشار اليه پيوست و مورد توجه خاص قرار گرفته 
 سمرقند را بتصرف درآورده و حكومت تمامى ماوراء النهر را »1 «بحكومت ماوراء النهر تعيين گرديد. سال بعد خان جته 

به پسرش خواجه الياس اوغالن واگذار كرد و تيمور را وزير مشاور قرار داد، اگرچه اختيار مطلق با شخصى موسوم به 
  بوده است. اينجا قهرا دسيسه و انتريك شروع شده كه آن منجر بفرار تيمور از سمرقند گرديد.»2 «امير بگجيت 

 اولين دربدرى و آوارگى او

او مورد تعقيب واقع شده و لذا بطرف دشمنان خود برگشته و شكست شان داد، سپس بسراغ برادر زنش امير حسين افتاد 
كه اخيرا بدست تيمور تغلق شكست خورده و در بيابان ها متوارى بوده است و باالخره با او همدست شده و اين دو مرد 

 حادثه جومعا بطرف خيوه پيش رفتند.

حكمران آن بلد در صدد برآمد كه آنها را بحيله دستگير كند و لذا هردوى آنها براى حفظ جان خود مجبور شدند باز 
بصحرا پناهنده گردند. ايشان يكچند حيات آميخته بخوف و خطر و مرارت و تعب خودشان را در بيابان ادامه داده و در 

يكموقع هم تيمور با زوجه اش بدست تركمانان اسير و محبوس شده كه بزحمت توانست خود را از اين تهلكه نجات 
 بخشد.

 تامرالن يا تيمور لنگ.

و اين در همين اوان بود كه تيمور در سيستان باسم عاريه اش يعنى لنگ شهرت يافت و شرح قضيه بطور اجمال اين است 
 امير سيستان كه »3 «) در قسمت جنوبى افغانستان آواره ميگشت كه جالل الدين محمد كيانى 1363 هجرى (764كه در 

رعايايش بر او شوريده بودند از وى كمك خواست. اينجا تيمور و امير حسين هردو بالفاصله اين مسئول را اجابت نموده 
و بيارى او شتافتند و با كمك اتباع خودشان از بين هفت قلعه اى كه شورشيان در تصرف داشتند سه قلعه را بتصرف 

آوردند كه آنوقت ياغيان بامير خودشان از در تسليم درآمده ولى باو خاطرنشان ساختند كه چنانچه تيمور را آزاد بگذارد 
 كه بقيه دژها را تسخير كند هرآينه سيستان 

______________________________ 
)1-(Jatah  

)2-(Begjit  

 . (مؤلف)178)- رجوع شود به جلد اول صفحه 3(
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بدست او خواهد افتاد. جالل الدين از بيان منطقى آنها مرعوب و تحريك شده نيروئى فراهم كرده و به متحدين خود 
حمله برد. اگرچه او (تيمور) موفق شده قلب سپاه سيستان را شكافته و گريخت، ليكن در اين گيرودار دو زخم تير يكى 

بشانه و آنديگر به پاشنه پاى او اصابت كرد و سبب گرديد كه او بطور دائمى لنگ شده و معروف به تيمور لنگ يا 
(باصطالح فرنگان) الن گرديد- دو كلمه اى كه در زبان اروپائى باهم تركيب يافته بشكل خوش صداى تيمورالن درآمد 

 و اما كلمه تيمور و آن بمعناى آهن ميباشد

 در جمع آورى خويشاوندان و اتباع پراكنده خود

 تيمورى مسطور است كه آن نشان ميدهد كه چگونه اتباع و بسنكان پراكنده اش دوباره »1 «شرحى در ينباب در توزك 
تحت لواى وى جمع شده اند. شرح مزبور بسيار شيرين و جالب توجه و اگر فقط براى اينهم باشد كه آن حكايت از 

خصال و صفات اين حادثه جوى بزرگ ميكند شايسته- است در اينجا آنرا بنظر خوانندگان برسانيم- او چنين مينويسد 
«هنوز از دعا فارغ نگشته بودم كه فوجى از دور نمودار شد كه از برابر بلندى ميگذرد و من سوار شده از عقب آنفوج 

درآمدم تا احوال ايشان را معلوم نمايم كه ايشان چه مردمند و ايشان همگى هفتاد سوار بودند. از ايشان پرسيدم كه 
بهادران شما چه كسانند؟ آنها گفتند كه ما نوكران امير تيموريم كه بطلب او ميگرديم و او را نمى يابيم و من بديشان 

گفتم كه منهم يكى از نوكران اميرم خوب است كه شما را رهبرى كرده بامير برسانم (يكى از ايشان اسب تاخته و رفته 
خبر بسرداران برد ... و ايشان عنان اسبان خود را كشيده و حكم باحضار من نمودند ...) چون نظر ايشان بر من افتاد بيخود 
شده از اسبان پياده شدند و زانو زده ركاب مرا ببوسيدند و من هم از اسب فرود آمده هركدام را در بغل گرفتم و منديل 

خود را بر سر تغلق خواجه نهادم و كمربند خود را كه بسيار پركار و زرباف بود بكمر امير سيف الدين بستم و جامه خود 
 را بر توقوب بهادر پوشانيدم و ايشان رقت كردند و مرا هم رقت شد و وقت نماز در رسيد و بجمعيت نماز را ادا كرديم»

______________________________ 
)- توزك تيمور و ملفوظات كتابهائى هستند كه صحت و اعتبار آنها عموما مورد ترديد ميباشد، ولى با همه اينها چون 1(

 نماينده اخالق و روحيات و نيز افكار تيمور هستند فوق العاده نفيس و ذيقيمت ميباشند. (مؤلف)
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 محاربات با خواجه الياس 

بعد از عمليات و جنگ هاى آنها در سيستان اين دو رفيق يا دو امير همدست با سالح رزم راه قندوز را پيش گرفتند و در 
) آنها در يك جنگى بر ضد قواى جته بوسيله يك مانور نظامى برعليه مؤخره قشون دشمن و نيز 1363 هجرى (765

بواسطه افروختن آتش هاى خيلى زياد كه آن دفعتا وحشت و هراس در ميان آنها توليد كرده فاتح درآمدند و در نتيجه 
اين فتح تيمور كش را دوباره بدست آورد و هزاران تن از باشندگان آن ناحيه زير لواى وى جمع آمدند و در خالل 

احوال تغلق تيمور درگذشت و خواجه الياس پسرش كه در خارج بود بمقر پدر براى عروج بر تخت عزيمت نموده و در 



عرض راه مورد حمله اين دو امير واقع شده و آنها بعد از پيكار خيلى سختى فاتح درآمدند و سمرقند را گرفتند، ليكن در 
) خواجه الياس اين دو امير متحد را شكست داده و سمرقند را محاصره نمود، هرچند 1365 ه (766سال بعد يعنى در 

 بواسطه تلفات سنگينى كه بر اسبان او وارد آمد مجبور بعقب نشينى و مراجعت گرديد.

 )1365- 1366 هجرى (767- 71تنازع و كشمكش بين تيمور و امير حسين 

اين دو فاتح بعد از موفقيت اولى بر امير جته يكنفر قابيل شاه اوغالن نام را از دودمان چنگيز خان كه معلوم ميشود هنوز 
در انظار گرامى و محترم شمرده ميشدند بسلطنت برداشته ولى كليه اختيارات را خود در دست داشتند. دوستى و يگانگى 

بين آنها چون مولود ايام نكبت و ادبار بود نتوانست در دوره عزت و اقبال هم دوام آورده پايدار بماند و لذا آن 
بخصومت و عداوت تبديل يافته باهم آشكارا بناى جدال و نزاع را گذاشتند. البته تيمور در ابتدا ناكام بوده نتوانست بر 

حريف فايق آيد، ليكن از يك شاهكار نظامى ولى بسيار شگفت انگيز كه آن شايسته است يكى از بهترين نمونه جسارت 
و شجاعت و نيز نبوغ جنگى اين فاتح مشهور قلمداد شود آنچه كه از دستش رفته بود باو باز گرديد و شرح آن بطور 

اجمال اين است كه قرشى شهر واقعه در چند ميلى جنوب غربى كش را حريفش از او گرفت و او براى حفظ حيثيت و 
مقام خود الزم دانست كه قلعه قرشى را از دشمنان پس بگيرد ولى قوائى كه تحت فرمان داشت براى انجام اينمنظور 

كافى نبود و امير حسين هم با سپاه زياد و نيرومندى در آن نزديكى ها توقف داشت، اما ياراى اينكه ويرا مورد تعرض 
 قرار
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دهد نداشت. در اينجا او شهرت انداخت كه بطرف خراسان حركت كرده است و از آب آمويه (سيحون) گذشت. تا 
وقتى كه مطمئن شد دشمنانش فريب خورده و كامال اغفال و از هم پراكنده شده بساط عيش و عشرت گسترانيده اند 

«چون برق خاطف بقرشى راند و شبانه بلب خندق قلعه فرود آمد و آب خندق بسيار بود و از آب گذشته بخاكريز آمد، 
نردبانها نهادند و بباالى بارو آمدند و با شمشيرهاى كشيده بصوب دروازه شتافتند و چون آنجا رسيدند نگاهبانان را مست 

يافته تيغ از ايشان دريغ نداشتند و يكى را زنده نگذاشتند و بى توقف با سپاه در قلعه تاختند و به غريو داروگير زلزله در 
آن حصار انداختند» و بايد دانست مردانى كه اين تاكتيك و شاهكار مكمل نظامى بدست شان انجام يافت عده آنها از 

 يكصد و چهل و سه نفر تجاوز نميكرد. امير حسين وقتيكه آگاه شد فورا باين عده قليل حمله ور گرديد.

تيمور در اينجا دشمنانش را مبهوت ساخته پشت سرهم بآنها حمله برد و از حمالتش تلفاتى وارد ساخت كه نيروئى كه 
شماره اش چقدر زياد بود بستوه آمده و مجبور بعقب نشينى و هزيمت گرديد و بعد از اين واقعه طولى نكشيد كه امير 

 حسين در بلخ ناچار تسليم شده و بقتل رسيد.

 )1369- 1380 هجرى (771- 782تسخير جته و خوارزم 



تيمور در نتيجه اين موفقيت و پيروزى كه در نزاع و جدال با امير حسين بدست آورد نظارت و اختياراتى تمام بر ماوراء 
النهر پيدا كرد و در ظرف ده سال كامل او به تسخير ممالك و بالد مجاور جته در طرف مشرق و نيز بالد مجاور خوارزم 

 در طرف مغرب اشتغال داشت.

 )1380 هجرى (782تسليم هرات 

) او لشكركشيهاى مشهورش را در ايران آغاز نهاده و اولين هدف منظورش هم خراسان بوده است. 1380 ه (782در 
غياث الدين پير على امير كرت را بحيله در خواب غفلت انداخته و خاطرجمعش ساخت و بعد يكدفعه مورد حمله قرار 

گرفته و ناچار از در اطاعت درآمده تسليم شد و اين اطاعت و انقياد او مورد قبول واقع گرديد، ليكن مبلغى كه باسم اعانه 
و امداد بر هرات و ساير شهرها تحميل شد بقدرى سنگين بود كه بعد از اين مردم آن بالد بگدائى و استيصال افتادند. 

 يك چند بعد از اين قندهار و كابل نيز قبول اطاعت نموده ليكن در نقاط مختلفه اى 
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 كه امروز جزو افغان محسوب ميشوند قالع و استحكاماتى كه بوده مقاومت شان را ادامه دادند.

 محاصره كالت نادرى و ترشيز

قلعه طبيعى معروف بكالت نادرى كه ما آنرا در سابق مذكور داشتيم شهرت فناناپذيرى يافت. بواسطه اينكه بعد از يك 
 ماند آنچه كه با يورش و حمله كوشيدند نتوانستند بر آن دست يابند. تيور لنگ خود »1 «حمله ناگهانى كه بى نتيجه 

 نفطه را حصار داده و سران لشكر او به ديگر مدخلها حمله ور شدند و بعضى كوه گردهاى بدخشانى »2 «شخصا دربند
راهى به صخره پيدا كرده باب مذاكره براى تسليم مفتوح گرديد ولى اين مذاكرات داشت پيشرفت ميكرد كه مدافع 

محيل و زيرك آن راه و جاپا را محو ساخته و رخنه ها را مرمت و اصالح نمود چنانكه چهارده مرتبه حمله برده شد ولى 
همه آنها بى نتيجه ماند. تيمور لنگ بزرگ اعتراف بشكست خود نمود. هرچند او نيروئى در آنجا گذارد كه راه قلعه را به 

 بيرون مسدود نمايد و در آخر قلعه مزبور بواسطه شيوع مرض طاعون تسليم گرديد.

 كرده بقهر و غلبه گرفته شد و آن بواسطه خندق عميق و ديوارهاى بلند غير »3 «شهر ترشيز كه نگارنده محل آنرا معاينه 
قابل تسخير تصور ميشد، ليكن بوسيله حفارها و نقب زنان ماهر زبردست آب ها را كشيده و بعد نقبى زير ديوار زده و آن 

 تسليم گرديد.

از قتل مستحفظين و پادكانهاى آن صرف نظر شده و آنها در ليست قشون تحت تيمور درآمدند كه در تركستان مشغول 
 خدمت گردند.

 )1383 ه (785اردوكشى بسيستان 



مقايسه بطئى و كندى پيشرفت اين دوره بدست تيمور با سرعت و تندى و نيز سهولتى كه مغولها ايران را مورد تجاوز و 
تهاجم قرار دادند قابل مالحظه و شايان دقت نظر است. هرات بيشك قبول اطاعت و انقياد نمود ليكن مقاومت و پايدارى 

 كالت نادرى و ساير دژها و استحكامات بايد

______________________________ 
  (مؤلف)1906)- رجوع به «پنجمين سفر در ايران» مجله انجمن جغرافيائى همايونى. دسامبر 1(

 )- عبارت است از گردنه اى كه مدخل طبيعى قلعه را تشكيل ميدهد. (مؤلف)2(

  (مؤلف)1911)- مجله انجمن جغرافيائى همايونى شماره فوريه 3(
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به مهمات و منابع و ذخائر اين فاتح خسارت و زيان زيادى وارد كرده باشد، بعالوه جته احتياج مبرم بمواظبت و مراقبت 
داشته و بالنتيجه چهارمين سال شروع اردوكشى تيمور بوده است كه تازه توانست حمله به سيستان به برد. از وسط واليت 

هرات و سبزوار عبور كرده سوارانش سرتاسر آن نواحى را خراب كردند به «قله زاره» واقع در شمال پايتخت بدون اينكه 
 بعمليات محاصره احتياج افتد رخنه كرده و آنرا بيورش و حمله ناگهانى گرفتند.

تيمور لنگ اينوقت شخصا بطرف زرنج كه آنوقت معروف بشهر سيستان بود براى بازديد و تحصيل اطالعات مقدماتى 
پيش رفت. ظفرنامه چنين مينويسد «من طرف يك دروازه راندم و وقتى كه نزديك رسيدم بيك پشته كه تغلق خوانده 
ميشد باال رفتم تا به قله آن رسيده توقف كردم و از روى احتياط دو هزار نفر از مردان مسلح را با ساز و برگ تمام در 

كمينگاهى جا دادم، وقتى كه مردم بلد مرا ديدند كه باالى تپه ايستاده ام آنها كسى را كه سروكارشان با او بود شناختند و 
شاه قطب الدين امير سيستان، شاه شاهان و تاج الدين سيستانى را كه رئيس تمام سردسته ها بودند بحضور ما فرستاد» 

 از آن نقشه اى درست كرده و در اين نقشه او در نزديكى »1 «زاهدان كه اكنون اين خرابه ها بدين اسم خوانده ميشوند تت 
زاويه جنوبى اين ديوارها تپه كوچكى را نشان داده و بيشك اين همان تپه اى بوده است كه از باالى آن بطوريكه گفته 

 شد اين فاتح، شهر را معاينه و بازديد كرده است.

در اين اثناء جمع كثيرى از جهال سيستان غافل از قوائى كه در كمينگاه مخفى شده و بدون توجه بسالمتى و ايمنى هيئت 
اعزامى خودشان «با تير و كمان بر باالى بارو برآمدند و دست يكديگر گرفته خود را از حصار بزير انداختند» و بطور 

 حمله و هجوم پيش رفتند.

اينجا حيله هميشگى يعنى بهانه كردن فرار و حمله ناگهانى ولى بواسطه سربازان مخفى طبقه رعايا و دهقانان تربيت نشده 
و مشق نكرده را با تلفات زياد بطرف حصارهاشان عقب راندند، اما آنها با كمال رشادت جنگيدند و از دشمن عده زيادى 

 را كشته بودند و خصوصا اسبان آنها را با كارد و چاقو هالك كردند. سيستانى ها بعد بدون هيچ خوف و انديشه اى 



______________________________ 
)1-(Tate - اين كتاب سودمند تاليف ج. پ. تت رئيس اداره نقشه بردارى 55سيستان» قسمت اول تا سوم صفحه 

 حكومت هند ميباشد. (مؤلف)
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مبادرت بيك حمله شبانه كردند كه آن در ابتدا موجب اختالل و پراكندگى شد، ليكن سربازان منظم تربيت شده 
جمع آورى گرديده و تلفات سختى بر دشمن وارد ساختند. اين وقت فرمان حمله عمومى بشهر داده شد. امير حكمران 

آنجا دانست كه بيش از اين نميتواند مقاومت كند ناچار حاضر براى تسليم گرديد. در اثناء مذاكرات راجع بشرايط و 
مواد صلح تيمور لنگ با يكعده ملتزمين و سپاه كمى براى سركشى بيكى از لشكرهاى خود حركت كرده دوباره 

سيستانى ها بر او حمله آوردند و از برج وباروهاشان پائين آمدند و اين حركت خصمانه تيمور را بخشم آورده فرمان حمله 
 جديد داد و باالخره شهر را گرفتند.

مستحفظين و پادگان ها را از دم شمشير گذرانيده و اهالى را قتل عام كردند. امروز مساحت و عرصه وسيع پهناور آن بكلى 
خرابه و بيروح افتاده و من وقتيكه اينرا مشاهده كردم سطور و كلمات زير اشعياء نبى بخاطرم آمد كه ميگويد «و از 

قصرهايش خارها خواهد روئيد و در قلعه هايش خسك و شترخاره و مسكن گرگ و خانه شترمرغ خواهد شد و وحوش 
بيابان با شغال خواهند برخورد و غول برفيق خود ندا خواهد داد و عفريت نيز در آنجا مأوا گزيده براى خود آرامگاه 

 »»1 «خواهد ساخت 

 )1384 هجرى (786اردوكشى بشمال ايران 

تيمور در سال بعد از تسخير سيستان و تحكيم مبانى قدرت خود در خراسان دست به لشكركشيهائى زد كه ميتوان آنرا 
اولين لشكر كشى او به ممالك بعيده و دوردست دانست، چه او تا اينزمان در اماكن و بالدى بجنگ و جدال ميپرداخت 

كه بوضع آنها آشنا بوده و از مركزش چندان دور نبودند، چنانكه با لشكريان زياد و با سازوبرگ تمام از سيحون عبور 
كرده و داخل دره جرجان را پيموده بنزديك استراباد اردو زد. حكمران آنجا كه قبول اطاعت كرده ولى بعد طغيان 

ورزيده بود تا مدت يكماه مقاومت بخرج داد و بعد چون از موفقيت خود مأيوس شد كشورش را در معرض چپاول و 
غارت گذارده و رو بهزيمت نهاد. پس از تسخير مازندران او بطرف رى و سلطانيه جلو رفت و اين دو شهر سلطنتى را 

 گرفته بطرف سمرقند برگشت.

______________________________ 
 . (مؤلف)14 و 13 آيه 34)- باب 1(
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 )1386- 1388 هجرى (790- 788اردوكشى به آذربايجان و گرجستان و فارس 



دو سال بعد از اين تيمور لنگ بيك اردوكشى ديگر و حتى بمسافت بسيار دورى اقدام كرده كه در جريان آن آذربايجان 
را اشغال و از ارس گذشته گرجستان را مورد هجوم و تاخت وتاز قرار داد و امراى گيالن، مغان، لزيك ها و نيز امير 

شروان بخدمت حاضر شده و همگى قبول اطاعت نمودند. هدف ديگر او كرسى نشين سلسله قراقوينلو ياغى بود كه علم 
طغيان برافراشته بودند و آن بغارت رفته و امير آنجا قرايوسف آن واليت را بمقدرات خود واگذاشته جالى وطن نمود و 

 در تبعيد باقى بود تا وقتى كه اين فاتح آن واليت را ترك گفت.

 زين العابدين پسر شاه شجاع از سلسله آل مظفر اينوقت بر تخت جالس بوده است.

او سياست پدرش را كه از در اطاعت داخل شده بود پيروى نكرد بلكه نماينده سياسى تيمور را بزندان فرستاد و بالنتيجه 
اين فاتح بزرگ فرمان حركت باصفهان را داد كه جزو متصرفات آل مظفر بوده است. شهر مزبور تسليم گرديد و مبلغ 

هنگفت زيادى پول برسم اعانه از مردم تقريبا جمع آورى شده ناگاه صداى طبلى بلند شد و بر اثر آن مردم ازدحام كرده 
بناى حمله را گذاردند و سه هزار تن تاتارى را كه در آن شهر اقامت داشتند كشتند. تيمور لنگ در انتقام از اين طغيان 

 قساوت و سنگين دلى از خود نشان داده براى دادن درس عبرت ولى هولناك هفتاد هزار سر را حكم داد هرمانى ساختند.

 تيمور لنگ و حافظ

شيراز دروازه هاى خود را بعجله بروى مهاجمين باز كرد. تيمور وقتيكه وارد شد كس بطلب خواجه حافظ فرستاد و او را 
نزد خود خواست و اين مصاحبه و مالقات مشهور را دولت شاه چنين نقل ميكند:- من اكثر ربع مسكون را با اين شمشير 

مسخر ساختم و هزاران جاى و واليت را ويران كردم تا سمرقند و بخارا را كه وطن مألوف و تختگاه من است آبادان 
 سازم، تو مردك بيك خال هندوى ترك شيرازى سمرقند و بخاراى ما را ميفروشى درين بيت كه گفته:

 اگر آن ترك شيرازى بدست آرد دل ما را
 

 بخال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را

   
 خواجه حافظ زمين خدمت را بوسه داد و گفت اى سلطان عالم از آن بخشندگى است 
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 كه بدين روز افتاده ام» تيمور را اين لطيفه خوش آمد و پسند فرمود و باو عتابى نكرد بلكه عنايت و نوازش فرمود.

 )1388- 1391 هجرى (790- 793محاربات با تغتمش 

تغتمش رئيس طايفه اوزبكيه شرقى يا سفيد در صحنه روسيه از شخصيت هاى مهم و بزرگ شمرده ميشد و مسكو در 
 بدست او بباد غارت رفت، دولت معظم اردو غربى يا اوزبك زرد هم متدرجا بخاندان او تبديل و بدينواسطه دو 1382

شاخه خاندان جوجى باهم متحد شدند. تيمور لنگ باو در ايام فرار و پناهندگى كمك كرده بود، ولى اينمرد حق نشناس 
با كمال حماقت غيبت او را در فارس غنيمت دانسته بماوراء النهر حمله برد و در اينجا او قوائى را كه مواجه با آن گرديد 



شكست داده و آن نواحى را بباد غارت داد. جهانگشاى بزرگ (تيمور) بآسياى مركزى برگشته و پس از يك مسافرت و 
حركت طوالنى و خسته كننده اى از داخل يك دشت غير مسكون و چول در آخر بواسطه خيانت بيرق دار تغتمش نسبت 

  شكست داده و تلفات سنگينى باو وارد ساخت.»1 «به اربابش اين نماينده خاندان جوجى را در ترك 

 )1392- 1393 ه (794- 795لشكركشى بفارس و عراق 

) تيمور جريان امور را در ايران شنيد كه رضايت بخش نيست و يا باحتمال قوى ميخواست كه 1392 هجرى (794در 
كشورگشائى خود را بغرب اقصى بسط و توسعه بدهد لذا به اردوكشى ديگرى به ايران عزيمت نمود. او مثل سابق از راه 
استراباد (گرگان) و آمل حركت كرده قالع و استحكامات مختلفى را كه در مقابل او تاب آورده بودند بتصرف درآورد 

 و آشيانه اسماعيليه را كه از قتل عام هوالگو جسته بود بكلى ريشه كن كرد.

در آغاز سال بعد او بطرف خرم آباد و شوشتر جلو رفت. به قله سفيد كه از جهت انتساب آن به رستم كه بحيله آنرا 
  معروف ميباشد حمله برده و آنرا تسخير كرد.»2 «گرفت 

او بعد از اين روانه شيراز گرديد و در آنجا با كمال تعجب ديد شاه منصور امير خاندان مظفر كه چهار هزار سوار 
زره پوش تحت فرمان داشت بجلوى او تاخته و برسى هزار قشون جراروى زد. شرف الدين كه در اين جنگ حاضر بود 

 شرحى حساس و جذاب ذكر نموده 

______________________________ 
)1-(Terek  

 )- به تاريخ ملكم رجوع كنيد. (مؤلف)2(
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كه آن بدينقرار است «شاه منصور شمشير كين كشيده همچون شير خشمناك بى باك ميآمد، ليكن قضاى الهى پرده 
غرور بديده بصيرت او گذاشت و در گود پاتيله وقت نماز جمعه بر قلب سى هزار سوار ترك پرخاشجوى كشورگشاى 
حمله كرد و قشونها برهم زده وصف سپاه بشكافت و بكوتلها كه در عقب لشكر واداشته بودند رسيد. پس او برگشت و 

مثل يك اژدهاى غضبناك بجنگ پرداخت، ظاهر بود كه تصميم گرفته نقد حياتش را از كف بدهد. تيمور صاحب قران 
با جمعى از خواص ايستاده نظاره جالدت آن امير پهلوان ميفرمود كه شاه منصور جرأت كرده بجانب آنحضرت حمله 

آورد. (تيمور خواست بضرب نيزه سنان گداز دمار از روزگار او برآورد، پوالد جنگ كه نيزه آنحضرت داشت از صدمه 
جنگ هزيمت نموده بود و نيزه نبود، صاحب قران ... پاى ثبات و قرار استوار داشت و اصال از جاى خود نجنبيد) تا شاه 

منصور رسيد و دو نوبت شمشير بر خود خجسته آنحضرت رسانيد ولى هيچ ضررى بوجود ايشان نرسيد و چون كوه 
 راسخ بر جاى خود متمكن و ثابت ايستاد و هيچگونه تغيير باوضاع همايون راه نيافت»



بشاه منصور در اين حمله دالورانه او از هيچ جا حمايت و همراهى نشد و دو جناح نيروى كوچك و مختصر او گريخته 
و دشمنان از هرسو او را محاصره كردند و بدست شاهرخ فرزند معروف تيمور لنگ كشته شده و سرش را آورد جلو 

 صاحب قرانى بخاك افكند و زبان بشاشت بدعا برگشود كه:

 سر دشمنان تو استغفر اللّه »
 

 «كه خود دشمنان ترا سر نباشد

 نثار سم مركبت باد اگرچه »
 

 «نثارى از اين بى بهاتر نباشد

   
چنانكه در فصل گذشته سمت ذكر يافت اين كار مهم و خطير جنگى سلسله آل مظفر را محكوم بانقراض ساخت و 

تمامى افراد اين خاندان بقتل رسيدند. بغداد هدف منظور ديگر اين فاتح بزرگ بوده و اين شهر معظم چون تاب مقاومت 
 نداشت بعد از فرار امير آن ناچار قبول اطاعت نموده و تسليم گرديد.

 )1393 ه (796محاصره تكريت 

از اين پايتخت سابق خالفت، تيمور لنگ روانه طرف شمال گرديد و دژ تكريت را كه دست حسن نام رئيس زبردست 
 دزدان و راهزنان بود محاصره نمود. حسن نظر باطمينان و اعتمادى كه 
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باستحكام قلعه داشت مصمم گشت كه تا آخرين لحظه مقاومت كند. اين محاصره يكى از كارهاى فوق العاده مهم و 
برجسته آنروز بوده است. ديوارهاى مرتفع و بلند اين دژ روى صخره صعب و سخت يا تخته سنگ هاى وصل بهم قرار 
داشته و غير قابل تسخير بنظر ميآمد، ليكن قشون تيمور لنگ از آن روبرگردان نبودند، هفتاد و دو هزار نفر به نقب آن 

صخره مشغول گرديدند و پس از انجام اين عمل آنها را از مواد منفجره پر كرده و بعد باهم در يكموقع آتش زده و در 
نتيجه قسمت زيادى از محكمترين برجهاى قلعه فرو ريخت، حسن با كمال رشادت جنگيده و بيك دژ داخلى عقب 

نشست و آنجا هم مانند اولى مورد حمله و هجوم قرار گرفته تا اينكه محاصره به اسارت و دستگيرى مستحفظين و 
پادگان ها پايان يافت. اين پادگان ها بين نفرات قشون تقسيم شده تا همه را بطور شكنجه و عذاب معدوم ساختند. تيمور با 
يك غرور قابل عفو حكم كرد كه قسمتى از قلعه را بحال اول باقى بگذارند تا در نسل هاى آتى نمونه شجاعت و دالورى 

 او بوده باشد.

 )1394 ه (797اردوكشى دوم بروسيه 

ديگر از كارهاى بزرگ تيمور حركت از خط قبچاق بقلب روسيه بوده است. مسكو بباد تاراج رفت و تغتمش كه جرأت 
 كرده به شروان حمله برده بود باز كشورش را بحال ويرانى مشاهده نمود.

در سال بعد حاجى طرخان را اين فاتح بزرگ بباد غارت داد و تسلطش را بر قفقاز تثبيت و تقويت نمود. او از مراجعت 
 خود بسمرقند از راه شمال اين اردوكشى را خاتمه داد.



 )1399 ه (800- 801حمله به هند 

نقشه حمله تيمور به هند در ابتدا بلحاظ عظمت امر كه از آن وحشت داشتند مورد مخالفت بعضى سران و افسران قرار 
 و آن جلوى تمام اعتراضات را  «يا أَيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار و الْمنافقينَ»گرفته تا اينكه به قرآن مجيد تفأل زده اين آيه آمد

گرفته و همه را مجاب و خواموش ساخت. تيمور لشكريانش را كه بالغ بر نود و دو هزار تن بودند بسه قسمت تقسيم 
نمود؛ قسمت اول را از كابل برعليه ملتان فرستاد و يك قسمت ديگر مأمور حمله به پنجاب و حفظ دامنه هاى تالل هماليا 
گرديده در صورتيكه خودش با قشون عمده عازم حركت بصوب مقصود گرديد، بنزديك دهلى كه رسيدند تيمور لنگ 

 بعوض محاصره و تحمل مضار و
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متاعب و مصاعب آن بيشتر مايل بيك جنگ قطعى بوده است. او اطرافش را بكندن خندق مستحكم ساخته و جنگ 
تدافعى را اختيار نمود و با اين تدابير حربى سلطان محمود را كامال فريب و لشكرش را شكست داد و از اين فتح غنائم و 

 ثروت هاى دهلى را كه آن بباد غارت رفت براى خودش تأمين كرد.

 )1401 هجرى (803اردوكشى برعليه مماليك 

تيمور پس از بازگشت از هند كه سنش آنوقت قريب بهفتاد بود خوب ميتوانست كه باتكاء فتوحات درخشان خود بر 
مسند عظمت و جالل بيار آمد و سرپرستى امپراطورى وسيعه اش را بفرزندان خود واگذارد ولى جهانگشايان دنيا مثل 
اكتورها و بازيگران نمايشگاه ها خيلى كم از پيشه و شغل شان دست كشيده و از صحنه كناره ميگيرند. بارى اين قائد 

كهنه كار بمجرد اينكه شنيد كه سلطان احمد جالير به بغداد برگشته است بسرعت هرچه تمامتر بطرف آذربايجان عزيمت 
نمود كه آن زياده از هزار ميل دور از سمرقند است. احمد بمنظور تقويت و تحكيم موقع خويش يك عده از اهالى بغداد 
را كه مظنون بطرفدارى از دشمن بودند بقتل رسانيد، ليكن بر اثر شورشى كه برخاست او بخارج پايتخت رانده شده و به 
قرايوسف پناهنده گرديد. تيمور بطرف آسياى صغير پيش رفته سيواس را محاصره كرده و بتصرف درآورد و پس از اين 
موفقيت متوجه طرف جنوب سوريه گرديد. تا از قتل مأمور سياسى خود بمصر انتقام بكشد. حلب و دمشق هردو را شكار 

 كرده و بعد بطرف شرق برگشته بغداد را بغلبه گرفت و از آنجا روانه تبريز شده و قشونش را استراحت داد.

 )1402 هجرى (804شكست بايزيد 

آخرين جنگ تيمور شايد از بزرگترين جنگ هاى او بشمار ميآمده- است و بايد دانست كه در آسياى مركزى، در ايران 
و باالخره در هند او با يك ملت صلب و قوى كه پادشاه آن رزمجو و جنگى باشد مواجه نگرديد و با عده زياد تربيت 

 شده و نيز تجارب جنگى وافرى كه داشت شاهد فتح و پيروزى را بدست آوردن يك امر قهرى بوده است.

عثمانلى ها كه اكنون او با آنها مواجه ميشود از تخمه طائفه اى از تركان بوده اند كه از حول وحوش مرو پيش از تاتارهاى 
 چنگيز خان در رفته و درست در يكصد سال قبل 
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سلسله اى قوى و نيرومندى تأسيس نمودند. بيان فتوحات اوليه اين طائفه خارج ار گنجايش كتاب است و كافى است 
 ميالدى صربيها و مسيحيان متحد آنها را بواسطه 1389 در »1 «همينقدر گفته شود كه در ميدان جنگ فالكت بار قوصوه 

 دسته شهسواران اروپا در »2 «شجاعت و دالدرى بايزيد شكست سخت داده و هفت سال بعد از اينواقعه در نكوپوليز
مقابل قدرت جنگى و جالدت و رشادت سلطان شكست يافته رو بهزيمت نهادند و همين سرعت عمل و فعاليت جنگى 

 براى او لقب ايلدرم (صاعقه) تحصيل كرد.

تيمور وقتى كه به سيواس حمله برد يكى از فرزندان سلطان را كشت، بايزيد كه آنوقت بمحاصره قسطنطنيه ميپرداخت 
همينكه شنيد بعجله بآسياى صغير بقصد مواجهه با مهاجم آمده ولى درينميانه تيمور لنگ بسوريه حركت كرد تا بعد از 

 يكسال كه از اين قضيه گذشت اين دو فاتح بزرگ در ميدان جنگ باهم روبرو شدند.

بايزيد مينمايد كه بعد از فتوحات درخشان خود تنبل و سست شده گذشته از اين او بطور خيلى بدى طماع و حريص بوده 
است كه در مشرق زمين عيبى بزرگ و مهلك شمرده ميشود و بالنتيجه مرد ميدان حريف مقابلش كه مثل هميشه اليق و 
مستعد و آماده براى جنگ و پيكار بود نبوده است. جنگ قطعى در آنقره رويداد و آن شكست آخرى مهرداد را بدست 

پمپى و اولين فتح عثمانلى ها را در تاريخ بعدى حكايت ميكرد. بايزيد مردانش را وارد ميدان كارزار نمود در حاليكه 
خسته و از تشنگى در تعب و زحمت بودند، بعضى دستجات او باعتماد بخشندگى و جوانمردى مهاجمين كه بدين صفت 

 و مسيحى »3 «شهرت داشته و وكال و نمايندگانشان در فعاليت بودند ويرا ترك گفته گريختند. دستجات ينگيچرى 
 سالخورده »4 «مردانه جنگيدند، ليكن در آخر لشكريان تيمور كه در شمار بيشتر بودند غالب آمده و بطوريكه نولز

مينويسد او با دردسر و زحمت و هايهوى زياد فاتح درآمده و بايزيد را اسير گرفت. سلطان اسير در يكموقع براى فرار 
 كوشش نموده و در نتيجه شبها زنجيرش ميكردند و اين كيفيت و نيز واقعه زير كه اين اسير شاهى با تخت روان از ميله 

______________________________ 
)1-(Kosovo  

)2-(Nicopolis  

 )- سرباز پياده نظام. (مترجم)3(

)4-(Knolles.  
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 او را پديد آورده است. خالصه تيمور از ثمرات و نتايج اين »1 «هاى آهنى مسافرت ميكرده قصه حبس در قفس آهنى 
 و سمرنه را اشغال نمود و از شهر اخير الذكر ازمير »3 «، نيقيه »2 «فتح استفاده نموده آسياى صغير بضميمه بنادر بروسه 



سن جان را خارج ساخت. اينمطلب جالب توجه است كه تيمور لنگ نامه اى به هنرى چهارم پادشاه انگلستان نوشته 
مراوده آزاد تجارتى را براى رعاياى او در اين نامه پيشنهاد كرده است و در جوابش كه رونوشت آن محفوظ و باقيمانده 

 تيمور لنگ را هنرى در فتحى كه بر تركان حاصل نموده تبريك و تهنيت گفته است. دو نامه مزبور توسط ژان گرينال
  يكنفر انگليسى فرانسيسكان يا راهب مبلغى فرستاده شده كه مقيم تبريز بوده است.»4«

 نمايندگان سياسى قسطيلى بدربار سمرقند

 از اينجا شهرت پيدا كرده كه هيئت هائى بسفارت به ممالك و »5 «هنرى سوم پادشاه قسطيله ربيب «تيم آنرد النكاستر»
بالد دوردست جهان اعزام داشته است و مقصود عمده اش تصور ميرود اين بوده كه اتحاديه هائى براى جلوگيرى از 
تجاوزات تركان و مسلمانان مجاور تشكيل بدهد، ولى اين نكته را هم در نظر داشته كه اسپانيا را در همه جا معروف 

 ساخته و از ممالك و بالد ديگر شناسائى حاصل كند.

ما ميدانيم كه دو نفر از مأمورين سياسى او در جنگ آنقره حاضر بوده و تيمور ايشان را بعد از فتح مرخص كرده و با 
سفير خودش حامل جواهرات گرانبها و نيز زنان خوبصورت روانه داشته است. در ادامه اين ارتباط و مراوده سياسى هيئت 

 ميالدى بدربار تيمور فرستاده شد، جاى بسى 1403 در »6 «ديگرى بعنوان سفارت بسر كردگى رى كانزلزدى كالويجو
 خوشوقتى است كه در نتيجه يادداشت هاى بادقت اين سركرده قديم مورد اعتماد

______________________________ 
باسم تمبورلين نوشته است ظاهر ميشود. او سرش را به ميله آهنى قفس ( Marlowe))- بايزيد در پيسى كه مارلو1(

 آنقدر ميزند كه مغزش پريشان و خودش را هالك مى سازد. (مؤلف)

)2-(Brusa  

)3-(Nicaea  

) بقلم سر هنرى الز. نگارنده از الز 54- 58)- رجوع به اصل نامه ها تاريخ مصور انگليس (دوره سوم جلد اول صفحات 4(
 براى اين اسناد اظهار تشكر ميكنم (مؤلف)

)5-(Time -honour'd Iancaster  

)6-(Ruy Conzalez -di Clavijo.  
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 يك گزارش روشن و جالب توجه معاصرى راجع باين فاتح بزرگ در دسترس ما گذارده شده است.



 بهمراهى نماينده سياسى تيمور كه بدربار قسطيل فرستاده شده بود روانه شده در راه با انقالب هوا »1 «اين هيئت از قادس 
 هرقدر تفحص كردند نتوانستند از محل توقف »2 «و طوفان و ساير مخاطرات جارى گالويز شده و در ورود به رودس 

تيمور اطالع صحيحى بدست آرند، باالخره قصد كردند به قراباغ واقع در آذربايجان بروند و براى اجراى اين مقصود 
آنها در طرابوزان پياده شدند و از جاده معروف رهسپار خوى شهرستان سرحدى گرديدند و در اينجا ايلچى هاى سلطان 

مصر را مالقات كردند كه هدايائى براى تيمور ميبردند كه از آنجمله يكى حيوان عجيبى بنام جر نوفه يا زرافه بوده است 
 و اين دو هيئت باهم بطرف مشرق روانه شدند.

كالويجو مساجد قشنگ تبريز را توصيف كرده مينويسد كه «آنها با كمال مهارت و استادى با خاتم كارى و خطوط و 
نقوش طالئى و آبى زينت و آرايش يافته اند. جمعيت و آمار نفوس آنجا را بدويست هزار خانه يا يك ميليون نفوس 

تخمين كرده و مخصوصا اين نكته را يادآور شده كه شماره نفوس آن در سابق بيش از اين بوده است. ذكرى از سلطانيه 
شده و آنرا از مراكز مهمه شمرده و نيز از گيالن شرحى را كه جزو مسموعات اوست نقل كرده است. در طول شاه راه 

تاريخى كه مكرر در اين كتاب ذكر شده آنها مسافرت شان را ادامه داده و از شهرستان تهران اسم برده اند كه تا جائيكه 
نگارنده اطالع دارد اين اولين دفعه است كه از شهر مزبور ذكرى ديده ميشود. از اينجا آنها منحرف شده به الرييالق 

 مطلوب انگليسى هاى سكنه ميروند و در آنجا دوباره در نزديكى دامغان داخل جاده مشهد ميشوند.

اين نمايندگان از مشقت سوارى متوالى زياد و نيز از شدت گرما و هواى سوزان بيمار شده به نيشابور كه رسيده اند يكى 
از ايشان مرده است. در مشهد اجازه گرفته آستان رضوى را ديدار كرده و از گنبد بزرگ باشكوه آن مستور از نقره مطال 

 شرح جالبى گزارش داده اند.

 از اينجا به بعد آنها از كناره مرو خط سيرشان را ادامه داده و در بيابان قبل از رسيدن 

______________________________ 
)1-(Cadiz  

)2-(Rhodes.  

 186، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

بمرغاب دچار كم آبى شده و از تشنگى مشرف بمرگ گرديده اند. رود سيحون را نوشته اند كه باز يكى از آن رودهائى 
 و با قوت زياد و سرعت عجيبى از ميان يك »1 «است كه ميگويند از بهشت سرچشمه ميگيرد و آن پهنايش يك ليگ 

 سرزمين كامال مسطح و هموار جارى ولى خيلى تيره و گل آلود است.

 بوسيله پلى از الوار از آب گذشته و از «دروازه هاى ايران» در بند شرقى عبور كرده و »2 «اين مسافرين در نزديكى ترمذ
در اينجا كالويجو از قدرت پادشاه سخن ميراند كه معابر و گردنه هاى معروف موسوم باين اسم و نيز معبر و گردنه واقع 

 » كه مكرر بآن در سابق اشاره شده است مالك و صاحب هردوى آنها ميباشد.»3 «در مغرب بحر خزر معروف به «دربنت 



شرحى از گش وطن تيمور ذكر شده و سفالهاى شفاف و براق آن برنگ هاى جذاب طالئى و آبى تأثيرى عميق در 
 قسطيلى ها بخشيده و توجه ايشان را كامال جلب نموده است.

باالخره آنها وارد سمرقند شده و پس از هشت روز كه انتظار كشيده اند نمايندگان مزبور برطبق آداب و رسوم آنروز از 
طرف تيمور لنگ پذيرفته شده اند. درباره اين فاتح بزرگ و نيز در ترتيب باريافتن بحضور وصف و بيانى كه شده است 
بسيار جالب و جاذب و داراى ارزش و اعتبار تاريخى ميباشد و بهتر آنست كه از زبان خود كالويجو و الفاظ و عبارات 

او ذكر شود و آن بدينقرار است. «تيمور لنگ» در يك سردر قشنگى كه جلو مدخل آن كاخ مجلل و با شكوهى بود جا 
داشته است. او روى زمين نشسته و در مقابلش فواره اى بود كه آب را تا مسافت زيادى باال ميزد و سيب هاى قرمز چندى 
در ميان آب ديده ميشد. صاحب قران روى فرشهاى ابريشمى زرباف در ميان بالشهائى كه چهاردور آن گذارده شده بود 

چهار زانو نشسته، جامه اى از ابريشم بر تن و كاله بلند سفيدى بر سر داشت كه بر نوك آن يكدانه ياقوت سرخ با 
مرواريد و جواهرات گران بهاى زيادى در اطراف آن بوده- است. همينكه نمايندگان چشم شان به خداوندگار ميافتد با 

 خضوع تمام خم شده و

______________________________ 
 )- ليگ قريب يك كيلومتر و نيم است. (مترجم)1(

)2-(Termiz  

 )- در اصل بهمين امالء يعنى با تاء ضبط شده است. (مترجم)3(
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زانو بر زمين ميزنند و دستها را روى هم بر سينه ميگذارند، سپس جلو رفته بار ديگر به خاك ميافتند و در دفعه سوم كه 
بخاك افتاده و زانو بر زمين ميگذارند بدين حال باقى ميمانند تا از طرف خداوندگار امر ميشود بآنها كه بلند شده جلو 
بروند «در اين هنگام سه نفر «ميرزا» كه جلو خداوندگار ايستاده اند آمده بازوى نمايندگان سياسى فرنگ را ميگيرند و 

بجلو راهنمائى ميكنند تا اينكه باهم جلو خداوندگار ميايستند و اين عمل براى آن بوده كه تا خداوندگار بهتر بتواند آنها 
را به بيند، چه باصره او بر اثر كهولت و سن زياد آنقدر ضعيف و فرسوده شده بود كه پلك هاى چشم بكلى پائين افتاده 
بود. او دستش را بآنها نداد كه ببوسند، زيرا بوسيدن دست هيچ خداوندگارى مرسوم نبود، ليكن از پادشاه (يعنى پادشاه 
اسپانيا) جويا شده پرسيد: فرزندم پادشاه در چه حال است مزاجش خوب هست؟. نمايندگان كه جواب پرسش را دادند 

آنگاه تيمور بيك بطرف بهادران و سركردگانى كه در اطراف او نشسته بودند كه از آنجمله يكى از فرزندان تغتمش 
امپراطور سابق تاتار و چندين تن از شاهزادگان بزرگ امپراطور اخير سمرقند و ديگر از فاميل و خاندان خود او بودند 

متوجه شده فرمود «نگاه كنيد اينان سفرا و نمايندگانى هستند كه از طرف فرزندم پادشاه اسپانيا فرستاده شده اند كه 
بزرگترين سلطان فرنگ شمرده شده و در آخر قطعه جهان زيست ميكند. اين فرنگان واقعا مردمان شايسته اى هستند، من 



براى فرزندم پادشاه اسپانيا دعاى خير مى طلبم، الزم نبود او شما را با هدايا و تحف بفرستد بلكه همان مراسالت و نامه ها 
 كافى بوده است و اينك چقدر خرسندم كه از صحت و سالمت او و دولت كامكار او اطالع بهم ميرسانم.

كالويجو در اطراف بساتين و باغهاى قشنگ با كاخهاى سفالپوش آنها كه در آنجا ضيافت و ميهمانى داده شده بود 
شرحى سخن رانده است و اين سفير كه جزو مدعوين بوده از چادر هاى مجلل و محتشمى كه ديده برافراشته اند كه 
بعضى بقدرى بزرگ و مرتفع و بلند بوده كه از يك فاصله خيلى دورى مثل يك قلعه بزرگ نمايان بوده است فوق 

العاده تعجب كرده و منظر آنرا مينويسد بسيار حيرت انگيز و نيز در زيبائى و قشنگى از وصف و بيان خارج ميباشد راجع 
به جشن عروسى يكى از شاهزادگان و مراسم و تشريفاتى كه در اين مجلس بعمل آمده شرحى صحبت داشته ميگويد در 

 تمامى شب عيش و نوش ادامه داشته است. اين نكته جالب 
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توجه است كه شرف الدين حضور اين نمايندگان را در جشن مزبور ذكر نموده است، چه او مينويسد «حتى ريزترين 
 ماهيها در دريا جاى خودشان را داشته اند» حقيقتا چه تعبير لطيف و قشنگى است!!

از عدل و داد تيمور اين اسپانيوليها مثالهائى داده ميگويند وقتى كه يك شخص بزرگ محكوم بقتل ميشود بدارش ميزنند 
ولى اشخاص پائين تر را سر ميبرند. او پير محمد پسر جهانگير را هم كه منصوب بوليعهدى پدر بزرگش بود مالقات كرده 

شرحى راجع به لباسش كه سنگين و گرانبها بود نوشته ميگويد جامه اى كه بر تن داشت از اطلس آبى زردوزى شده با 
مليله دوزيهاى طالئى از عقب و روى سينه و نيز آستين ها بوده است. او در يك مسابقه كشتى نگاهش به پهلوانان و 

 كشتى گيران بوده چندان اعتنائى باين نمايندگان نكرده است.

در آخر، سمرقند مورد عالقه تيمور لنگ را ذكر نموده نوشته اند كه «آن از صقيله بزرگتر و بساتين و باغها و تاكستانهاى 
زياد ويرا از اطراف احاطه نموده اند» و بايد دانست كه بيان مزبور حتى امروز هم بر آن صدق ميكند. «سكنه و باشندگان 

آن مخصوصا اسرائى هستند كه از هرقسمت از ممالك امپراطورى بآنجا آورده اند و عده آنها بالغ بر يكصد و پنجاه هزار 
نفر و مركبند از هرفرقه و نژادى از ترك، عرب، مور، مسيحى، ارمنى، يونانى، كاتوليك و جاكوبى و آنهائيكه با آتش 

 روى صورت تعميد يافته اند كه مسيحى اند ولى داراى عقايد و آداب و مراسم عجيب و غريب ميباشند.

در اينجا ما بايست اين سركردگان قسطيلى را ترك گوئيم ولى با حق شناسى عميق، زيرا كه يك رشته مطالب گرانبهائى 
از تيمور لنگ در دسترس ما گذارده اند و اينرا هم نبايد از نظر دور ساخت كه مالطفت و مهربانى و سخاوت و بلندنظرى 

او يعنى تيمور نسبت باين نمايندگان كه غرق بخشش و انعامات و ساير نعمت هاى او بودند با رنج گرسنگى كارپينى و 
متاعب و مصاعب ديگر او در اياميكه نظير همين مأموريت را در دربار نوه چنگيز خان داشته بكلى مخالف و مباين 

 ميباشد.
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 »1 «مدرسه شيردار در سمرقند

______________________________ 
  ساخته شده و نقش شير و خورشيد دارد (مترجم)1028)- ايوان شرقى مدرسه شيردار در سمرقند كه در سال 1(
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 )1405 هجرى (807مرگ تيمور لنگ 

تيمور لنگ بعد از شكست بايزيد با ابهت و جاللى تمام بسمرقند برگشت. از روايت معلوم ميشود كه خيلى پير و فرسوده 
) او مجلس بزرگ (قوريلتا) 1404 هجرى (807بوده ليكن آتش حرص جهانگشائى او فروننشسته بود، چنانكه در تاريخ 

را منعقد ساخته و نقشه تسخير چين در آن مجلس طرح و تصميم حمله بآن مملكت گرفته شد. در اين تصميم او دو 
منظور داشت، يكى بيرون كردن اوالد چنگيز از آن كشور و ديگر جهاد و اشاعه دين اسالم در آن سرزمين و باالخره 
قوائى بالغ بر دويست هزار تن با ساز و برگ تمام فراهم نموده و اين نيروى عظيم بحركت درآمد. او از ماوراء النهر به 

اترار شهرى كه اول از همه لشكريان چنگيز خان را ديده است عزيمت نمود و در آنجا اردو زد. ولى در اينجا بيمارى و 
 مرگ ناگهانى تيمور بتمام اينكارهاى مهم و خطير خاتمه داد.

 خصال و كارهاى او

تيمور لنگ، صاحب قران از بزرگترين جهانگشايانى است كه در تاريخ بشر مقام شهرت را حائزند. اين فرزند يك قبيله 
كوچك نه فقط شجاع ترين شجعان بشمار ميآمده بلكه بمنتها درجه مدبر و عاقل، بخشنده و جوانمرد، مجرب و 

كارآزموده و باالخره جدى و با پشت كار بوده است. جمع شدن اين صفات باهم ويرا پيشواى مردمان و خداى جنگ 
قرار داد، ولى پيشوائى كه نتواند كسى بر او تفوق جويد و خداى جنگى كه تمامى سربازان باو عشق ورزيده ويرا ستايش 

 كنند.

ملكم او را مورد مالمت قرار داده و توبيخ ميكند كه در دهلى اسرا را قتل عام كرده است. ما تصديق داريم كه آن يك 
عمل مخوف و هولناك بوده اما ضرورت قطعى نظامى آنرا ايجاب كرده و روى اصل احتياج چنين دستورى داده شده 

است. آيا ناپليون در سال آخر سده هيجدهم نظير همين عمل را مرتكب نشد؟. مخصوصا در توزك درج است 
سربازانيكه تسليم و اسير ميشوند بايد همه نوع مورد توجه و احترام باشند و برفق و مدارا با آنها رفتار و اظهار عاطفت و 
مالطفت نمود و اين دستور او كه مخالف است با آنچه كه در آنزمان متداول بوده براى عاطفه انسانى او قابل مالحظه 

 ميباشد.

 تيمور مقصودش از فتوحات تحصيل شهرت و نام بود و مثل ساير جهانگيران دنيا
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 درب آرامگاه تيمور لنگ 
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خواه قديم و خواه جديد حيات او مشحون بخونريزيهاى هولناك ميباشد. او بعضى اوقات روى تالفى و انتقام حكم 
قتل عام داده است، ولى مواردى كه صرف وحشى گرى سبب صدور اين حكم شده باشد خيلى كم است. بعالوه تيمور 

لنگ يكنفر مسلمان ديندارى بوده كه هرچند او اصول و عقايد اسالم را كه براى پيشرفت و ترقيات خودش مورد استفاده 
قرار داده معهذا او مشوق و حامى و سرپرست ارباب علم و هنر و مؤسس مدارس و مساجد و تا يك اندازه نويسنده و 

باالخره دوستدار بازى شطرنج بوده است. به سوگلى ها و زنان محبوبه اش در امور مداخله نميداد، بلكه كارهاى مهم را 
 »1 «خود شخصا رسيدگى ميكرده است.

اما كارهاى او و آن تقريبا چنين بنظر ميآيد كه از حدود طاقت انسانى خارج بوده- است او در طول مدت عمر طوالنى 
خود لشكريان خود را بتمام اكناف و ممالك و بالد سوق داده و در هيچ جنگى مغلوب نشده است و هنگاميكه از دنيا 

 و ولگا تا خليج فارس و از گنجه تا دمشق و مجمع الجزائر و باالخره تمامى آسيا در تصرف او بوده »2 «رفته از ارتش 
 است.

تيمورالن در سمرقند در يك بقعه گنبدى عالى مدفون و خود ضريح از يك پارچه سنگ يشم ساخته شده كه معتقدند 
بزرگترين سنگ هاى يشم روى زمين ميباشد و اصل قبر در زير سرداب واقع شده است و نگارنده اينرا جزو امتيازات خود 

ميشمارد كه قبر اين سازنده تاريخ را ديدار كرده است كه در آنجا با اقربا و ارحام خود بخواب ابدى فرورفته و هنوز 
 معروف به امير ميباشد.

______________________________ 
)- او در توزك خود چنين مينويسد «بايد كه كردار و گفتار پادشاه از خود باشد يعنى سپاه و رعيت بدانند كه آنچه 1(

پادشاه ميگويد و ميكند خود ميكند و ديگريرا در آن دخلى نيست پس بايد كه پادشاه بگفتار و كردار ديگران بنوعى كه 
 شريك مرتبه سلطنت گردند عمل نكند ... (مؤلف)

)2-(Irtish  
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 سكه شاهرخ 



 فصل شصتم سالطين تيمورى ايران 

بابر بچندين صفات پسنديده متصف و مخصوصا شجاعت و جوانمردى را بمنتها درجه دارا بود. در تركى شعر ميگفت و 
در اينقسمت نسبت به امير على در درجه دوم بوده ... اما در موسيقى و هنرهاى زيبا از او برترى داشت و حقيقت اين 

است كه در ميان خاندان او يكنفر كه داراى چنين استعداد و ذوق و قريحه اى باشد نيامده و ديگر در نژاد او يكى مثل او 
 كه كارهاى بزرگ و عجيب و غريبى كرده باشد و يا حادثه جوئى مانند او پيدا نشده است.

  راس)2 »2 « و دنيسون 1 »1 «(تاريخ رشيدى ترجمه نى الياس 

 )1404- 1409 ه (807- 812خليل سلطان 

تيمور لنگ پير محمد پسر جهانگير ارشد فرزندانش را بوليعهدى برگزيد كه در آنوقت عمرش بنا بگفته كالويجو در 
 سال بوده است. زمانى كه خبر فوت اين فاتح بزرگ بسمرقند رسيد او در قندهار بود، عمش خليل سلطان پسر 22حدود 

ميران شاه كه اسمى از جانشينى او نبود موقع را مغتنم دانسته بدستيارى اميران بزرگ و قشون پايتخت را متصرف شده و 
 چهارمين فرزند تيمور كه چون حكومت هرات را داشت و از »3 «خويشتن را پادشاه اعالم كرد. در اين اثناء شاهرخ 

كالويجو دعوت مجلالنه اى كرده بود بعزم پايتخت حركت نموده ولى چون شنيد كه رقبايش با او از در مسالمت و 
 اطاعت درآمده اند بقندهار برگشت و به تحكيم و

______________________________ 
)1-(Ney Elias  

)2-(Denison Ross.  

)- حكايت ميكنند تيمور لنگ مشغول بازى شطرنج بود كه خبر والدت اين پسر باو رسيد. براى اينكه اشاره اى باشد 3(
 باين بازى باستان او حكم داد نام وى را شاهرخ بگذارند. (مؤلف)
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 استوار كردن موقع خويش در خراسان و مازندران پرداخت.

خليل سلطان كه سمرقند را در تصرف داشت به خزائن و گنج هاى بيشمارى كه جدش صاحبقران اندوخته بود براى 
خاطر زن محبوبه خود شادى ملك دست اسراف گشوده و بناى هوسرانى و افراط را گذاشت و كار بجائى رسيد كه دو 

 812نفر از امراى عمده و مهم سر بمخالفت و طغيان برداشتند، هرچند اين آشوب براى يك چند فرو نشانده شد، ولى در 
) خليل سلطان بطور خدعه و فريب اسير شده و از سلطنت خلع گرديد. شاهرخ دوباره بجنگ برخاسته 1409هجرى (

ماوراء النهر را بتصرف درآورد و باالخره بهرات برگشته و آنجا را پايتخت كرده و پسرش الغ بيگ را گذاشت كه در 
 سمرقند حكومت كند.



 )1404- 1447 ه (807- 850شاهرخ 

سلطان شاهرخ در صحنه خراسان كه در آنجا يك چند پيش از فوت پدر حكومت داشت از دور خيلى بزرگ و مجلل 
 بنظر ميرسد.

او براى قريب به نيم قرن در ايران و آسياى مركزى بعنوان وارث و جانشين تيمور حكمرانى نموده و در تمامى اينمدت او 
مشغول مرمت و اصالح خرابيهائى بود كه اخيرا در نتيجه فتوحات و ملك گيرى وارد شده بود. هرات و مرو بطور خاص 

بيش از همه جا از اين احسان و نيكوكارى بهره مند بوده اند. گوهرشاد آغا زوجه اش مسجد مجلل و باشكوه و نيز 
 ساختمانهاى عالى ديگر در مشهد بنا كرده كه در فصل بعد به بيان آن خواهيم پرداخت.

دربار شاهرخ در شكوه و جالل مشهور بوده و او مانند فرزندش الغ بيك در سمرقند صاحبان علم و هنر را از همه جا 
جلب نموده و آن مركز فضال و دانشمندان شمرده ميشده- است. اعزام هيئت هاى سياسى بخارج از خصوصيات و 

 هجرى او نمايندگانى بدربار امپراطور چين فرستاد و آنها حامل مراسالت و 1419مميزات اين سلطنت بشمار ميآيد. در 
 واقع درد »2 «) هيئتى بسفارت به سامورى 1442 هجرى (845 در »1 «نامه هائى از طرف او بودند كه هنوز موجود ميباشند.
 كن فرستاد كه رئيس آن يكنفر عبد الرزاق نام بود و

______________________________ 
  (مؤلف)1785)- مجموعه مطالب گوناگون آسيائى جلد يكم چاپ كلكته 1(

)2-(Samuri  
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» از دستبرد زمانه محفوظ مانده »1 «خوشبختانه يك سلسله يادداشت هاى ذيقيمت و جالبى از او با مساعى «انجمن هكلت 
 است.

شاهرخ با وجود عشق و عالقه اش بفنون و هنرهاى ايام صلح از جنگ و پيكار هم گريزان نبود، بلكه يكمرد مبارز و 
جنگجوئى بشمار ميآمد. او قرايوسف قراقويونلو را شكست داده و پس از مرگ آن امير پسرش اسكندر را از مرتبه و 

 هجرى 824مقامى كه داشت تنزل داده و حكمران خراجگزار آذربايجان قرار داد و همچنين ما ميخوانيم كه او در 
 از طايفه برالس تالقى نمود كه از دادن »2 «) از وسط واليت كرمان پيش رفته با سلطان اويس پسر امير ادوگى 1431(

 خراج امتناع كرده بود. بدوا قصد داشت كه او را زنده پوست بكند ولى بعد از تقصيرش گذشته و مورد عفو قرار داد.

اگر يك پادشاه بزرگ بمعناى واقعى را در نظر بگيريم شاهرخ را بايد در درجه اول و بزرگترين پادشاه ايران دانست. ما 
اينرا از تاريخ ايران و نيز از مسكوكات ميدانيم كه دامنه سلطنت او نه تنها تا گرگان و اصفهان وسعت داشته بلكه تا 

 شوشتر در طرف غرب فرمانش نافذ بوده و نيز در مشرق مرزهاى مملكت او امتداد داشته است.



 الغ بيگ پادشاه ستاره شناس 

الغ بيگ پيش از اينكه بجاى پدر قرار گيرد مدت سى و هشت سال در سمرقند حكمرانى داشته است كه آن يك دوره 
 مشعشع و فرخنده اى براى اين كشور كه مكرر دستخوش غارت و خرابى گرديده محسوب ميشود.

تشويق از صاحبان هنر و ترويج از علم و دانش كه خود دوستدار واقعى آن بود نامش را بعنوان مؤلف جداول معروف 
نجومى منتها درجه صحيح و مكمل كه آن از شرق بغرب رسيده براى هميشه باقى نگهداشته است. اين كتاب بوسيله ژان 

 از اهالى صقليه و پروفسور هيئت و نجوم در اكسفورد در التين انتشار يافته و بعد هم تجديد چاپ شده »3 «گريوس 
 است.

الغ بيگ بعالوه كسى است كه ايران تقويمى را كه در آنجا تا بامروز رايج و مورد استفاده است مديون او ميباشد. در اين 
 تقويم مبدء تاريخ سيچقان ئيل نام دارد و دوائر

______________________________ 
)1-(Hakluyt  

)2-(Adugui  

)3-(John Greaves  
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دوازده ساله اى هستند كه هرسال آن بنام يك حيوانى خوانده شده است. اسامى ماهها عبارت از بروج دوازده گانه اند و 
 سال گاو نر شروع ميشود و نام ماه اول معروف به حمل (بره) است و ماه دوم ثور يعنى گاو 1913 مارس 210براى مثال 

 نر است و بهمين ترتيب تا آخر.

الغ بيگ از لحاظ يك پادشاه بدبخت بوده است، چه بعد از جلوسش برادرزاده وى عالء الدوله هرات را قبضه كرده و 
پسرش عبد اللطيف را نيز زندانى نمود و بمحض اينكه مدعى نامبرده شكست خورد هرات بدست تركمان ها بباد غارت 

رفت و نيز مقارن اين احوال سمرقند را اوزبكان تاراج كردند. براى تكميل اين مصائب و بالها عبد اللطيف خالصى يافته 
 ) بقتلش رسانيد.1449 ه (853و سر بطغيان برداشت و باالخره پدرش را اسير كرده در 

 )1452- 1467 ه (855- 872ابو سعيد 

اين پدر كش سلطنتى را كه بدينطريق فجيع بدست آورده بود از آن چندان تمتعى نبرد، چه ابو سعيد از احفاد تيمور 
سمرقند را قبضه كرده و هرچند عبد اللطيف او را در يك ميدان شكست داده ولى خودش بعد از اين بمدت كمى مقتول 

و از اين صحنه ناپديد گرديد. ابو سعيد براى تخت خالى با يك عمش ابو بكر ميرزا جنگيده و باالخره او را بدستيارى 



 هجرى 870اوزبكان بقتل رسانيد، آنوقت براى تحصيل قوه وارد در يك كشمكش و منازعات طوالنى شده و در حدود 
) حكومتى در ماوراء النهر قسمت شمالى ايران و افغانستان تأسيس نمود و دو سال بعد با سپاه جرارى حمله 1465(

بآذربايجان برده او زن حسن يا امير حسن رئيس تركمانان (صاحبان گوسفندان سفيد) منابع خواربار او را قطع كرده و 
كامال شكستش داد و اسير گرفت و بعد امير تركمان او را بدست يادگار ميرزا پسر شاهرخ و گوهرشاد داد و او هم بانتقام 

 خون اخير الذكر حكم داد سرش را بريدند.

 شاهزادگان اخير تيمورى 

سلطان احمد ارشد فرزندان ابو سعيد و جانشين او مواجه با آشوب و طغيانهاى زياد شده كليه واليات جنوبى طوق 
 اطاعت او را دور انداخته بناى عصيان را گذاشتند، در اين اثناء برادرش عمر شيخ پدر بابر در فرغانه 
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 ساله او بعد 27با او مخالفت ورزيده و در اينكار موفقيت هم حاصل نمود و با وصف احوال خاتمه يافتن سلطنت طوالنى 
 از مرگش خاصه در بخارا كه كاخهاى مجلل و باشكوهى در آنجا بنا كرده بود با تحسر و تأسف تلقى ميشده است.

سلطان حسين حامى و سرپرست جامى، مير خوند و بهزاد نقاش امير استراباد گرگان فعلى و بعد هم امير هرات بوده است. 
او در يك جنگ با شيبانى خان رئيس اوزبك كه اخيرا در اين صحنه پيدا شده بود بابر را بيارى خود خواست و ما از 

همينجا مديون يك گزارش حساس و روشنى هستيم كه درباره اين پادشاه و دربار او بعمل آمده است. در تزوك بابر از 
سلطان حسين شرحى سخن رفته كه برطبق آن او يكمرد سرزنده و مطبوع و خوش مشرب ولى عجول و تندخو و زبانش 

هم مطابق خلق و خوى او بوده است. او اكثر شمشير بدست و بجنگ و جدال اشتغال داشت و هيچيك از افراد خاندان 
تيمور بقدر او شمشير بكار نبرده است. داراى طبع موزون و در مواقعى شعر هم ميگفته است و بسيارى از اشعار او حاشا 
كه بد باشد اين پادشاه با همه جالل و وقارش به پرورش و نگاهداشتن قوچ هاى جنگى عشق و عالقه مفرط داشت و با 

پراندن كفترها و جنگ خروسان خود را مشغول و سرگرم ميساخت. بابر جلوتر رفته مينويسد عصر سلطان حسين عصرى 
عجيب بشمار آمده و اشخاص برجسته و عاليقدر وافرى داشته است كه بعضى از آنها در فصل بعد بنظر خوانندگان 

 خواهد رسيد.

 )1378- 1469 هجرى (780- 874سلسله قراقويونلو يا صاحبان گوسفندان سياه 

راجع به طايفه تركمانى كه شكل گوسفند سياه را روى پرچم هاشان نقش ميكردند ما شرحى مذكور داشته و گفتيم كه 
آنها در آخر سده چهاردهم در قسمت هاى جنوب درياچه وان برخاستند، طايفه مزبور موسوم به قراقويونلو بر اثر دوستى 
و اتحاد با آل جالير تقويت شده در ارمنستان و آذربايجان اساس فرمانفرمائى برقرار ساخته و باالخره وارث تاج و تخت 

آل جالير گرديد. قرايوسف رئيس دوم اين طائفه چندين بار از طرف تيمور لنگ بخارج تبعيد شده و يكى از عوامل 



) متصرفاتش 1405 هجرى (808جنگ برعليه بايزيد، كه ويرا تحت حمايت خود داشت، بوده است. او در آخر يعنى در 
 را دوباره بدست 
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 حمله پادگان محاصره شده بر محاصره كنندگان، نزديك سمرقند
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آورده و سه سال بعد از اين واليات و متصرفات آل جالير را ضميمه نمود و سلطان احمد ايلكانى را شكست داده و 
 بقتلش رسانيد.

بعد از قرايوسف كه خواهرش گوهرشاد زوجه شاهرخ بود پسرش اسكندر بجاى وى نشست. برادرش جهانشاه سربازى 
كه هميشه قرين با ظفر بود گرجستان را در شمال و نيز فارس و كرمان را در طرف جنوب تسخير كرد. او خراسان را 

گرفته و در هرات تاجگذارى كرده بود كه دو پسرش اينوقت سر بطغيان برداشته و مجبورش ساختند كه از تمامى آمال و 
نقشه هائى كه داشت صرف نظر كند و كمى بعد از اين مورد حمله ناگهانى شده و بدست اوزن حسن از طايفه آق قويونلو 

 بقتل رسيد، مسجد آبى تبريز از بناهاى همين پادشاه است.

 »1 «)1378- 1502 هجرى (780- 908سلسله آق قويونلو يا داراى گوسفندان سفيد 

سلسله آق قويونلو يا صاحبان گوسفندان سفيد كه از اجداد و نياكان دورى باسم بايندرى نيز معروف بوده اند بواسطه 
اراضى و زمين هائى كه از طرف تيمور لنگ بآنها در ارمنستان و بين النهرين در پاداش خدمتى كه كرده بودند اعطا شد 

در همان سال مثل طائفه رقيب شان يعنى صاحبان گوسفندان سياه تأسيس يافته و كرسى نشين آنها ديار بكر بوده است. 
اقتدار آنها در اول نسبت بطايفه رقيب كمتر و پست تر بود كه عداوت و دشمنى سخت و شديدى با آنها داشته اند و اين 

عداوت هم ناشى از اين عمل اسكندر شد كه هنگام فرار از جنگ شاهرخ اتفاقا قراعثمان جد حسن بيگ معروف به اوزن 
يا حسن دراز را گرفته و در ارزروم اين رئيس را زندانى ساخته و در حبس هم او مرد و پس از چندى او الشه اش را از 

قبر بيرون آورده سرش را بريد و با آئين فيروزى آنرا براى سلطان مصر فرستاد. اوزن حسن بعد از غلبه بر شاه جهان 
پسرش حسن على را شكست داده و اسيرش گرفت و بعد او را با تمام افراد خانواده اش به تقاص اين عمل فجيع وحشيانه 

بقتل رسانيد. چنانكه در باال ذكر شد ابو سعيد به آذربايجان حمله برده و بدست اوزن حسن اسير شد و اينمرد در سايه اين 
 فتوحات خيره كننده سلطان بتمام معناى ايران گرديد. مرگ اين شخصيت 

______________________________ 
 )- لو در تركى بمعنى تملك و دارا بودن چيزى است.1(
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 ميالدى اتفاق افتاد و بعد از او پسرش يعقوب پادشاه شد و او بعد از هفت سال شاهى مسموم 1478مقتدر و متنفذ در 
گرديد و پس از مرگ وى مملكت در نتيجه كشمكش و منازعات داخلى بر سر سلطنت تجزيه شده و راه براى آمدن 

 سلسله بومى صفوى بازگرديد.

 اتحاد اوزن حسن با ونيس 

 »1 «رلى را كه جمهورى ونيس در آسيا نه فقط در تجارت و بازرگانى بلكه در سياست و ديپلوماسى هم بازى كرده 
مطالعه آن بسيار جالب و جاذب است. شما در فصل پنجاه و هفتم ديديد كه چگونه مساعى اروپا در تحريك ايلكانى ها 

براى حمله به مصر و درآوردن ارض مقدس از چنگ سالطين مملوك بى ثمر مانده و جز تبادل سفرا نتيجه آنى از آن 
گرفته نشد. در حدود دو قرن از تبادل اين سفرا و نمايندگان سياسى گذشت و در ظرف اينمدت تركان عثمانى نه فقط 

 ميالدى دنياى مسيحيت زياده 1453بزرگترين و مقتدرترين دولت اسالمى بشمار ميآمده بلكه بواسطه تسخير قسطنطنيه در 
از تمامى ازمنه و دوره هاى قبل مورد تهديد قرار گرفت. اين واقعه هرچند كه تأثير عميق باروپا بخشيده ولى جنبشى 

 (مطابق شرحيكه از گبون »2 «بطرف اتحاد و تشريك مساعى در مسيحيان ايجاد ننمود، چه همانطور كه آنياس سلويوز
اقتباس شده) مينويسد «دنياى مسيحيت مانند بدن بى سر و جمهورى بدون قوانين يا هيئت داد رسان ميباشد، پاپ و 

امپراطور شايد تجلى ميكنند اما نظير جلوه عناوين و القاب بلند و رفيع و نيز مانند تصاوير و مجسمه هاى باشكوه و عالى ... 
 هرايالت و كشورى اميرى جداگانه دارد و هر اميرى هم داراى منافع جداگانه است».

در اين گيرودار و يا قدرى بعدتر ونيس در بهم آوردن اين شكاف يا رفع نفاق و شقاق قدم برداشته براى متحد ساختن 
دولت هاى مسيحى برعليه دشمن مشترك بذل مساعى نمود، ولى با موفقيت كمى، مگر در آسياى صغير او خيلى 

خوش بخت بود. اوزن حسن چون با ادعاهاى امير كارامانيا (سليسى آنوقت بدين نام خوانده ميشد) برعليه قرمان مساعدت 
 و همراهى كرده و شكست خورده بود لذا بدين نكته پى برد كه بدون همكارى 

______________________________ 
چاپ و نشر شده است. ( Hakluyt Society))- رجوع به «سياحت نامه هاى ونيزى ها» كه بدست انجمن هكلت 1(

 (مؤلف)

)2-(Aeneas Sylvius  
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نيروى دريائى آن جمهورى يعنى ونيس نميتوان انتظار موفقيتى داشت و بنابرين هيئتى بسفارت به ونيس فرستاد و اين 
بى نهايت موجب مسرت و خوشوقتى رئيس جمهور و مشاورين او گرديده در عوض تصميم گرفتند كه يكنفر مأمور 

 يكى از بنات كالو »1 «عاليمقامى را بسفارت نبزد اوزن حسن اعزام دارند، توضيح اينكه او يعنى اوزن حسن، تيودرا
 را بعقد نكاح خود درآورده بود و دختر ديگر امپراطور مزبور به »3 « از آخرين امپرا- طوران طرابوزان »2 «جوهانيس 

 يكنفر امير »5 « ديوك مجمع الجزائر درآمده و در ميان دامادهاى او يكى هم كاترينوزنو»4 «ازدواج نيكولو كرسپو



بازرگان ونيس بوده است و همين شخص انتخاب شد كه بدربار «صاحبان گوسفندان سفيد» رفته پادشاه آنرا حاضر كند 
 كه به محمد دوم فاتح قسطنطنيه حمله به برد.

در دربار اوزن حسن از كاترينوزنو با نهايت گرمى پذيرائى شده و مسئله خويشاوندى و انتساب او با ملكه آنچه را كه او 
ميخواست درست كرده و باالخره شاه بدون هيچ اشكالى حاضر شد بمعيت نيروى دريائى ونيس كه در ساحل كارامانيا 

 ميالدى منازعات آغاز شده و يك دسته از 1472بكار انداخته ميشد برعليه سلطان عثمانى حمله ور گردد و باالخره در 
سواران سبك اسلحه آسياى صغير را مورد تجاوزات و تهاجمات قرار دادند ولى يك ستون طيار تحت فرماندهى 

مصطفى نام يكى از فرزندان سلطان يك لشكر ايرانى را شكست داد و در سال بعد يك سپاه نيرومند عثمانى بايران حمله 
برده ليكن در يك كوشش مأيوسانه اى براى عبور از فرات دفع شد و عقب كشيد و اوزن حسن كه دشمن را تعقيب و 

دنبال كرده بود در عوض شكست سخت خورده و با تلفات زياد مجبور بفرار گرديد و بعد از اينواقعه كاترينوزنو 
بسفارت از طرف اوزن حسن فرستاده شد تا امرا و شاهزادگان دنياى مسيحى را باهم متحد ساخته و برعليه عثمانيان قيام 

 بجاى او برقرار گرديد، ليكن اوزن حسن چون از اروپا هيچگونه كومكى باو نرسيد عقل »6 «دهد و بعد از او جوزفاباربرو
 كرده از تعرض و حمله بدولت قوى و مهيب عثمانى بعد از اين صرف نظر نمود.

 پايدارترين نتيجه اين هيئت هاى سياسى و نمايندگان همانا اقامت يكعده از

______________________________ 
)1-(Theodora  

)2-(Calo Johannes  

)3-(Trebizond  

)4-(Nicolo Crespo  

)5-(Caterino Zeno  

)6-(Josafa Barbaro  
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صنعتگران فلزكار ايران در ونيس بوده است. ايشان در آنجا از هنرهاى خودشان مسطوره و نمونه هاى عالى و برجسته اى 
رواج دادند. اين نقشه ها و طرحها تا نورمبرگ و اگسبرگ اشاعت و انتشار يافته و كتابهائى در آنجاها از اين الگوها نوشته 

شد كه در آنها طرحهاى عجيب مشبك كارى و درهم را به زرگرى وفق داده و با آن منطبق ساختند. اين كتابها 
 نورنبرگ بتمام اطراف واكناف انتشار يافته و حتى بانگلستان رسيد، چنانكه كارهاى »1 «مخصوصا كتاب ويرجيل سوليز

 زرگرى زمان ملكه اليزابت شاهد صادقى است بر نفوذ صنايع ايران.



 ظهور سلسله شيبانى 

در آغاز فصل پنجاه و ششم، ما شرحى از جوجى پسر چنگيز خان مذكور داشتيم. فرزند پنجم او موسوم به شيبان كه در 
 باسم تيول »3 « و ارغيز»2 « ميالدى با باتو در هنگرى همراه بود سرزمين ما بين جبال اورال و رودخانه هاى الك 1240

مادام العمر باو اعطاء شد كه در آنجا ايل و عشيره وى بارور گرديده رو بازدياد نهادند، چنانكه بسده پانزدهم ميالدى كه 
ميآئيم در ميان اوالدهاى او يكنفر ابو الخير نام را مى بينيم كه به خوارزم و تركستان حمله برده است. پسرش محمد شيبانى 

و نيز معروف به شاهى بيگ خان تقريبا آخرين جنگجوى نامى نژاد خود پس از اينكه يك چند خدمت سلطان احمد را 
) 1507 هجرى (913ميكرد آخرين شاهزادگان تيمورى را بواسطه گرفتن هرات از دست دو پسر سلطان حسين در 

برانداخته و آن سلسله را منقرض و خاندان ازبك را تأسيس نمود تا زمان تأليف كتاب دوام دارد، چه امير بخارا و خان 
 خبوه هردو از نسل شيبان و از همان تخمه بشمار ميآيند و نام ازبك از خان بزرگ ازبك قبيله تاتار زرد گرفته شده است.

 بابر

چون بدون دادن از گزارشى ظهير الدين مشهور به «بابر» تاريخ ايران مكمل نخواهد بود لذا قلم را بطرف او معطوف 
 ميداريم.

) بدنيا آمد. فقط 1483 هجرى (888وى پسر عمر شيخ ميرزا و نوه ابو سعيد بوده است. اين فاتح هندوستان در سال 
 دوازده سالش بود كه بجاى پدر بامارت فرغانه نشست.

______________________________ 
)1-(Virgil Solis of Nuremberg.  

)2-(Ilek.  

)3-(Irghiz.  
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دو عمش با او بر سر مقامى كه ارثا باو رسيده بود بنزاع و جدال برخاستند ولى بعد از مذاكرات چندى آنها عقب كشيده 
) بسوى 1497 هجرى (903و برگشتند و اين شاه خرد سال از هرج و مرجى كه حكمفرما بود استفاده كرده در سال 

 ما ميخوانيم كه مسجد جامع و عمارات و كوشك هائى كه در باغات »1 «سمرقند حركت كرد و آنرا بتصرف درآورد.
ساخته شده با سفالهاى قشنگ آنها و نيز خيابانهائى كه از دو طرف درختان نارون، تبريزى و چنار سر بهم آورده فوق 

العاده نظر او را جلب نموده و مورد تحسين او قرار گرفته اند و همچنين خربزه هاى لذيذ و آلوى برغانى آنجا مورد پسند 
او واقع و توصيف از آنها شده است ولى بواسطه غدر و خيانتى كه در داخله او در كار بود از ثمرات اين پيروزى محروم 

) دوباره سمرقند را 1500 هجرى (906مانده و سپاهيانش او را ترك نمودند و لذا قواى تازه اى فراهم آورده و در سال 



 با شنا »2 «گرفت، ليكن بعدها بواسطه محمد شيبانى مغلوب شده و براى نجات خويش مجبور گرديد از رودخانه كوهك 
عبور كند و وقتى كه وارد سمرقند شد فاتح نامبرده راه او را سد نموده و عاقبت، بابر از ماوراء النهر ناگزير بكناره گيرى 

 گرديد.

اتفاقا در همان اوان كابل بحال هرج ومرج افتاده و حكمران آنجا عم بابر مرده بود و نجبا و سران آنجا زمام حكومت را 
 هجرى 909بدست گرفته بودند. بابر براى بدست آوردن آن ايالت متروك و بيصاحب كوشش جسورانه نمود و در سال 

) آنجا را قبضه كرد. دو سال بعد بابر اولين نقشه حمله معروف خود را به هند بموقع عمل گذارد كه آن منجر به 1503(
 تأسيس سلسله قوى و نيرومند مغول در هند گرديد.

 موفقيت هاى ادبى و علمى سلسله تيمورى 

سلسله تيمور لنگ كه تقريبا مدت يكقرن و نيم دوام كرد در ميان آن افراد زيادى هستند كه مربى و سرپرست علم و هنر 
 بودند.

در مشرق زمين نفوذ تيمور خيلى زياد است و ما از جمله صنعت نقاشى را كه مورد عالقه و دوست داشتنى است مديون 
 اينمرد ميباشيم. از حيث كتاب دوستى و ايجاد كتب كسى باالتر از آنها نيست و حتى معروفترين فرهنگ خواهان اروپا

______________________________ 
 . (مؤلف)1826)- رجوع شود به واقعات بابرى بقلم و، ارسكين چاپ 1(

)2-(Kohik.  
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 بابر (مؤسس سلسله مغوليه هند) بر تخت 
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با فرهنگ خواهان سلسله او نميتواند رقابت و همسرى نمايد. بر اثر حمايت و تشويق او بود كه زيباترين نقاشيها، كتاب ها، 
قاليها، اسلحه و آالت حرب و ديگر چيزهاى صنعتى ايجاد گرديد. تربيت و تهذيب و خدمات شايان اين اميران و 

شاهزادگان باقسام دانش و هنر روشن ترين و هوشمندترين مردان عصر را بخود جلب ميكند و در نظر آنها بخصوص 
نگارنده كه افتخار مسافرت در آسياى مركزى را نيز دارا ميباشد نام سمرقند و بخارا خاطرات شيرين محو نشدنى از اين 
سلسله مفخم و معظم برميانگيزد و مشاهده عمارات باشكوه آنها با اينكه امروزه در حال خرابى و فروريختن است فوق 

 العاده ما را بحيرت انداخته بى اختيار زبان به تحسين و آفرين ميگشائيم.
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 ديوان جالل الدين رومى 

 فصل شصت و يكم ادبيات و معمارى در عصر استيالى مغول 

 مورخين دوره اول مغول 

ما در طى فصول مربوط به مغولها از مورخين معروفى كه تاريخ مغول روى اساس تأليفات آنها قرار گرفته نام برده ايم، 
بنابراين آنچه مطلوب بنظر ميآيد آنستكه تجديد نظر اجمالى در ادبيات عصر مغول را به مختصرى از زندگانى و كتب 

آنها آغاز نمائيم. مقدم بر همه عز الدين ابن االثير نويسنده شاهكار بزرگ معروف به الكامل ميباشد كه مشتمل بر تاريخ 
 اساس مراجع كتاب خود را بر نوشتجات ابن »1 «) د، اسن 1230 هجرى (628عالم (معلوم بر مسلمانان) از بدو خلقت تا 

 االثير قرار داده و از كليه كتابهاى مرجع خود الكامل را در درجه اول قرار ميدهد. د، اسن از تاريخ جهانگشاى جوينى 
 نيز استفاده نموده است. تاريخ جهانگشا تأليف عالء الدين (عطا ملك) جوينى منشى هوالكو و مورد عالقه مخصوص »2«

 او بوده است.

______________________________ 
)1-(D'Ohsson.  

 )- جوين يكى از قصبات خراسان است.2(
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تاريخ مزبور اصل و منشاء قوم مغول، فتوحات چنگيز خان، خوارزمشاهيان و جنگ هوالگو را با اسماعيليه تشريح نموده 
است. عطا ملك خود در اين نبرد ملتزم ركاب هوالگو بوده است. ديگر از تواريخ اين عصر جامع التواريخ رشيد الدين 
فضل اهللا ميباشد كه در زمان سلطنت غازان خان نوشته است. رشيد الدين تاريخ سلسله مغول و سلسله هاى معاصر (قبلى) 

آنرا بيان نموده و بنظر ادواردبرون اين كتاب بهترين تاريخى ميباشد كه تاكنون در ايران نوشته شده است. چهارمين مورخ 
 ميباشد كه كتاب خالصه تاريخ سلسله ها و پادشاهان را »2 « مسيحى معروف به بارهبرو يا ابن العبرى »1 «اين عصر ژاكوبى 

 نوشته است. تاريخ ابن اليهود تا جلوس ارغون ميباشد و حائز اهميت زياد است.

) يعنى 1241 ه (639آخرين مورخ اين عصر شهاب الدين محمد نسوى وزير جالل الدين خوارزمشاه ميباشد كه در سال 
ده سال بعد از فوت جالل الدين نوشته شده و در آن شرح حوادث زندگى و جنگهاى جالل الدين را مؤلف شرح داده 

 است.

 تاريخ نويسان دوره بعد

از جمله مورخينى كه بعدا تاريخ مغول را نوشته اند يكى ميرخواند و ديگرى نوه اش خواندمير است. ميرخواند در اواسط 
سده پانزدهم ميالدى متولد و در خدمت حامى و سرپرست خود على شير وزير سلطان حسين در دربار هرات بوده است. 



 م برشته تحرير درآورده است. 1471ميرخواند تاريخ مفصل ايران را بنام روضة الصفا در هفت جلد از خلقت تا سال 
روضة الصفا مانند ساير تواريخ اين عصر ضمن شرح تاريخ حكايات متعددى نقل نموده، و بدين نحو از خشگى عبارت 
كاسته- است. خوندمير ملخص روضة الصفا را تأليف كرده ضمنا كتاب ديگرى در تاريچ مغول نوشته است. خواندمير 

  م خراسان را ترك و بدربار بابر بهندوستان رفت.1528هنگام شورش اوزبكان در سال 

 ياقوت 

 ميالدى از يك خانواده 1179ياقوت بن عبد اهللا در ميان علماى جغرافى مقام و مرتبه اول را حائز ميباشد. او در سال 
 يونانى اصل بدنيا آمد و در همان كودكى او را به غالمى فروختند اما با اين همه ياقوت به 

______________________________ 
)1-(Jacubite  

)2-(Barhebraeus.  
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كسب معارف و علوم پرداخته و سرتاسر ايران را مسافرت كرد. اينمرد از جمله كسان معدودى بود كه از قتل عام مروجان 
 ميالدى كتاب معجم البلدان را نوشت كه 1244بدر برد. ياقوت قسمتهاى شمالى ايران را تا موصل طى كرد و در سال 

 در دسترس فضالى اروپا گذارده شده و آن در ميان »1 «قسمتى از آن بوسيله مستشرق اليق مستعد فرانسوى باربير دومينار
 اسناد و مراجع نگارنده نفيس تر و گران بهاتر از همه ميباشد.

 نصير الدين حكيم و عالم طبيعى و رياضى 

نصير الدين فيلسوف معروف طوس جزو درباريان آخرين استاد بزرگ حشّاشين بود كه بزور جلبش كردند تا بعنوان 
يكنفر معلم و مستشار بآنها خدمت كند و هم او بود كه اربابش را واداشت تا به مغوالن تسليم شود. از طرف هوالگو خان 
نسبت بوى با كمال احترام رفتار شده و او هم در مزاجش فوق العاده نفوذ داشت و همين او بود كه هوالگو را بفتح بغداد 

وادار ساخت. بارى خواجه مشار اليه در كالم و، فلسفه، رياضى، طبيعى و هيئت و نجوم ماهر بوده و در همه اين فنون 
 كتابهائى تأليف نموده و از كارهاى برجسته او همانا تاسيس رصدخانه مراغه است.

 متصوفه يا اهل سيروسلوك 

در ميان شعراى بسيار معتبر و معروف ايران سلسله عرفا و يا صوفيان يعنى پشمينه پوشان بوده اند. بايد دانست كه در ادبيات 
، اصل و منشاء تصوف »2 «ايران و طرز فكر ايرانيان روح تصوف ريشه دوانيده و نفوذ فوق العاده اى پيدا كرده است 

 ايرانى را دست دادن مشكل است.



ممكن است بگوئيم كه آن يك تراوش جديدى است از افكار فالسفه قديم خاصه فالطونى جديد و مانويت. جماعتى 
معتقدند كه تصوف عكس العملى است كه فكر آريائى آنرا در مقابل آداب و قيود خشك مذهب اسالم بوجود آورده 
است و بعضى ديگر آنرا زائيده افكار هندى دانسته و ميگويند از فلسفه هند سرچشمه گرفته است. بانى اصول تصوف را 

 اصال به ابو سعيد ابو الخير نسبت ميدهند كه در اواخر سده دهم ميالدى 

______________________________ 
)1-(Barbier de meynard  

 )- نظامى و عطار از شعراى قبل از عصر مغول هردو صوفى و عارف بوده اند. (مؤلف)2(
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بدنيا آمده است. از ابو سعيد معناى تصوف را پرسيدند در جواب چنين گفت «از آرزوهاى خود در گذر و آنچه در 
دست دارى فروگذار و به آنچه پيش ميآيد تن درده» پروفسور برون عقائد اينمرد فوق العاده را كه از مطالعه اشعار او 

بدست آورده است خالصه نموده افكار صوفيان را بنحوى روشن بيان كرده كه از اين بهتر چيزى بنظر نميرسد كه عين 
عبارت او را در اينجا بنظر خوانندگان برسانم «در طريقه تصوف خدا نه تنها قادر مطلق و خير محض است بلكه يگانه 

منبع حيات و جمال است (و جز او هستى و جمالى نيست). آنچه كه ناپيدا و نهان است در او مغمور و آنچه كه مشهود و 
عيان است بارقه اى است از انوار تجليات او، با اين عقائد اصطالحات مخصوصى نيز كه وجه امتياز آنهاست همراه است. 

(مثال) خدا را تقريبا همه صوفيان براستى جيب، محبوب، معشوق، يا دلدار ميگويند و محويت خويش را در ذات او به 
شراب و مستى اشاره ميكنند، ظهور و تجلى ذات و اختفاء و احتجاب او را به صورت و زلف سياه تعبير ميكنند، و غيره و 

غيره. حالت كيفى و معنوى را از كمى و صورى برتر و باالتر ميشناسند. آئين و قوانين شرع را مانند پيروان اسمعيلى به 
جلوه هاى روحانى در ميآورند (شايد اينقسمت را صوفيها از اسماعيليان اقتباس كرده باشند). بزرگترين وجهه تصوف 
جنبه آزاد فكرى آنست كه صوفى صافى حقيقت را در همه مذاهب مى بيند و معتقد است كه راههاى وصول بخدا به 

 ».»1 «تعداد افراد انسانى است، تا آنجا كه حافظ ميگويد هرپرستشگاهى بهتر از خودپرستى است 

 جالل الدين رومى 

جالل الدين رومى بزرگترين شاعر طريقه تصوف است. او در اوائل سده سيزدهم ميالدى در بلخ بدنيا آمد و در واقع 
 يكى از رجال فوق العاده ديگرى است كه خراسان حقّا ميتواند بوجود او افتخار كند.

پدرش بهاء الدين متخصص در حكمت الهى چون جالل الدين پنجساله شد موطن خود بلخ را ترك گفت و در نيشابور 
عطار را مالقات كرد. عطار كه آن طفل را ديد دعا كرد و آتيه درخشان او را به پدرش خبر داد و گفت اين كودك 

 بدرجه ارشاد و امامى 



______________________________ 
  كتاب برون (مؤلف)267)- جلد دوم صفحه 1(
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 خواهد رسيد. بهاء الدين در قونيه سكنى گزيد و بدين سبب جالل الدين به رومى ملقب گرديد.

مثنوى جالل الدين در ايران و تركيه مشهور و بيش از هركتابى كه در اين زمان نوشته شده نفوذ دارد و برخى آنرا قرآن 
 ميگويد «حكايات مثنوى معموال سهل و با زبانى ساده تشريح گرديده ولى طرز »1 «فارسى خوانده اند. پروفسور كاول 

استدالل و استنتاج حكايت گاهى بسيار مفصل و درك آن راستى معجزه است، بطوريكه حتى ايرانيان تحصيل كرده و 
فاضل نيز در بعضى موارد محتاج به حاشيه و شرح ميباشند نسبت به آنقسمت از اشعار مثنوى كه صورت ساده و سليس 

دارند هيچيك از شعراى ايران در عمق فكر و زيبائى تصور بپاى جالل الدين نميرسند. در اين قسمت ها معانى و افكار نغز 
 و دلكش مانند جريان ماليم آب رودخانه كه پشت سرهم جارى ميباشد.

 سر لوحه كتاب جالل الدين حكايت معروف ناى است كه ميگويد؛

 بشنو از نى چون حكايت ميكند
 

 وز جدائى ها شكايت ميكند

 از نيستان تا مرا ببريده اند
 

 از نفيرم مرد و زن ناليده اند

 سينه خواهم شرحه شرحه از فراق 
 

 تا بگويم شرح درد اشتياق 

 هركسى كو دور ماند از اصل خويش 
 

 باز جويد روزگار وصل خويش 

 من بهر جمعيتى ناالن شدم 
 

 جفت خوشحاالن و بدحاالن شدم 

 هركسى از ظن خود شد يار من 
 

 از درون من نجست اسرار من 

 سر من از ناله من دور نيست 
 

 ليك چشم و گوش را آن نور نيست 

 تن ز جان و جان ز تن مستور نيست 
 

 ليك كس را ديد جان دستور نيست 

   
 شهرت ديوان جالل الدين يا مجموعه غزليات او هرگز بپاى مثنوى نميرسد.

ولى معروف است كه وقتى ابى بكر بن سعد از سعدى مى پرسد «بهترين و عاليترين غزل زبان فارسى كدام است» سعدى 
 در جواب يكى از غزلهاى جالل الدين را ميخواند كه مطلعش اين است؛

______________________________ 
)1-(Cowell.  
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 هرنفس آواز عشق ميرسد از چپ و راست 

 
 ما بفلك ميرويم عزم تماشا كه راست 

ميگويند سعدى اين غزل را براى سعد فرستاد و پيغام داد «هرگز اشعارى بدين شيوائى سروده نشده و نخواهد شد اى    
كاش به روم ميرفتم و خاكپاى جالل الدين را بوسه ميزدم» جالل الدين مؤسس فرقه درويش هاى مولوى است كه 

 عمليات رقص و وجد مخصوص آنها در اسالمبول مشهور و تماشائى است.

 سعدى 

با همه اختالف نظرى كه در اغلب مسائل بين ايرانيان وجود دارد ولى هرفرد ايرانى معتقد است كه سرزمين فارس يكى 
از شهرستانهاى باعظمت ايران و از مفاخر برجسته و بى نظيرش همانا پرورش دو شاعر معتبر حافظ و سعدى ميباشد كه تا 
ابد نامشان باقى است. مشرف الدين معروف به سعدى كه اين تخلص را از نام سعد بن ابى بكر بن سعد بن زنگى گرفته 

 است.

اين شاعر نامى از لحاظ ذوق و سليقه اجتماعى و ديگر نوع پرستى و رحم و مروت شايسته- است كه شاعر برگزيده و 
محبوب ايران باشد. سعدى مانند جالل الدين و عطار پارسا نبوده بلكه بايد گفت كه نيم پارسا و نيم دنيادار بوده است. 

سعدى را نمى توان در واقع يكى از شعراى متصوفه ناميد، بلكه ميتوان گفت كه او الفاظ و اصطالحات تصوف را بمنزله 
لباسى براى اداى معانى و عبارات بكار برده و از آن قصد انشاء و دعوى تصوف نداشته است. مشرف الدين در اواخر قرن 

دوازدهم ميالدى متولد و چنانكه در بوستان نيز خود اشاره نموده در كودكى پدرش فوت كرده و يتيم مانده است. او 
 چنين گويد:

 چو بينى يتيمى سرافكنده پيش 
 

 مزن بوسه بر روى فرزند خويش 

 يتيم گر بگريد كه نازش خرد
 

 و گر خشم گيرد كه بارش برد

   
سعدى پس از فوت پدر چندى در مدرسه معروف نظاميه بغداد تحصيل كرده و سپس مسافرتى به كاشغر نمود. اين 

 ميالدى بوده است. سعدى مسافرت هاى طوالنى نموده و در 1210مسافرت بطوريكه خود شاعر اشاره كرده در سال 
 هندوستان به معبد سومنات رفته و در آنجا با راهب هند و داستانى دارد و در فلسطين بچنگ صليبيان اسير شده و باالخره 
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آشنائى او را خريده و از اسارت نجات داده است. بنابر روايتى ميگويند سعدى پانزده بار بزيارت مكه رفته و همين خود با 
مالحظه دورى راه و وسائل مسافرت آنروز بهترين نمونه عزم و همت سعدى در انجام مسافرت است. او مصر و حبشه و 

آسياى صغير را نيز ديده است. اينمرد چون بسن كمال رسيده مسافرتهاى خود را موقوف كرده بشير از وطن مالوف 
بازگشته و در آنجا بوستان و گلستان را نوشته است. گلستان از كتابهائى است كه هرمبتدى زبان فارسى آنرا ميخواند، 

اگرچه خود فصاحت و بالغت سعدى فهم معانى اين كتاب را دشوار ساخته است. ولى با اين حال بعد از قرآن اين كتاب 



در ايران بيش از هرمجموعه اى خواننده دارد. سعدى در صفحات گلستان حوادث مسافرتها و زندگانى خود را در نزد ما 
مجسم ميسازد و هرلحظه خواننده را از زيركى و زبردستى سعدى خنده ميگيرد. كتاب گلستان بخوبى نشان ميدهد كه 

مشى و سياق اخالق عمومى مشرق زمين چگونه با مغرب تفاوت دارد. مثال در حكايت اول كتاب، سعدى نتيجه ميگيرد 
«دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز است» و در حكايت سربازى كه جيره نگرفته و حقوقش عقب افتاده از جبهه 

جنگ فرار ميكند سعدى او را معذور ميدارد. نوع و روش فكر عمومى مردم ايران حتى امروز هم در قضاياى اخالقى از 
زمان سعدى تاكنون فرق نكرده و هرگاه خواننده اروپائى متوجه اين نكته نباشد بطور قطع منظور و مقصود سعدى را 

درك نخواهد كرد. پروفسور برون ميگويد «نوشتجات سعدى يك آئينه سراپا نمائى است از خاور و او جنبه هاى اخالقى 
و زندگانى شرقى را تشريح و همه شئون آنرا از اعلى و ادنى مجسم ساخته و برابر چشم ما گذاشته است» ما از اشعار 

  ترجمه شده ذيال نقل ميكنيم:»1 «گلستان اين چند بيت را كه توسط اى. بى. ايست و يك 
 عمر برف است و آفتاب تموز

 
 اندكى مانده خواجه غره هنوز

 اى تهى دست رفته در بازار
 

 تر سمت پر نياورى دستار

 هركه مزروع خويش خورد خويد
 

 وقت خرمنش خوشه بايد چيد

 پند سعدى بگوش جان بشنو
 

 ره چنين است مرد باش و برو

   
 

______________________________ 
)1-(E .B .Eastwick  
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ديگر از غزليات زيباى شيخ غزلى است كه در وصف شيراز سروده پروفسور برون آنرا بنظم انگليسى درآورده و اصل 
 اشعار از اين قرار است:

 ز رنگ و بوى تو اى سروقد و سيم اندام 
 

 برفت رونق نسرين و باغ نسترنش 

 يكى بحكم نظر پاى در گلستان نه 
 

 كه پايمال كنى ارغوان و ياسمنش 

 خوشا تفرج نوروز خاصه در شيراز
 

 كه بركند دل مرد مسافر از وطنش 

 عزيز مصر چمن شد جمال يوسف گل 
 

 صبا بشهر درآورد بوى پيرهنش 

 بدين روش كه توئى گر بمرده درگذرى 
 

 عجب نيايد اگر نعره آيد از كفنش 

 نماند فتنه در ايام شاه جز سعدى 
 

 كه بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش 

   
 

 حافظ



پس از سعدى نخستين شاعر بزرگ فارس خواجه شمس الدين محمد ملقب به حافظ است و اين لقب بدين مناسبت 
است كه تمامى قران را حفظ داشت. او در آغاز سده چهاردهم ميالدى در شيراز بدنيا آمده و تمام عمر را در وطن بسر 

برده است و اينكه گفتيم در آغاز سده چهاردهم براى اين است كه تاريخ صحيح والدت در دست نيست. حافظ در 
جوانى به خوشگذرانى و عياشى ميپرداخته و بامى و معشوق يا ساده و باده قرين بوده است ولى در سن پيرى از آن 

بيزارى جسته و به زهد و تقوى و تصوف گرويده است. حافظ برخالف سعدى مرد سفر نبود، زيرا كه او مانند اغلب 
ايرانيان از دريا ميترسيده است، چنانكه يك بار محمد شاه بهمنى او را بهندوستان دعوت نمود و حافظ به بندر هرمز رفته 
و در كشتى شاهى نشست ولى از انقالب مختصر دريا هراسان شده فسخ عزيمت نمود و بشيراز برگشت و غزل جالبى در 

 اين باب سرود كه دو بيت آن اين است:

 بس آسان مى نمود اول غم دريا ببوى سود
 

 غلط كردم كه يك طوفان بصد گوهر نميارزد

 برو گنج قناعت جوى و كنج عافيت بنشين 
 

 كه يك دم تنگدل بودن به بحر و بر نميارزد

   
 حكايت مصاحبه تاريخى حافظ را با تيمور لنگ من در جاى ديگر همين 
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كتاب نقل كرده ام. او يكى دو سال بعد از اين مصاحبه درگذشت و در باغى خارج شهر شيراز موطن محبوبش ويرا 
بخاك سپردند. مينويسند كه دشمنان حافظ بعد از وفاتش ميگفتند كه او چون علنا شراب ميخورده و خوردن آنرا ترويج 
ميكرده است كافر است و نبايد بآئين مسلمانى دفن شود. برعكس دسته اى با اين نظريه مخالف و طرفدار اسالميت حافظ 

 بودند و باالخره از ديوان خود شاعر فال گرفتند و اين بيت شاهد آمد:
 قدم دريغ مدار از جنازه حافظ

 
 كه گرچه غرق گناه است ميرود ببهشت 

   
 و آن در بدخواهان شاعر شهير تاثير زياد بخشيده و همه را مجاب و خاموش ساخت.

ولى هم اكنون گاهى بعض ماليان متعصب هنگامه جو براى كسب شهرت دست بخرابى قبر و مزار دراز ميكنند، چنانكه 
 ميالدى كه بشيراز 1916در چند سال قبل در يك تابستانى كه در شيراز بسر ميبردم واقعه اى نظير آن اتفاق افتاد. در سال 

 .»1 «رفتم سنگ مرمر قبر را ديدم صحيح و سالم است، ولى يك نرده آهنين زشتى بدور آن كشيده بودند

حافظ بزرگترين شاعر غزلسراى ايران و يك ايرانى نمونه عصر خويش بوده- است. شما اگر شيراز را به بينيد عشق و 
عالقه او را باينكه روزها در باغهاى سبز و خرم بسر به برد و بامى و معشوق در كنار جوى آب بنشيند خوب ميتوانيد 
درك كنيد. اگرچه در اغلب نقاط ايران نفوذ مذهب اسالم مردم را صورت ظاهر خشك بار آورده و در امور دينى 

متظاهر و سخت گير قرار داده است، عكس آن در شيراز كه شخص خود را در ميان مردمى مى بيند كه همگى خوش 
 مشرب و بشاش و دوست داشتنى هستند.



كتاب عمده حافظ همان ديوان يا مجموعه غزليات اوست كه در وصف آن از اين بهتر چيزى نيست كه اشعارى از آن 
 بطور نمونه كه بقلم كاول ترجمه شده در اينجا بنظر خوانندگان برسانم. اصل اشعار اين است:

______________________________ 
)- اين وضعيت مربوط به دوره هاى پيش است ولى امروز بارگاه حافظ به بهترين طرزى تعمير و مجلل و عالى ساخته 1(

 شده است. (مترجم)
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 اال يا ايها الساقى ادر كاسا و ناولها

 
 كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها

 ببوى نافه كاخر صبا زان طره بگشايد
 

 ز جعد زلف مشكينش چه خون افتاد در دلها

 بمى سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
 

 كه سالك بيخبر نبود ز راه و رسم منزلها

 شب تاريك و بيم موج و گردابى چنين هايل 
 

 كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها

 مرا در منزل جانان چه امن و عيش چون هردم 
 

 جرس فرياد ميدارد كه بربنديد محملها

 همه كارم ز خود كامى به بدنامى كشيد آخر
 

 نهان كى ماند آن رازى كزو سازند محفلها

    

 جامى 

 افغان آخرين شاعر بزرگ ايران در قرن »1 «عبد الرحمن جامى اصال اهل تربت شيخ جام واقع بين مشهد و سرحد
پانزدهم ميالدى بوده است. جامى ابتدا در سمرقند بتحصيل علوم عصر خود پرداخت. سپس بهرات نزد امير عليشير مربى 

علم و ادب رفته و مورد نوازش قرار گرفت. او بزودى در تمام دنياى اسالمى شهرت پيدا كرده و از جمله كسانى كه با او 
 مكاتبه داشته و باو ارادتى خاص ميورزيدند يكى سلطان بايزيد دوم بوده است.

معروف است وقتى با يكى از شعراى همكار و رقيب مالقات اتفاق افتاده و مدت سه روز باهم بمناظره و مشاعره 
ميپرداختند و هركدام ميكوشيدند تا تفوق ذوق و استعداد خود را در گفتن اشعار نعز و مرغوب بر ديگرى ثابت نمايند، 

ولى جامى از اين رقابت و هم چشمى تحريك شده و هنر را از حد گذراند و ذوق مافوق بشرى از خويش نشان داد. 
 حريف جامى پستى خود را احساس و شرمنده شده سر بزير افكند، چون خواستند

______________________________ 
  (مؤلف)1906)- رجوع به «پنجمين سفر در ايران» (مجله انجمن جغرافيائى همايونى) ديسامبر 1(
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 گنبد خدابنده در سلطانيه 
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 پس از لحظه اى از او جواب بگيرند ديدند در دم جان سپرده است.

كتب و دواوين جامى نيز مانند موالى رومى مربوط به فلسفه اخالق و عرفان و تصوف است. معروفترين كتاب جامى در 
 جرالد آنرا ترجمه نموده. در زبان فارسى بهترين كتاب او شايد همان »1 «زبان انگليسى «سالمان و ابسال» است كه فيتز

يوسف و زليخاى معروف باشد. مضمون اين داستان شرح عاشق شدن زليخا زن فرعون به يوسف است و چون يوسف از 
معاشقه با او امتناع داشته است زليخا چندان گريه ميكند تا كور مى شود، آنگاه بر حال او شفقت آورده بدرگاه خدا دعا 
ميكند تا نور بصر و جمال و زيبائى او برميگردد و او را بعقد خود درميآورد. سرويليام جونز قسمتهائى از يوسف و زليخا 

 را به نظم انگليسى درآورده و ما يك قسمت آنرا در زير نقل مى كنيم و اصل فارسى آن بشرح زير است:

 سحر چون زاغ شب پرواز برداشت 
 

 خروس صبحگاه آواز برداشت 

 عنادل لحن دلكش بركشيدند
 

 نقاب غنچه از دل بردريدند

 سمن از آب شبنم روى خود شست 
 

 بنفشه جعد عنبربوى خود شست 

 زليخا همچنان در خواب نوشين 
 

 دلش را روى در محراب دوشين 

 نبود آن خواب خوش بيهوشيى بود
 

 ز سوداى شبش مدهوشيى بود

 كنيزان روى در پايش نهادند
 

 پرستاران بدستش بوسه دادند

 نقاب از الله سيراب بگشاد
 

 خمار آلوده چشم از خواب بگشاد

 گريبان مطلع خورشيد و مه كرد
 

 ز مطلع سر زد و هرسو نگه كرد

   
 

 قبر خدابنده در سلطانيه 

تفصيل معمارى اين عهد و بيان نكات و جزئيات آن از حدود توانائى نگارنده و گنجايش اين اوراق خارج ميباشد و لذا 
در نظر دارم شرحى مختصر از ابنيه و عمارات چندى كه اغلب آنها را شخصا ديده و از آنها اطالع دارم در اينجا بنظر 

 خوانندگان برسانم و بايد دانست كه مهمترين شهرهاى ايلخانان مغول شهر سلطانيه واقع در يكصد ميلى مغرب 

______________________________ 
)1-(Fitz Gerald  
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) بنا گرديد. او در نظر داشت كه 1305 هجرى (705قزوين است كه بدست سلطان محمد خدابنده اولجايتو در سال 
خاك جسد حضرت على بن ابى طالب و امام حسين (ع) را از كربال و نجف به سلطانيه منتقل سازد و بدين منظور مقبره 

بزرگى در آن شهر بنا نمود كه چون بانجام آرزوى خود موفق نگرديد مقبره مزبور عاقبت مزار خود او شد و جسد او در 
همانجا مدفون گرديد. طرح و نقشه بنا مثمن يا هشت گوشى و در هرگوشه آن يك مناره بلند نصب و در وسط، گنبد 

 سياح ونيسى ميگويد »1 «بزرگ اصلى است كه قطر آن هشتاد و چهار پا و بزرگترين گنبدهاى ايران است. جوزافاباربرو
 در اين جاى ترديد نيست كه گنبد مزبور »3 « در شهر ونيس نيز بزرگتر است.»2 «اين گنبد از گنبد سان جوانى پولو

 ميگويد بناى سلطانيه »4 «قشنگ ترين بنائى است كه در دوره سالطين مغول و تحت نظر آنها ساخته شده- است. كرسول 
 در روم بواسطه افزودن يا روى هم انباشتن بناهاى »5 «يعنى گنبد خدابنده برخالف گنبد اياصوفيه در قسطنطنيه و پانتئون 

 فرعى چند بر روى بدنه اصل بنا مناظر قشنگ و زيباى خودش را از دست نداده است.

 مزار امام رضا (ع)

مزار حضرت رضا (ع) در مشهد كه امروز زيارتگاه بزرگ عموم شيعيان است مانند بسيارى از كليساهاى معظم گوتيك 
 در اروپا در طى قرون بسيار و بدستهاى مختلف تعمير و تكميل گرديده است.

قديمترين قسمت اين بناى عظيم اطاق مقبره است كه معتقدند آن همان حرم واقعى- است كه بدست مامون روى بقاياى 
قبر هارون ساخته شده و چند سال بعد مورد استفاده قرار گرفته حسد حضرت رضا در اينجا مدفون گرديده است. گنبد 

 اصلى مزار از قرار معلوم كوتاه و آن بر باالى اطاقى افراشته شده بود كه مساحت كف آن در حدود سى و سه 

______________________________ 
  (مؤلف)68)- رجوع به «سفرهاى ونيسى ها در ايران» صفحه 1(

)2-(San JoannePaulo  

)مجله انجمن آسيائى همايونى). ( Creswell))- رجوع به «تاريخ و تكامل گنبد در ايران» بقلم آ. ث. كرسول 3(
 (مؤلف)

 . (مؤلف)1910)- نگاهى به «ياداشت هاى تاريخى درباره خراسان» (مجله انجمن آسيائى همايونى) اكتبر 4(

)5-(Pantheon.  
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پاى مربع بوده است. مينويسند كه گنبد طاليى كه امروز مشاهده ميشود بعدها در باالى گنبد اصلى كه هم اكنون در زير 
آن وجود دارد بنا شده است. تا مدت دويست سال در تعمير اين بنا اهمال شده تا آنكه در اوايل سده يازدهم سلطان 

محمود بر اثر خوابى كه ديد به فرماندار نيشابور فرمان داد تا بر وسعت مزار افزوده و ديوارى بدور آن بكشد. بطوريكه 



معلوم ميشود باز تا زمان سلطان سنجر توجهى در تعمير اين بناى مقدس نشد و مراقبتى از آن بعمل نيامده است، چنانكه از 
) دستور داد تا مزار را 1118 ه. (512يك كتيبه اى كه براى خود نكارنده رونوشت شده برميآيد كه اين پادشاه در سال 

 مرمت كنند.

) ميرساند كه مغولها با طاق مقبره آسيبى نرساندند و خرابش نكردند 1215 ه. (612بعالوه كتيبه ديگرى بتاريخ سال 
هرچند كه آنرا عرصه غارت قرار دادند و بالنتيجه ميتوان اينرا تصديق نمود كه مزار اصلى همانست كه اكنون باقى است 

و اين يك حقيقتى است كه حائز اهميت ميباشد. بناى اصلى مزار با كاشى پوشيده شده بود و آثار آن در بعضى قسمت ها 
 هنوز ديده ميشود.

 مسجد گوهرشاد

در ميان بزرگترين بانيان خير اين معبد گوهرشاد زوجه شاهرخ بوده است و ما اين مسجد مجلل موسوم بنام او را كه آن 
روى بهترين و برجسته ترين نمونه معمارى مغول ساخته شده است در حقيقت از ديندارى و خداترسى او داريم. شكل بنا 

چهارگوشى است باشكوه و عالى كه بر فراز آن چهار طاق بزرگ قرار دارد. طاق قسمت جنوب غربى معروف بايوان 
 مقصوره ميباشد و با يك گنبد آبى پوشيده شده و هم اينجا محل انجام وظايف مذهبى و نماز جماعت است.

گراورى كه در كتاب مشاهده ميشود قسمت كاشى كارى و گچ كارى قشنگ و زيباى داخل ايوان يا رواق را نشان 
ميدهد و منبر وعظ و خطابه نيز در همين گراور ديده ميشود كه بنا بعقيده شيعه امام دوازدهم در روز داورى بر آن جلوس 

خواهد كرد. حقيقت اين است كه وقار و شكوه و دقت و ظرافت اين مربعى شكل باضافه تناسب كامل آن و كاشى 
 كارى قشنگ و زيبا آنرا از مجلل ترين و عالى ترين مسجد آسياى مركزى قرار داده است.

 در قسمت جلوى ايوان مجلل و باشكوه كتيبه اى است با حروف بسيار درشت سفيد روى 
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 مسجد گوهرشاد
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زمينه آبى سير رنگ كه آن از حيث زيبائى نظرم را بى اختيار بخود جلب كرد و چون اين كتيبه از جهت نمونه بودن و نيز 
از نظر تاريخى نفيس و ذيقيمت است لذا ماعين آنرا (كه عربى است) ذيال از نظر خوانندگان ميگذرانيم. «قد انشأت هذا 
المسجد الجامع االعظم و البيت المحرم فى ايام دولت السلطان بن السلطان بن السلطان مظفر شاهرخ بن تيمور گورگانى 
بهادر خان خلد اهللا ملكه و سلطانه و افاض على العالمين بره و عدله و احسانه الحضرة العليا و الجليلة الكبراء شمس سماء 

العفة و السداد الموصوفة بالشرف و العزة و الرشاد گوهرشاد ابدت عظمتها و دامت عصمتها و كثرت بركاتها بالنية الصادقة 
القصوى و العقيدة الراسخة العظمى لحصول المأمول راجية من اللّه باحسن القبول من عين مالها لحسن مآلها و اصالح بالها 



يوم تجزى كل نفس اعمالها ابتغاء لوجه اللّه و طلبا لمرضاته و شكرا على آالئه و حمد اعلى نعمائه فتقبلها ربها بقبول حسن 
و خير بها باحسن اجر المحسنين و خصها باكمل ما اعده بعباده الصالحين. كتبه راجيا الى اهللا بايسنقر بن شاهرخ بن تيمور 

 ).1418 (821گورگانى فى سنة 

چون شرح و بيان اين مسجد بزرگ وقتى صورت اتمام مى پذيرد كه از مسجد پير- زن هم ذكرى بعمل آيد لذا قلم را 
بطرف آن معطوف ميداريم. حكايت ميكنند كه بانوى سالخوردى قطعه زمينى در آن حوالى داشت كه مورد نياز 

گوهرشاد بود ولى او بهيچ قيمتى حاضر نشد كه آنرا بفروشد مگر اصرار و پافشارى كرد كه يك مسجد جداگانه اى روى 
آن ساخته شود و اينجا براى اينكه يك يادگار جاودانى براى همسر سلطنت باشد اين مسئول نامعقول مقرون به اجابت 

 گرديد، چنانكه «مسجد پيرزن» گواهى است بر اينمعنى. نگارنده سمرقند و مساجد آنرا ديده ام ولى من خود مانند وامبرى 
  معتقدم كه مسجد گوهرشاد از مساجد سمرقند بسى زيباتر است.»1«

 مدرسه خرگرد

در نزديكى خواف در مرز ايران و افغانستان مدرسه اى ست كه بنا بمندرجات كتيبه هاى آن بطوريكه نگارنده استنباط 
 نموده در زمان شاهرخ ساخته شده است. اين بنا مستحكم و قطور ساخته شده و تقريبا در حدود يك 

______________________________ 
)1-(Wambrey.  
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 مقبره شاه نعمت اللّه در ماهون 
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پنجم جريب جمعا مساحت دارد و بطوريكه نويسنده مشاهده كرده ام خيلى خوب باقى مانده است. بناى اصلى 
چهارگوش داراى در ورودى بزرگ و در داخل چهار رواق بزرگ دارد، هنگامى كه من اين مدرسه را ديدم 

كاشى كارى الوان آن صحيح و سالم ولى قسمت هاى موزائيك بطور بدى آسيب ديده بود. رنگ كاشى ها آبى آسمانى، 
سبز، زرد، و سفيد و طرح زمينه موزائيك هاى آن بتقليد حروف كوفى بود، ديوارهاى مدرسه سابقا با كاشى هاى آبى 

سيررنگ داراى گلهاى سفيد و آبى پوشيده شده بود ولى متاسفانه از اين كاشيها چيزى باقى نمانده و تمام آنرا برده 
بودند. در دو طرف در ورودى يك گنبد زيبا قرار دارد كه از اطراف با گل و بته هاى برجسته تزيين شده و ديوارهاى 

 اطراف گنبدها با كاشيهاى آبى پررنگ و سنگ مرمرهاى هشت گوش مستور ميباشد.

اين بناى مجلل اكنون متروك و در شرف خرابى است ولى تنها مشاهده آثار آن معلوم ميداشت كه جلوه خيره كننده 
 ) تا كجا و چه اندازه بوده است.1445 ه (848رنگ با شكوه آبى آن در وقت اكمال و اتمام بنا در 



 مزار ماهون يا مقبره شاه نعمة اهللا 

مقبره سيد نور الدين معروف به شاه نعمت اهللا در ماهان كرمان واقع و در دوره سلطنت تيمور لنگ و شاهرخ بنا گرديده 
 است.

در ورودى اين مقبره بسيار زيبا و دو طرف آن دو مناره آبى رنگ قرار دارد. دو چنار كهن بلند در صحن اين آرامگاه 
نمايان و بر قشنگى منظره و كاشى كارى آن در مقابل اشعه آفتاب افزوده است. حياط مستطيل جلو و در ورودى در زمان 

آقا محمد خان قاجار ساخته شده. حياط عقب صحن داراى اطاق هاى قديمى ساز و توسط سيد نسا يكى از مريدان شاه 
نعمت اهللا بنا گرديده است. منظره گنبد آبى از صحن دوم بخوبى نمودار و خود صحن داراى يك اطاق مركزى و چند 

) ساخته 1061 ه (999رواق مجاور ميباشد. رواق غربى عمارت كه مدخل آن از حياط عقب است بامر شاه عباس در سال 
 شده؛ ديوارهاى داخلى اين رواق داراى كاشى و گل و بوته كارى بسيار زيباست.

 پوشش مقبره از سنگهاى مرمر و بطوريكه كتيبه آن نشان ميدهد بامر احمد شاه 
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) بنا گرديده، درهاى صحن از چوب صندل ولى اكنون 1437 ه (840بهمنى از امراء دكن و مريدان شاه نعمت اهللا در سال 
پوسيده شده. مزار شاه خليل اهللا نواده شاه نعمت اهللا نيز در همين جا و اطراف آن با نرده آهنى محصور است. درهاى رواق 

شرقى صحن نيز رو به حياط ديگرى بازميگردد و در دو طرف آن دو مناره كوچك برپاست. اين حياط داراى گلكارى 
 قشنگ و درخت هاى سرو و يك حوض زيبا و آب جارى است.

منظره زاويه شاه نعمت اهللا فريبندگى مخصوص دارد. زيبائى كاشى ها، سرسبزى درختان و گل و آب جارى در زير 
 آسمان شفاف و بدون ابر ايران تاثير عميقى در دل مسافر دارد.
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 سكه شاه اسمعيل اول 

 فصل شصت و دوم ظهور سلسله صفوى 

چنان پندار كه سپاهيان تاتار از دشمنان روسى خود در هشتر خان هزيمت يافته و دشت هاى پوشيده از برف را براى 
رسيدن به سر منزل خويش گزاره ميكنند. يا شهريار صفوى از برابر هالل ترك روى بركاشته قلمرو عالء الدوله را با 

 خاك يكسان ميسازد و به تبريز و يا قزوين بازميگردد.

 431- 6 ابيات 10بهشت گمشده «ميلتون» كتاب 



 اصل و نسب صفويان 

صفويها اصال از اوالد امام موسى كاظم (ع) برادر كوچك اسمعيل اند (رجوع به فصل پنجاه و يكم). خاندان صفوى تا 
چندين پشت در اردبيل اقامت و محبوبيت خاصى داشتند، بخصوص يكى از افراد خانواده ملقب به شيخ صفى الدين (كه 

اين سلسله نام خود را از وى گرفته اند) مقامى بس ارجمند داشت و بعد از او پسرش صدر الدين همان مقام و اعتبار را 
دارا بوده است. امير تيمور از شيخ صدر الدين مالقات كرده و به شيخ گفت تا از او تقاضائى كند. صدر الدين 

درخواست نمود تا اسراى ترك را كه از ديار بكر آورده بودند آزاد سازد. امير تيمور تقاضاى او را پذيرفت و چون 
اسرارهائى يافتند همه به حلقه مريدان صدر الدين درآمدند و بعدها هزاران نفر از فرزندان همين اسرا به گيالن مهاجرت 

 نمودند و باالخره خانواده صفوى را بسلطنت رسانيدند.

بعد از صدر الدين خواجه على برياست خاندان رسيد. او به اورشليم مهاجرت كرد و چنانكه ملكم مينويسد مقبره اش در 
 اورشليم تا يك قرن پيش بنام مزار «شيخ ايران» معروف بوده است.
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پس از خواجه على جنيد جاى او را گرفت. جنيد چندان مريد داشت كه جهانشاه قره قويونلو از نفوذ او وحشت كرد و او 
را تبعيد نمود. جنيد بديار بكر نزد اوزن حسن رفت، اوزن حسن از او بگرمى پذيرائى نموده و يكى از خواهرانش را 

بزوجيت وى درآورد. جنيد مدتى در شيروان بسر مى برد تا آنكه در همانجا در يكى از منازعات داخلى كشته شد. حيدر 
فرزند جنيد خوى جنگجوئى را از آق قويونلو بارث برده بود. اوزن حسن دائى حيدر دختر خود مارتا را (كه از زن يونانى 

داشت) بزوجيت او درآورد. حيدر از او سه پسر داشت، سلطانعلى، ابراهيم ميرزا و شاه اسمعيل. همين شخص اخير بود 
 كه مؤسس سلسله صفوى گرديد، كه از يك طرف يعنى از طرف مادر بطوريكه گفته شد يونانى بوده است.

 شد و پسران او در استخر محبوس گرديدند. پسران حيدر پس از چندى از زندان رهائى يافتند. »1 «حيدر عاقبت كشته 
سلطان على كشته شد و ابراهيم ميرزا نيز بعد از چندى در گيالن درگذشت. و بنابرين اسمعيل تنها فرزندى است كه از 

 پدر باقى ماند.

 )1499- 1452 ه 930- 905شاه اسمعيل اول مؤسس سلسله صفوى (

 مركز اصلى نفوذ و تبليغات موفق آميز خاندان صفوى گيالن بود.

اسمعيل بدوا در گيالن نيروى كوچكى بدور خود جمع كرد، سپس شهرهاى باكو و شماخى را تصرف نمود كه اين 
اولين كار مهم او بوده است. فتوحات اسمعيل بر عده پيروانش افزوده و اين دفعه با شانزده هزار لشگريان خود بر سر 

الوند امير آق قويونلو تاخت و او را مغلوب ساخت. از آنجا به تبريز رفت و در همانجا عنوان شاهى اختيار كرد. سال بعد 
شاه اسمعيل مراد برادر الوند را در نزديكى همدان شكست داده و كشت و بعد از اين الوند نيز بطريق خدعه و خيانت 

 دستگير شده و بقتل رسيد.



عشق و عالقه ايرانى به خاندان على (ع) مكرر در اين تاريخ ذكر شده است و باالخره آرمان و آرزوى ملى در شخص 
اين پادشاه كامال برآورده شده و او مورد عالقه خاص ايرانيان قرار گرفت، چه او رئيس يك قبيله جنگجوى خالى نبود 

 كه عروجش بر تخت 

______________________________ 
)- در كيفيت قتل حيدر اقوال زيادى است كه باهم اختالف دارند و حقيقت اين است كه وقايعى كه پيش از قيام 1(

 اسمعيل رويداده خيلى ابهام دارند. «مؤلف»
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ميبايد قهرا توليد رشك و حسادت كند بلكه انتساب واقعى به خاندان على (ع) را نيز داشت كه آن يعنى اصل و نسب 
مزبور قبائل و عشائر را باهم متحد ساخته و همه را براى خدمت زير لواى او حاضر نمود. همكارى هفت طايفه ترك به 

 نامى است كه طوائف استاجلو، »1 «نصرت و يارى او نويد ميداد كه عصر جديدى آغاز شده است. قزلباش يا سرخ سر
شاملو، تكلو، بهارلو، ذو القدر، قاجار و افشار بدين نام مفتخر بودند هم قسم شدند كه مذهب شيعه را جدا حمايت كنند و 

 سردارشان را مرشد و پيرو نيز پادشاه هردو بشناسند كه آن در مشرق از مشاغلى است كه باهم جمع ميشوند.

 اسمعيل جوان دعوى تاج و تخت خود را استوار كرده و خويشتن را شاه اعالم نمود.

بغداد و موصل را ضميمه نموده و بعدا ديار بكر را نيز گرفت و باالخره تمام قلمرو وسيع آق قويونلو را بتصرف خويش 
درآورد. عمليات جنگى و فعاليت شاه اسمعيل بنظر غير معمول آمده چه ما ميخوانيم كه او در يك هنگام از باكو واقع در 

 شمال تا شوشتر در جنوب بلشكركشى و عمليات جنگى ميپرداخته است.

 )1510 هجرى (916شكست ازبكان بدست شاه اسمعيل 

شاه اسمعيل بعد از آنكه دامنه نفوذ و اقتدار خود را در ايران غربى و شمال غرب استوار ساخت متوجه خراسان گرديد. 
استان مزبور (بطوريكه قبال در فصل شصتم اشاره شد) در اين هنگام در دست ازبكان افتاده بود. شاه ايران ابتدا سفيرى 

بنزد شيبانى خان رئيس ازبكان فرستاد و باو پيغام داد تا دست از تهاجمات و تجاوزات خود بردارد. شيبانى خان پاسخ داد 
«اگر شاه اسمعيل از متصرفات پدرى خود چيزى از دست داده است ما ممكن است تمام آنرا باو پس بدهيم» ضمنا 

(بقصد تحقير) يك تبرزين و كشكول براى شاه پيشكش فرستاد و در مقابل آن يك دوك و نخ پيچى از طرف شاه ايران 
 براى پادشاه ازبك فرستاده شد كه آن اشاره است باينكه حربه زنان حرف و گفتار است!!

) قشون شيبانى خان با قزاقهاى دشت قبچاق پيكار كرده و پادشاه ازبك در يادداشتى كه آنرا داده 1510 هجرى (915در 
 كنده بودند ادعا كرده بود كه دشمن را

______________________________ 
 )- اين قبائل كالهى از سقرالط كه پارچه قرمزى بود بر سر داشتند. (مؤلف)1(
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 و در »1 «در گردنه اى واقع در شمال مشهد كه نگارنده آنرا ديده است شكست داده و فتح نصيب وى گرديده است 
 هرحال قسمت بيشتر خراسان در تصرف ازبكان بوده است.

شاه اسمعيل با شتاب و سرعت فوق العاده اى برعليه دشمن پيش رفته و در نزديكى مرو سپاه ازبك را تالقى نمود. در 
اينجا ايرانيان كه عده شان هيفده هزار نفر بود با كمين كردن مظفرانه اى بيست و هشت هزار نفر ازبك را مغلوب و 

متوارى ساختند. شيبانى خان به حوالى رودخانه مرغاب فرار كرد و در آنجا سر تصرف پناه گاه وى هنگامى كه ميكوشيد 
اسبش را از ديوار به پراند بر زمين خورد و بدست سپاهيان صفوى كشته شد. سرش را بريده پيش فاتح آوردند و او هم 

حكم داد تا استخوان جمجمه را در طال نشانده و از آن جامى جواهرنشان بسازند. بلخ و هرات بعد از اين فتح اشغال شده 
و شاه اسمعيل براى ادامه عمليات جنگى و دنبال كردن فتحى كه نصيب وى شده بود نيروى عظيمى باقى گذارده و خود 

 با آيين پيروزى بايران برگشت.

 شاه اسمعيل و بابر

از جمله اسرائى كه در مرو بدست شاه اسمعيل افتاد يكى خواهر بابر بود. سلطان صفوى با اين شاهزاده مالطفت نموده و 
او را نزد برادرش فرستاد. بابر از اين جوانمردى بى اندازه خوشوقت گرديد و اين خود مقدمه ايجاد الفت و اتفاق شده و 

بابر از مرگ شيبانى خان استفاده نمود و حمله به ماوراء النهر برد. او ازبكان را شكست داده و تا درب بزرگ آهنين آنها 
را تعاقب نمود. اينمرد قواى خود را از سپاهيان ايرانى تجديد نموده و موفقيت خويش را دنبال كرد. او تمام ضديت ها و 

مقاومت هائى كه بود درهم شكسته بار ديگر در ميان غريو و هلهله شادى داخل سمرقند گرديد، ليكن مقدر نبود كه او بر 
تخت تيمورى استقرار يابد، زيرا كه اعتراف او به نفوذ و اقتدار ايرانى با وجود عداوتى كه در آسياى مركزى برعليه 

شيعيان ايرانى احساس ميكرد اهالى را خيلى زود دلسرد كرده و از عالقه و محبتشان نسبت بوى كاست و در اين اثناء 
ازبكان از تشويش و اضطراب درآمده دور عبيد اهللا جانشين شيبانى را گرفتند. بابر با چهل هزار تن بر سپاه دشمن كه 

 شماره آن سه هزار نفر بود حمله برده ولى اين نيروى قليل مأيوسانه تا آخرين 

______________________________ 
 )- خواندمير و مورخين ديگر مينويسند كه ازبكان در اين جنگ شكست خوردند. (مؤلف)1(
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) بود بحصار طرف جنوب شرقى 1512 (918لحظه پيكار كرده و باالخره فاتح درآمد و بابر بعد از اين هائله كه تاريخ آن 
 سمرقند عقب كشيد.

 )1512 (918آخرين شكست بابر بدست ازبكان 



بابر با سپاه عظيم ايرانى بار ديگر خود را مجهز ساخته روانه سمرقند گرديد، ليكن در غجدوان واقع در شمال بخارا در 
يك جنگ خونين هولناكى شكست خورد و اين شكست را او شكست آخرين و قطعى دانسته از صحنه آسياى مركزى 

خارج شد. براى نشان دادن اين اتحاد و ائتالف او با ايرانيان شيعه كه در ميان اهالى تا چه اندازه منفور بودند نگارنده 
شرحى از تاريخ رشيدى نقل ميكنم كه نويسنده آنرا بايد در نظر داشت كه عم بابر بوده است. فاضل نامبرده واقعه جنگ 

 غجدوان را بشرح زير بيان ميكند؛

«پيادگان ازبك از هرگوشه اى بناى تيرباران را گذاشتند تا اينكه در مدت خيلى كمى چنگال هاى اسالم دست هاى كفر و 
زندقه را بهم بسته عالئم فتح و پيروزى براى دين حق ظاهر و آشكار گرديد و نسيم فاتحانه اسالم را يات اعالم رفض و 

اعتزال را واژگون ساخت و تركمانان بكلى از پا درآمده و قسمت اعظم شان در ميدان جنگ نابود شدند، چاك و 
شكافهائى كه بواسطه شمشيرها در قرشى پيدا شده بود تمامى آن حاال با دوخت تيرهاى انتقام جبران شده و ايشان 

 ميرنجم و ساير امراى تركمان را بجهنم واصل كردند و امپراطور نوميد و دل شكسته بسوى حصار برگشت»

در اين گزارش نكته قابل مالحظه آن است كه سپاهيان شاه اسمعيل نظر بانتسابشان بسلسله آن قوينلو تركمان خوانده شده 
است. ميرنجم يكنفر فرمانده ايرانى و لقب كامل او «نجم ثانى» است. نتيجه اى كه از اين جنگ حاصل شد اينكه ماوراء 
النهر به- ازبك ها برگشت كه از اين تاريخ تا چندين سال خطر بزرگى براى ايران بشمار ميآمدند آنها در خاطره سكنه 

خراسان تأثيرى كه كرده اند گوئى ثابت و محو نشدنى است، چنانكه چمن بزرگ قرب چناران (بتقليد نام شيبانى خان كه 
به «شاهى بيگ» نيز معروف بود) هنوز باسم او لنگ شاهى يا چمن شاهى خوانده ميشود. پادشاه ازبك عموما در تابستانها 

 در آن نزديكى براى خاطر مراتع آن بسر ميبرد و او جيوك باغ يا باغ آبى را بنا نمود
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 »1 «كه من در حدود دوازده سال پيش در آنجا اردو زده ام 

 )1514 ه. (920قشون كشى سلطان سليم مهيب 

 و سلطانى بيرحم و فوق العاده سفاك و خونريز بود و با وجود اين »2 «سليم مهيب از فاتحين بزرگ خاندان عثمانى 
نويسنده قصايد فارسى و مربى و سرپرست صاحبان فضل و هنر بوده است. عداوتى كه در ماوراء النهر نسبت بايرانيان 
شيعى مذهب وجود داشت از عدم موفقيت بابر و اينكه نتوانست بواسطه ائتالف با اهل رفض و اعتزال پيروزى حاصل 

 كند ظاهر و آشكار ميگردد.

در اينجا نبايد فهم اين مطلب مشكل باشد كه سليم و مشاورين او كه همگى متعصب بودند براى چه تصميم گرفتند كه 
اين دولت تازه بنيان و مذهب رفضى را كه احداث كرده قبل از اينكه ريشه بدواند از بيخ بركنند، گذشته از اين سليم 

 گويا از اين قضيه كه هيئتى از ايران براى ايجاد روابط سياسى بدربار مصر و هنگرى فرستاده شده باخبر بوده است.



ساختمان روحى و اخالقى سليم را ميتوان از اينجا بدست آورد كه او جمعى را در خفا مأمور كرد تا شماره نفوس شيعه 
رافضى را در خاك عثمانى بدست آرند، چنانكه از ميان هفتاد هزار نفر شيعه اى كه بودند او چهل هزار نفر را حكم داد 

قتل عام كردند و بدينطريق كشور خود را از همدردان احتمالى با دشمن صاف و پاك نمود، سليم نامه هائى بشاه اسمعيل 
نوشت كه سبك انشاء آنها آميخته با تكبر و غرور و موهن و زننده بوده است كه در جواب آن پادشاه صفوى نوشت كه 
تحريك از طرف او نبوده و تمايلى بجنگ نداشته- است و اضافه نمود كه از مضمون مراسالت و لحن نامه ها برميآيد كه 

نويسنده آنها افيونى و گرفتار اين عادت مذموم ميباشد و لذا براى منشى همايونى يك جعبه دارو فرستاده شد و نظر 
باينكه سليم خود عادت بشرب افيون داشت و در ايران هم گويا اين قضيه معروف بوده معلوم است كه اين كلمات 

 طعنه آميز و نيشدار (اشاره بشخص او) بسيار مؤثر و كارگر واقع شده است.

______________________________ 
  (مؤلف)1911)- رجوع به ژورنال انجمن همايونى جغرافيائى، شماره جنورى 1(

)2-( 

The account of the relations between persia and turkey is mainly based on the 
monumental work by Joseph von Hammer Purgstall. 
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شاه ايران كه قسمت اعظم قشونش در آسياى مركزى مشغول بود تصميم بجنگ تدافعى گرفت و او بعد از اينكه واليات 
طرف غرب را ويران كرد در چالدران واقع در طرف شرقى اروميه رضائيه فعلى موضع گرفت. نيروى ترك مركب بود 

از يكصد و بيست هزار سرباز تربيت شده و منظم و قسمت عمده آن سواره نظام ولى مشتمل بر چندين گروهان تفنگدار 
و توپخانه قوى بوده است. تدابير حربى تركان اين بوده كه سواره نظام ايرانرا بكشند و در تيررس توپچيان و تفنگچيان 

خود بياورند و لذا تفنگها و توپ ها را پشت سر پياده نظام مخفى و پنهان كردند. شاه اسمعيل از اين حيله دشمن باخبر شده 
قشونش را كه عبارت از همان سواره نظام و تقريبا بالغ بر شصت هزار تن بود بدو قسمت تقسيم نموده يك قسمت آنرا 

خود تحت فرمان گرفته و قسمت ديگر را زير فرماندهى رئيس استاجلو قرار داد و نقشه جنگى وى اين بود كه هردو 
 جناح دشمن را باهم مورد حمله قرار دهد.

حمله اى را كه خود او بجناح چپ دشمن برد بموفقيت انجام يافته و لشكريان عثمانى را مجبور ساخت به پس قراول 
قشون عقب بنشينند، ليكن در جناح راست تركان، پياده نظام كنار رفته و توپخانه ظاهر گشته و بطور فوق العاده بفعاليت 

پرداخت. اينجا سردار ايرانى بخاك هالك افتاد و لشكرش از هم پاشيده و رو بهزيمت نهاد. ينگيچريها كه آنها را بطور 
ذخيره نگاهداشته بودند داخل ميدان گرديده و بطرف سوارانى كه تحت فرماندهى شخص شاه بودند بناى تيراندازى را 

گذاشتند و شاه پس از ابراز شجاعت و مقاومت سختى جراحت برداشته از اسب بر زمين افتاد و نزديك بود دستگير شود 



و وقتيكه دوباره بر اسب سوار شد رو بفرار نهاد و سپاهيان افسرده و دلسردش هم بمتابعت او منهزم و متفرق گرديدند و 
سليم اين جنگ هولناك را برد. اردوى ايران جزو غنائم فاتح گرديده و تمامى اسراى مرد را حكم شد قتل عام كردند و 

 تبريز تسليم ترك گرديد.

در اين جنگ چون قشون متمرد و سركش ترك از جلو رفتن امتناع ورزيد بقلب ايران تعقيب نشد و سليم مجبور گرديد 
تبريز را تخليه كند و بهمان الحاق كردستان و دياربكر قناعت نمايد. او گرجستان را نيز ضميمه نموده ولى بعدها آن 
 واليت بدست شاه اسمعيل پس گرفته شد. اين مخاصمات و پيكارها بصلح خاتمه نيافت و حمالت و تاخت وتازهاى 

 233، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 شاه اسمعيل آغاى جانيزرى هارا (در ميدان جنگ چاالدان) بقتل ميرساند
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 مرزى تا چندين سال دوام داشته است.

 سليم قشون نيرومندش را برعليه مصر سوق داده و آنجا را تبديل بيك ايالت تركى 1516در اردوكشى مهم بعدى در 
نمود و خليفه بازيچه را ناگزير ساخت كه از امتيازات و اختيارات روحانى خود دست بردار شده و همه را با بيرق و رداى 

 بفاتح تسليم دارد و بعبارت ديگر خاندان عثمانى بر مسند خالفت و بجاى خليفه قرار گرفتند و اين كار سلطان »1 «پيغمبر
اگر باالتر و مهمتر از فتح مصر نباشد الاقل در همان رديف خواهد بود، چنانكه امروز خاندان عثمانى از طرف تمام 

  ولى البته فرقه شيعه در اين امر مستثنى است.»2 «مسلمانان سنى روى زمين رئيس روحانى اسالم شناخته ميشود

 مرگ شاه اسمعيل و خصال او

شاه اسمعيل بلحاظ اينكه ايران را بار ديگر استقالل بخشيده و يك دولت و ملت مستقل جداگانه اى تأسيس نمود و نيز 
اصول و عقائد شيعه را مذهب ملى قرار داد مورد محبت ايرانيان ميباشد و در حياتش هم از نظر مرشدى و سمت ارشادى 

كه داشت ويرا ستايش ميكردند. رعايايش روى تعصب و كمال عقيدت و اخالص براى او جنگيده و بسا اتفاق ميافتاد كه 
 شرحيكه در خصايص و صفات او نوشته بشرح زير »3 «از پوشيدن اسلحه در ميدان جنگ ابا و امتناع مينمودند. انجيلتو

 است:

خوبصورت و خوش مشرب و مطبوع بود، اندام متناسب و قامت موزون داشت، نسبة تنومند بود، شانه هاى پهن داشت. 
موى سر سرخ فام بود. او تنها سبيل ميگذاشته است. بجاى دست راست از دست چپ كار ميگرفت، مانند يك خروس 

 ميالدى در اردبيل از اين جهان 1524جنگى شجاع بود و از هركدام از لردهاى خود قوى تر و محكم تر بوده است» در 
 درگذشت و در مرگش تمامى كشور غرق در سوگوارى بود و رعايايش ماتم زده و سوگوار بودند.



 )1576- 1524 ه. (984- 930طهماسب 

) بر تخت نشست و معلوم است كه تحت استيالى 1924 ه (930طهماسب فرزند ارشد شاه اسمعيل در سن ده سالگى در 
 رؤساى عشائر

______________________________ 
 )- اين موضوع در مقاله مقدماتى جلد حاضر ذكر شده است. (مؤلف)1(

  ميالدى خالفت بكلى ملغى گرديد. (مترجم)1924)- بايد دانست كه در 2(

  (مؤلف)111)- مسافرتهاى و نيزى ها در ايران صفحه 3(
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قزلباش بوده است كه هركدام بر سر تفوق و اقتدار برعليه ديگرى مشغول آنتريك و دسيسه بوده اند. اولين جنگ او 
برعليه ازبكها بود كه آنها را سردارش در ميدانى قريب تربت شيخ جام كه آنرا در يكى از سفرهايم بمن نشان دادند 

مغلوب ساخت و بعد بر اثر بروز يك آشوب و طغيان، شاه به بغداد خوانده شد كه در آنجا يكى از رؤساى ايل كلهر كه 
تا بامروز در نزديكى كرمانشاه باقى هستند حكومت را تصاحب كرده بود. او ياغى نامبرده را گرفته بقتل رسانيد و معهذا 

باز ازبكها بايران حمله آورده و هرات را مدت هيجده ماه در محاصره داشتند تا آنكه طهماسب رسيده و برسيدن او 
 ازبكان محاصره را برداشته و عقب نشستند.

 سليمان كبير يا محتشم و حمله او بايران 

در ظرف مدت طوالنى سلطنت سليمان دولت عثمانى تهديد خطرناكى بوده است. اين خليفه كه از مرگ شاه اسمعيل و 
جلوس پسرش آگاهى يافت نامه اى مشتمل بر تهديد و نيز همه نوع توهين و بى احترامى بوى نوشت. پادشاه ايران عهد 

كرد كه جواب آنرا ندهد ولى سفرائى بنزد پادشاه هنگرى و نيز امپراطور شارل هفتم فرستاد و پيشنهاداتى براى عقد 
قرارداد تهاجمى و تدافعى بآنها نمود. حسن اتفاق براى ايران، كه دورى مسافت و فقر و بى چيزى و باالخره قلت منابع 

ثروت آن نسبت بممالك معتبر و قشنگ هنگرى و اطريش آنرا چندان مورد توجه يا طعمه و شكار مرغوب قرار نداد و 
) قشون ترك بآن كشور حمله ور شد و بعد از فتح بين النهرين 1534 (940باالخره از آن صرف نظر شد. باوجوداين در 

تبريز را گرفت. سليمان بواسطه اين فتح و پيروزى و نيز از تسليم و اظهار اطاعت پادشاهان شيروان و گيالن تشجيع شده و 
يا بخيال پيشى گرفتن بر كارهاى پدرش تا سلطانيه جلو رفت. او سپس با از دست دادن قسمتى از توپخانه خويش از 
زنجيره جبال زاگروس گذشته بغداد را بتصرف درآورد. چهار سال بعد از اين دوباره او بايران حمله كرده و تبريز را 

گرفت و در آخر قلعه غير قابل سقوط و ان را تسخير كرد. طهماسب «صوفى باخترى» كه رويه تدافعى او در اشعار ميلتون 
(كه آن عنوان فصل حاضر قرار گرفته) يادآورى شده است مهاجمين را هنگام عقب نشينى تعقيب نموده و هرچند ايرانيان 

 بواسطه حيله 
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 مجلس ضيافت شاه طهماسب از همايون 
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زيركانه تركان و رم برداشتن و فرار يك رمه از اسبان خسارت و تلفات سخت هنگفتى ديدند نتايج حاصله از اين جنگ 
 غير قاطع بوده است.

 همايون امپراطور فرارى 

شرح تأسيس امپراطورى مغول در هند بدست بابر كه انگلستان سده هيجدهم با وى تماس نزديك داشت خارج از حدود 
 ميالدى از اينجهان درگذشت و جانشين او همايون از هند بر اثر آشوب و طغيانى 1530كتاب- است. آن پادشاه نامى در 

رانده شده و بايران پناهنده گرديد. طهماسب سوابق مودت و اتحاد اين دو خاندان سلطنتى را بخاطر آورده نه فقط ويرا با 
كمال صميميت و جوانمردى پذيرفت بلكه باو براى استرداد تاج و تخت با قشون كافى كمك داد. راجع بسر گردانى اين 

 سلطان فرارى هنوز در يك كتيبه اى در تربت شيخ جام اثرى بشرح زير موجود ميباشد:

 ايخدائى كه رحمت تو توبه گناهكاران را مى پذيرد

 ضمير هركس بحضرت تو ظاهر و آشكار است 

 آستانه درت قبله تمام خالئق است 

 بخشش و انعام تو همه را شامل است 

در اينجا چيزيكه بر اهميت اين يادگار تا يك حد رقت آور ميافزايد همانا اطالع باين مطلب است كه همايون حميده 
 بيگم از اوالد شيخ جام را بزوجيت خود درآورد و اكبر معروف از او بدنيا آمد.

  م.)1548- 1547 ه. (955- 594طغيان القاص ميرزا 

سليمان از طغيان القاص ميرزا برادر شاه كه بدربار وى پناهنده و مورد پذيرائى گرمى واقع شده بود ترغيب و تشجيع 
گرديده در صدد حمله ديگرى بايران افتاد. او لشكرى بايران فرستاد كه آن تبريز و اصفهان را گرفت ليكن القاص ميرزا 

 با متحدين خود بناى مخاصمه و منازعه را گذاشت و از اين لشكركشى نتيجه قطعى حاصل نشد.

 )1555 ه، (962قرارداد صلح بين ايران و تركيه 



از زمان تأسيس سلسله صفوى بين ايران و تركيه حالت عداوت و خصومت، يا جنگ و پيكار و يا در حال بى تكليفى باقى 
 بوده است. در آخر هردو دولت از جدال و قتال خسته و مانده شدند
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) سفيرى از ايران كه رئيس گارد مخصوص سلطنتى بود وارد ارز روم گرديد و درخواست متاركه 1554 ه (961تا در 
جنگ نمود و آن از طرف خليفه مورد قبول واقع و پذيره گرديد. در سال بعد سفير ايرانى ديگرى باردوى عثمانى رسيده 

و او حامل نامه اى دوستانه بوده است كه در آن نامه تقاضا شده بود كه بزائرين ايرانى اجازه زيارت اماكن مقدسه (يعنى 
مكه و مدينه) داده شود. در جواب آن سليمان نوشت كه از اين تاريخ صلح بين دو دولت تا وقتيكه ايرانيان آنرا نقض 

نكرده اند باقى خواهد بود و ديگر بحكام و فرمانداران واليات مرزى تعليمات الزمه داده ميشود كه زائرين حرمين 
شريفين را حراست و حفاظت كنند. اين معاهده صلح يك سلسله جنگهاى اوليه بين ايران و تركيه را كه در آن جنگها 

 دولت نامبرده اخير بطور كلى مهاجم بوده و ايران اساسا رويه دفاعى داشت خاتمه داد.

 تسليم كردن بايزيد پسر سليمان 

) سر بطغيان برداشته و باالخره بدولت ايران پناهنده گرديد كه از او با مراسم و 1559 ه (967بايزيد پسر سليمان در 
تشريفات زياد در تبريز پذيرائى شده ولى سربازانش از باب احتياط در ميان دستجات ايرانى تقسيم گرديدند. سليمان با 
دربار ايران براى تسليم داشتن پسرش بناى مكاتبه را گذاشت و شاه طهماسب با فرومايگى منفور وانمود كرد كه حاضر 

) بايزيد و چهار 1561 (969است مهمانش را بفروشد. قريب دو سال صرف تنظيم شرايط و مواد اين تسليم شده ليكن در 
پسرش تسليم مأمورين مخفى دولت عثمانى شده و اعدام گرديدند و بهاء پرداختى به شاه طهماسب براى تسليم داشتن 

 مهمانان خود بدشمن چهارصد هزار سكه طال بوده است.

 1558- 1562سفارتهاى آنتونى جنكينسون به بخارا و ايران 

 بود. »1 «روابط انگلستان با پادشاهان ايران كه در فصول گذشته ذكر شد در اينموقع بيك مرحله وسيعتر و مهمترى رسيده 
 در تحت سلطنت سالطين خاندان «تودور» هموطنان ما يك فصل پرافتخارى 

______________________________ 
)- رجوع شود به كتاب «مسافرتهاى خشكى و دريائى بروسيه و ايران» از انتشارات مرگان و كوت (انجمن هكلويت). 1(

 (مؤلف).
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در كتاب شهرت و نام مى نوشتند و آن مربوط بود باكتشاف منطقه قطبى كه در آن صليب «سنت جرج» راه را نشان داد. 
از سفرهاى خيلى پيشين دريائى و فوق العاده مفيد همانا سفر دريائى اكتشافى «ريچاردشانسلر» بود كه منجر بكشف 



درياى سفيد شد و بدين ترتيب باب تجارت پرسودى با روسيه افتتاح گرديد. اين روابط بوسيله يك بازرگان حادثه جوى 
 پس از فوت «شانسلر» او برياست كل كشتيهاى 1557آندوره موسوم به «آنتونى جنكينسون» توسعه و بسط يافت. در سال 

شركت «مسكوى» كه بسوى روسيه حركت مينمود منصوب گرديد. بدون شك او خيلى مايل بود كه تعليماتى را كه 
اربابانش باو داده بودند اجرا نمايد. اين تعليمات بدين قرار بود «شما بايستى با تمام وسائل ممكنه كه در دسترس شماست 

اطالع حاصل كنيد كه چگونه ممكن است يكنفر از روسيه از راه دريا و خشكى به ختا برود» چنانكه نتيجه كار او نشان 
 داد كه اين شخص توانست در اين خصوص اطالعات زيادى بدست بياورد.

 ميالدى او را با عنوان سفارت 1559«اوان مخوف» تزار روسيه كامال مجذوب اين انگليسى شد و بهمين سبب در سال 
 خود ببخارا روانه داشت. اين عمل «اوان» خود دليل بارزى است بر لياقت و شخصيت جنكينسون.

«جنكينسون» در طى مسافرت خود در ميان سياحان و مكتشفين بزرگ انگليسى مقام مهمى را بدست آورد، زيرا او اولين 
انگليسى است كه از ولگا سرازير شده و موفق بديدار خيوه و بخارا گرديده است. راستى ميتوان او را اولين جهانگرد 

 بزرگ انگليس در خشكى محسوب داشت.

در تمام مدت مسافرت، او وقايع روزانه را (در دفتر يادداشت) بدقت ضبط مينمود، چنانكه ما در ضمن مطالب ديگر 
 ميالدى) امير ازبك موسوم به «عبيد اهللا» عازم اولين حمله از 1559مى فهميم كه او زمانيكه ببخارا رفته (يعنى در سال 

حمالت بزرگ خود بخراسان بوده است. جنكين سن بسالمت بروسيه بازگشت، او نه تنها در اين مسافرت مأموريت خود 
 را بخوبى انجام داد بلكه درعين حال اطالعات زيادى درباره راه بطرف 
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 ختا بدست آورد. او مدتى بعد به انگلستان برگشت.

 ميالدى جنكين سن دوباره براى مسافرت جديدى خود را حاضر نمود. او در اين سفر دستور داشت كه با 1561در سال 
كشور ايران از راه روسيه رابطه بازرگانى برقرار سازد كه آن بواسطه اينكه دولت اخير الذكر درست در همان موقع خود 

بتنهائى كنترل ناحيه ولگا را بدست اورده بود يك نقشه پرجرئت و جسارتى بود. بايد دانست كه در اين زمان مسئله 
ارتباط با ايران از راه هرمز خارج از موضوع بود، چه تجارت و سوداگرى مديترانه شرقى در آنوقت در انحصار بازرگانان 

ژنو و ونيز قرار داشته و اين در نيم قرن ديگر بود كه پرچم انگلستان در خليج فارس نمايان ميشود و بنابرين چون 
( از تمام حقوق گمركى صرف نظر نموده بود اين بخت آزمائى و اقدام آميخته بخطر در نظر انگليسيهاى Ivanاوان )

 شيردل آن زمان ارزش داشت كه در مقابل آن بمقاومت پردازند.

جنكين سن كه تزار بعضى مطالب مهم و محرمانه اى بوى سپرده بود كه آنرا در ورود بآن ممالك صورت دهد با سفير 
ايران مسكو را ترك گفته و از راه ولگا بدون هيچ حادثه اى بحاجى طرخان رسيدند، ليكن در درياى خزر مواجه با يك 

 نام بد آنرا شهرت جاويد داده است. اين شخص انگليسى »1 «طوفان سهمناك و مهلكى شدند و اين در قصيده هوراس 



در نزديكى هاى شمال باكو پياده شده و بعد بسوى شماخى پيش رفت و خوشبختانه توانست دوستى عبد اهللا خان امير 
شيروان را جلب نمايد. او توصيفى كه از امير مزبور كرده بشرح زير است: داراى قامتى متوسط و قيافه و سيمائى مهيب و 

خونخوار ميباشد، بلباسهاى بلند و گرانبها از ابريشم و پارچه هاى زرباف كه با مرواريد و ساير جواهرات قيمتى مليله دوزى 
 كه انتهاى باريك آن بطرف باال »2 «شده بودند ملبس و عمامه اى كه بر سر داشت بشكل مخروط و تيز و بارتفاع نيم يارد

 بود و در طرف چپ آن يك دسته پر قيمتى كه در لوله طال و جواهرنشان كار گذارده بودند نصب شده بود»

 جنكين سن بعدا عبد اهللا خان را وداع كرده به اردبيل و بعد به غور رفته و از آنجا نيز

______________________________ 
)- شاعر شهير رومى طوفان سهمناك و تالطم درياى خزر را در كتاب يازدهم، چكامه نهم متعرض شد، و آنرا 1(

 بى اندازه موحش و خطرناك جلوه داده است. مترجم 

  گره. مترجم 14)- يارد معادل است با 2(
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حركت كرده و مطابق بيان خودش «از اراضى سرسبز و ميوه دارى عبور كردم كه مردمانيكه با علف زار و چراگاه جهت 
مواشى خود سروكار دارند در آن سكنى داشتند. اين مردم در موسم تابستان در كوهستانها بسر برده و در زمستان به 

جلگه ها و دره ها مراجعت مينمايند بدون اينكه بشهرها و دهات براى سكونت پناهنده شوند» در شهر اردبيل او از مقبره 
مجلل در يك مسجد قشنگ و زيبا يا مسجد شاه اسمعيل مؤسس اين سلسله تعريف ميكند ولى ديگر از مسافرت خودش 
بطرف جلو گزارشى نميدهد جز اينكه ميگويد او از كوهستانهاى لخت و خالى از اشجار عبور كرده و باالخره به قزوين 

 كه در آنزمان پايتخت بود رسيد.

چون در آنموقع شاه طهماسب مشغول تهيه مقدمات بود كه بايزيد را بسلطان بفروشد اميد موفقيت اين شخص انگليسى 
خيلى كم بوده است. معهذا جنكين سن بحضور باريافت، چنانكه خودش ميگويد «بحضور آن پادشاه بار يافته با ادب و 
تواضعى كه شايسته مأموريت من و مقام آن پادشاه بود نامه ها و هداياى ملكه را بوى تسليم نمودم. پادشاه آن هدايا را 
پذيرفته از من پرسيد از كداميك از كشور فرنگستان ميآئى و كارت در آنجا چيست؟. جوابدادم كه من از مردم شهر 

معروف لندن از كشور آراسته انگلندم و از طرف اعليحضرت اليزابت ملكه آنكشور براى عقد مناسبات دوستى و تحصيل 
اجازه براى عبور و مرور بدون مزاحمت بازرگانان و مردم آنكشور مأموريت دارم كه در قلمرو ايران مسافرت كنند و 

بخريد و فروش و حمل امتعه دو كشور پردازند و بدينوسيله بر شهرت هردو پادشاه و ثروت رعاياى آنها بيفزايند و 
 عباراتى ديگر در اينمورد بعرض رساندم كه اينك در خاطرم نمانده است».

بدبختانه در اين هنگام مسئله چاره ناپذير مذهب مطرح شده جنكين سن در جواب ميگويد كه او پيرو مذهب مسيح و 
عيسوى است، فورا گفته شد «اى كافر ما را هيچ حاجت و نيازى بدوستى با كفار نيست و از من خواست كه خارج بشوم. 



من از اين خوشم آمد كه با احترام تمام در حاليكه عده بسيارى از نجبا و سران ديگر او مرا مشايعت ميكردند خارج شدم 
 و در همان حال شخصى با يك سينى بزرگ پر از خاك از عقب من 
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روانه شده و تمامى راه مرا در داخل كاخ از جلو شاه گرفته تا درب حياط بهر كجا كه قدم ميگذاشتم براى تطهير خاك 
ميريخت.» بايد در اينجا باين انگليسى خيلى سخت گذشته باشد و چنانچه توصيه عبد اهللا خان نبود احتمال كلى داشت كه 

سر او را بعنوان هديه نزد سلطان (يعنى سلطان عثمانى) بفرستد، ولى عبد اهللا خان نوشته بود كه «اعليحضرت براى احترام 
شخص خويش هم شده نبايد جنكين سن را اذيت و آزار برساند و يا اسباب رنجش او را فراهم كند، زيرا در اينصورت 

هيچ بيگانه اى بكشور او رو نخواهد آورد» و همين شاه طهماسب را متقاعد ساخته و جنكين سن بسالمت بشيروان 
مراجعت نمود و در آنجا از او پذيرائى گرمى بعمل آمد. بخت و اقبال همه جا با اين پيشقدم بزرگ مساعدت و يارى 

نموده با امتعه و كاالهاى خود كه شامل ابريشم خام و پارچه هاى الوان براى شركت مسكوى و زربفت هاى ابريشمى و نيز 
 احجار كريمه براى تزار بود بسالمت وارد مسكو گرديد.

راه تجارتى كه بدينطريق با ايران باز شده بود بنظر موفقيت آميز ميآمد، اما اغتشاشات و هرج و مرجى كه در كشور 
رويداد باضافه خسارات و صدماتى كه از طوفان خزر و دزدان دريائى بشركت انگليسى وارد شد شركت را پس از سفر 

 ميالدى ديگر كوششى در اين 1581ششم متوجه باين ساخت كه خسارات وارده قابل تحمل نيست و بالنتيجه در سال 
باره بعمل نيامد، اما شكست و عدم موفقيت در اين كار بزرگ افتخاراتى را در برداشته است، چه اين كار، انگليسى هائى 
را كه در آن شركت كرده بودند مشق جسارت و شهامتى داد كه خاص عصر درخشان اليزابت بزرگ بوده و چشم انداز 

  كه ظاهرا بكار بزرگ جنكين سن اشاره ميكند هويداست:»1 «ملت انگليس را وسيع كرد و اين از اشعار تمبورلين مارلو

«بازرگانان مسيحى كه با وجود مقاومت روسها امواج درياى خزر را با كشتيهاى خويش ميشكافند بايد در برابر ما كه 
 خداوندان درياچه ايم بادبانها را بعالمت كرنش فرود آرند».

______________________________ 
)1-(Marlowe's Tamburlaine  
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 ميلتون نيز بايستى پايه اطالعات اشعار عنوان فصل جارى را از اين پيشقدمان بدست آورده باشد.

 »1 «شرحى راجع بايران از د، آلساندرى 

 سالهاى اخير زندگى شاه طهماسب نسبة بدون حادثه گذشت.



تهاجمات و تاخت وتازهاى ازبكها بخراسان نبايد او را كه در قزوين بود چندان بزحمت انداخته باشد، اما قحطى موحشى 
) رويداد و بروز طاعون در دنباله آن احتمال دارد كه در تمام كشور سرايت كرده و همه 1571 هجرى (957كه در سال 

 را متأثر كرده باشد.

 بسفارت از ونيس بدربار او در قزوين فرستاده شد. وى مأمور بود شاه »2 «چندى پيش از مرگش وينس تيوآ، د، الساندرى 
را تحريك و متقاعد كند باينكه تركان مهياى گرفتن قبرس از ونيزى ها ميباشند و اگر شاه ايران حمله بخاك عثمانى 

نكند خود شكار بعدى تركها خواهد شد. اين ميسيون نظر بمقصودى كه داشت مواجه بعدم موفقيت گرديد، اما در سايه 
آن ما يك شرح جالب توجهى راجع بايران بقلم يكنفر معاصر دقيق النظر مشاهد بدست آورده ايم، د، آلساندرى در ضمن 
بيان مطالب ديگر ميگويد راهى كه از هرمز بود بكلى از آن غفلت و اهمال شده و راه عمده از طريق حلب نيز متروك و 

خراب مانده است. اين شخص از آنتونى جنكين سن نيز ذكرى كرده است. بيان راجعه به شاه طهماسب كه خالى از 
مداهنه ميباشد بدينقرار است «داراى قامتى متوسط، هيكلى زيبا و خوش قيافه بود، هرچند چهره اى تيره و لبهاى ضخيم و 

ريش مهيبى داشت و مخصوصا مينويسد كه او (شاه) مدت يازده سال قصر خود را ترك نكرده بود و مردم در نتيجه قادر 
نبودند عرايض شان را بوى برسانند. ميگويد جاده ها ناامن و قضات و دادرسان رشوه خوار بودند و رويهمرفته مطابق گفته 

 او سلطان، كشور خود را فراموش كرده و جز به پول و زن بچيز ديگرى اعتنا نميكرد.

______________________________ 
 )- رجوع به «مسافرتهاى ونيزى ها در ايران» (مؤلف)1(

)2-(D .Alessandri  
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 )1576 هجرى (984اسمعيل دوم 

رسم شاهان صفوى اين بود كه فرزندانشان را تحت محافظت و سرپرستى رؤساى بزرگ قبائل قرار ميدادند و از اينرو بعد 
از مرگ طهماسب كه بدست مادر يكى از همان رؤسا كه حيدر نام داشت مسموم گرديد رقباى خطرناك از حبس آزاد 

شدند. حيدر آنوقت در پايتخت بود و قبيله استاجلو او را نامزد سلطنت نمودند ولى قبل از اينكه موافقين و همدستانش 
دور او جمع شوند بقتل رسيد. باالخره اسمعيل فرزند چهارم شاه كه مدت بيست و پنجسال بدست پدرش زندانى بود بر 
تخت نشست. اين شاه جديد بواسطه طول زمان حبس و قيد خوى سبعى پيدا كرده بود و از اينرو پس از بدست آوردن 
قدرت و تحكيم مبانى سلطنت خود هشت تن از شاهزادگان خانواده سلطنتى را كه در قزوين بودند باضافه هيفده نفر از 

سران عمده را ميل كشيد و يا كشت. محمد ميرزا كه بلقب خدابنده معروف و فرزند ارشد شاه بود چون از دو چشم 
تقريبا محروم بود نامزد سلطنت نگرديد، وى با اينحال حكمران خراسان بود و بعدا بحكمرانى فارس منصوب گرديد و 

بنابرين فرزند خود عباس را بحكومت اسمى خراسان در تحت حفاظت و نگهبانى عليقلى خان رئيس ايل شاملو باقى 
گذارد. شاه اسمعيل عده اى را با دستورات الزم براى قتل خدابنده و عباس روانه داشت، اما درست قبل از آنكه آنها 



فرمان وحشيانه خود را بموقع اجرا بگذارند خبر رسيد كه شاه جديد بر اثر شرب زياد و افراط در استعمال ترياك 
 درگذشته است.

 ليكن بنا بروايت ديگر پانزده مرد كه بلباس زنان درآمده بودند او را بقتل رسانيده اند.

 )1578 هجرى (985محمد خدابنده 

مرگ اسمعيل نه تنها جان محمد را نجات داد بلكه او را بتخت سلطنت ايران نيز رسانيد. اما او بزودى نشان داد كه از 
عهده اداره كردن امور مملكت برنميآيد و لذا چيزى نگذشت كه امراى خراسان بمخالفت برخاسته و عباس را شاه 
خواندند. در طى جنگ داخلى كه بعدا رويداد شاه ضعيف النفس وزير خود ميرزا سليمان را ترك گفته و برؤساى 

قزلباش واگذارد و آنها هم ويرا بقتل رسانيدند، پس از اين واقعه موقعيت او (شاه) بواسطه قتل برخالف سياست رئيس 
 ايل تكلو ضعيف تر گرديد و وقتى كه تركان بايران حمله آوردند
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تمام رعاياى او ويرا ترك نمودند. شجاعت هاى حمزه ميرزا وليعهد فقط اين دوران تيره و تاريك را روشن ميسازد. اولين 
كار بزرگ او نابود ساختن پيش قراوالن ترك در نزديكى خوى بود، تركها براى بليه اى كه رخداده بود نيروى تازه اى 

فرستادند و آن نيز نيست و نابود شد، ولى با وجود اين موفقيت هاى درخشان ايرانيان، آرتش مهاجم بسوى تبريز پيش 
رفت و آنجا را بتصرف درآورد و شهر در نتيجه عصيان و نافرمانى قزلباش بباد غارت رفت، ليكن حمزه ميرزا را هنوز 

) بدشمن برد بيست هزار تن از آنها را كشت و در 1585 هجرى (993نبايستى از نظر دور داشت. او با حمله اى كه در سال 
يك ماه بعد دوباره تلفات و خسارات بر باد دهنده اى بمهاجمين وارد آورد، اما بزودى خودش هم به بالى سختى دچار 

شد، چه سه هزار نفر از مردانش در مرداب بهالكت رسيدند. با اينحال ايران جسور بى باك ابدا مأيوس نشده و در 
سرتاسر ارس بحمله پرداخت. سلماس و ايروان را غارت كردند، اما اختالفات داخلى نگذاشت كه اين فتوحات و 

پيروزيها بارور گردد و تبريز در دست تركان باقى ماند. براى محروم ساختن حمزه ميرزا از سلطنت توطئه و سازشى افراد 
 هجرى 995قبائل باهم نموده ولى نتيجه اى نبخشيد، ليكن اين شاهزاده دالور و شجاع بدست يكى از محبوبانش در سال 

 ) كشته شد و با مرگ او هرنوع اميد عاحلى براى بيرون كردن مهاجمين از بين رفت.1587(
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 ) تحرير و امضا شده است.1603 هجرى (1012عين دستخط شاه عباس كه در سال 

 (باجازه و لطف عبد المجيد بلشاه)

 فصل شصت و سوم شاه عباس كبير



اما شخص او آنوقت و آن از اينقرار است: اندامش چنان برازنده است كه گوئى نقشبند صنع كه ميدانسته است ويرا براى 
چه كارى نامزد خواهد كرد همه تناسب و جمال و قوت و چابكى را بوى عنايت كرده است، رنگ گندم گون و چهره 

 مردانه اش بيشتر بر اثر نوازش آفتاب تيره گشته است.

او را دلى بزرگ و شاهانه است و خرد و دالورى و گشاده دستى و عطوفت و مدارا و باالخره حق پرستى از صفات مميزه 
 اوست.

 (گفته انتونى شرلى درباره شاه عباس)

بايد دانست كه قرن شانزدهم، هم در اروپا و هم در آسيا، بواسطه پروردن شهرياران بزرگ با بخشش هاى وافر يك عصر 
تاريخى شگفت آميزى بوده است. از ميان اين شهرياران يكى شارلز پنجم و ديگر اليزابت در اروپا هستند كه سلطان 

سليمان سلطان تركيه، اكبر مغول امپراطور هند و شاه عباس كه موضوع اين فصل است اگر باالتر نباشند الاقل در همان 
رديف قرار ميگيرند. معهذا آن طفلى كه مقدر شده بود روزى شاه عباس كبير گردد وضعش در ايام كودكى هيچ 

 اميدبخش نبود و كسى خيال 
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نميكرد كه او روزى شاه عباس كبير خواهد شد. در كوچكى او را حاكم اسمى خراسان كردند و او دوره صباوت خود 
 را در حاليكه بازيچه دست رؤساى قبائل رقيب بود گذراند.

نگهبان يا هللا او على قلى خان رئيس ايل شاملو بود كه با مرشد قلى خان رئيس ايل استاجلو اسما براى اينكه حقوق اين 
طفل را محفوظ نگاهدارد متحد شده بود، ولى در حقيقت منظور او ترقيات شخصى خودش بود. همانطور كه انتظار 

ميرفت اين دو نفر خان با يكديگر بخصومت برخاستند و در جنگى كه متعاقب آن رويداد على قلى خان كه همراه سلطان 
جوان بجنگ رفته بود مغلوب شد، اسب عباس تير خورد و خودش هم شخصا با خطر عظيمى روبرو شد ولى در همين 

موقع فاتحين دست از تعقيب كشيده خود را بدست و پاى او انداختند، در نتيجه مرشد قلى خان با سرنيزه خود را 
مستحفظ و نگهبان وى نمود، همانطوريكه قبال ديديم امراء خراسان عباس را بسلطنت اعالم كرده بودند و خدابنده آن 

توانائى را نداشته كه قدرت و نفوذ خود را در آن واليت برقرار سازد، كمى بعد از اين، اغتشاشى كه از مرگ حمزه 
ميرزا رويداد مرشد قلى خان را تشجيع كرد كه بطرف قزوين پيش رفته و آنجا را اشغال نمود. خدابنده در آنموقع 

بفرونشاندن شورشى در فارس اشتغال داشت، بنابرين مرشد قلى خان از غيبت او استفاده نموده اعالميه اى انتشار داد كه 
امالك و خانه هائيرا كه سربازان خدابنده در قزوين متصرفند در صورتيكه براى ادعاى تملك آنها بزودى برنگردند 
تمامى آنها توقيف و ضبط خواهد شد. انتشار اين اعالميه قدرت خدابنده را معدوم ساخت، چه ارتش او وى را تنها 

گذارده بپايتخت مراجعت نمودند. از اين تاريخ يا خدابنده بمرگ طبيعى مرده و يا كشته شده است- ديگر براى ادعاى 
شاه عباس در ايران مخالفى وجود نداشت. شاه عباس هم بزودى مرشد قلى خان را كشته و بدين ترتيب زمام قدرت را در 

 دست گرفت.



 )1587- 1590 (995- 998حمله تركان 

مرگ حمزه ميرزا و آشوب و اغتشاشات داخلى كه موجب ضعف و ناتوانى ايران شده كامال بنفع سرداران تجاوزكار 
 سلطان بود.

مذاكرات براى عقد يك متاركه بوسيله خدابنده بعمل آمده ولى چون تركان تقاضاى استرداد شهرستان قراباغ را نموده 
 بودند و تقاضاى آنها رد شده 
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) در نزديكى بغداد جنگى بين دو دولت بوقوع پيوست و فرهاد پاشا 1587 ه (995بود بسرعت مخاصمت آغاز شده و در 
 نفر بودند پس از يك كشمكش و جنگ مأيوسانه اى كه سه روز طول كشيد 15000يك ارتش ايران را كه بالغ بر 

غافل گير نمود. در دنباله اين موفقيت و تصرف شهر تبريز تركان واليات غربى ايران را كه شامل قسمت بزرگى از عراق 
) فرهاد پاشا نيروهاى خود را بنيروى 1588 ه (996عجم، لرستان و خوزستان بود ضميمه خاك خود نمودند. در سال 

حاكم شيروان ملحق نمود و بقراباغ حمله برد و گنجه را متصرف شد و بعجله حصارى در اطراف شهر كشيد و يك عده 
  نفرى را در آنجا مستحفظ گذاشت و بدينطريق شهر را مستحكم ساخت.3000

موقعيت شاه عباس بواسطه تجاوزات و تهاجمات ازبك ها در نهايت درجه ضعف بود، بنابرين او بلحاظ مصالح وقت 
تصميم گرفت براى جمع آورى ذخائر و منابع خود براى جنگ برعليه ازبكان، با تركان صلح نمايد. پس از مذاكرات 

) منعقد شد و 1590 هجرى (998طوالنى كه بسرپرستى حيدر ميرزا فرزند حمزه ميرزا بعمل آمد پيمان صلحى در سال 
 مطابق آن شهر تبريز و شيروان و بنادر آن واقع در بحر خزر و گرجستان و لرستان بتركها واگذار گرديد.

 هجوم و حمالت ازبك 

سلطنت ازبك در زمان عبد اهللا دوم به منتها درجه بسط و قدرت خود رسيد. اين شخص با شاه عباس معاصر بود و 
مرزهاى امپراطورى خود را از هرطرف توسعه ميداد. در مشرق فرغانه، كاشغر، ختن و در جنوب بلخ، طخارستان و 

بدخشان از واليات سرحدى او شدند. در طرف مغرب استراباد را بطور غافلگيرى تصرف نمودند و شاهزاده حاكم گيالن 
را كه با سلطان عثمانى متفق بود بكلى از كشورش بيرون راندند. در زمان شاه عباس نيز بر هرات پس از سه ماه محاصره 
دست يافتند و باين وسيله شاه عباس را مورد تهديد قرار دادند. شهر مقدس مشهد بعدا نيز به محاصره درآمد. شاه جوان 

براى نجات آنجا حركت نمود ولى ناخوشى وى باعث تأخير شد. در نتيجه شهر بتصرف آنها درآمد و بباد غارت رفت و 
 سكنه شهر را قتل عام نمودند و ثروتها و خزائن مزار مقدس تماما چپاول شد. شهرهاى ديگر خراسان از جمله 
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 نيشابور، سبزوار، اسفراين، تون، طبس همگى دچار سرنوشتى مشابه مشهد شدند.



) بر اين دشمن حيله گر و مكار 1597 ه (1006اين استان مهم بيك حالت فالكت بار و تأثرآورى افتاد، و تا آنكه در سال 
 پيروزى بزرگى در حوالى هرات حاصل گرديد و پس از آن تا چندين سال حمالت ساليانه ازبكها قطع و موقوف شد.

شاه عباس براى محافظت اين قسمت از مرز باز و بالد فاع چندين هزار نفر از اكراد كردستان را با خانواده و گله هاى آنها 
كوچ داده و آنان را در شمال خراسان سكنى داد و تقريبا آنها را محافظ و مانع پيشرفت ازبكها گردانيد. اين تازه واردين 
قادر نبودند دارائى و اموال خود را در سرزمين هاى حاصلخيز شمالى سلسله جبالى كه در فصل يكم ذكر شد نگاه دارند 

 را از آنجا بيرون كرده و موقعيت خود را محكم و استوار »1 «بدين جهت آنها به دره اترك رفته و تركهاى جرايلى 
ساختند. امروزه آنها يك جامعه مترقى و كاميابى شده اند، هرچند كه هنوز بزبان خودشان تكلم ميكنند و حكومتشان 

 عموما با رؤساى قبائل ميباشد.

 )1591 ه، (1000كناره گيرى موقتى 

شاه عباس بستاره شناسى و نجوم عقيده زياد داشت و چون در اين موقع منجمين او پيش بينى نمودند كه خطرهاى بزرگى 
متوجه اشغال كننده تاج و تخت ميباشد لذا موقتا براى مدتى از تخت كناره گيرى نمود و يوسف نامى را كه گويا مسيحى 

بود و يقينا مسلمان نبوده بر تخت نشاندند و مدت سه روز چون پادشاه با او رفتار ميكردند. در روز چهارم او را بقتل 
رسانيدند و بدينطريق تأثير كواكب يا احكام آنها صورت انجام پذيرفت. شاه عباس در حاليكه ستاره شناسان او را نويد 

 سلطنت طوالنى و پرافتخارى ميدادند دوباره بر تخت نشست.

 پيروزى بر ازبكها كه ذكر آن در باال گذشت پس از اين واقعه فوق العاده اتفاق افتاد.

  ميالدى)1598ورود برادران شرلى در ايران (

كوشش دليرانه اى كه جنكين سن در سلطنت طهماسب براى افتتاح باب بازرگانى با ايران از راه روسيه بعمل آورد يك 
 حادثه و واقعه متروك و مهجور بود كه هيچگونه اثرى در اين 

______________________________ 
)1-(Jeraili  
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كشور باقى نگذاشت و ذكر آن فقط بسبب شجاعت و پشت كارى است كه او از خود نشان داده است. در زمان شاه 
عباس كبير ابتدا مردان انگليسى بصورت نجباى حادثه جو در صحنه ظاهر ميشوند، نفوذ آنها در سياست ايران قابل 

مالحظه بود. سرانتونى شرلى كه قبال بعنوان رياست يك هيئت اكتشافى در درياى اسپانيا ممتاز و معروف بود و برادرش 
 بقزوين رسيدند، پس از برگشت شاه عباس از 1598سررابرت شرلى با بيست و شش نفر از همراهان خود در سال 

پيروزى بر ازبكها اين دو برادر خود را بعنوان شواليه هاى انگليسى كه شهرت پادشاه ايران را شنيده و مايل به ورود در 



خدمت او ميباشند معرفى نمودند. آشنائى و اطالع آنها از رسوم ايرانى از هداياى عالى آنها معلوم ميگردد كه عبارت بود 
از «شش جفت گوشواره زمرد فوق العاده قشنگ و زيبا، دو قطعه جواهر ياقوت نشان، يك جام زرين ميناكارى كه 

مركب از سه قطعه بود، يك نمكدان، يك ابريق بلور بشكل اژدها مستور از يك نوع نقره كارى كه روى آن از طال آب 
 داده شده بود».

شاه جوان نيز كه ظاهرا از تملق رئيس هيئت خوشش آمده بود در عوض، هداياى شاهانه اى باو داد، از آنجمله «چهل 
اسب با زين و يراق كامل، دو اسب كه زين هاى آنها قيمتى بود و روكش طال داشت و ياقوت و فيروزه نشان بود» عالوه 

 بر اينها قاطرها، شتران و چادرها و مبلغى وجه نقد هم بوده است.

 تجديد تشكيالت ارتش ايران 

نيروئى كه در تحت اختيار شاه بود رويهمرفته شامل شصت هزار سوار قزلباش بود كه جز رؤساى خودشان از هيچكس 
اطاعت نميكردند، در نتيجه شاه نميتوانست جز برؤساى قزلباش بديگرى فرمان دهد و بدين جهت معلوم ميشود كه 

قدرت كلى در دست آنها بوده است. شاه عباس براى رفع اين اشكال افراد دستجات قبيله اى يعنى عده نفراتى كه هرقبيله 
مسئول بود تحويل بدهد دو قسمت كرد و نيروئى كه شامل ده هزار سواره نظام و دوازده هزار پياده نظام بود و بوسيله 

 (ينكى چرى) بود »1 «شخص شاه اداره و مقرريشان پرداخت ميشد تشكيل داد. اين عمل او مخصوصا تقليدى از جانيزرى 
 و بنام تفنگچيان ناميده ميشدند»

______________________________ 
 )- سرباز پياده نظام كه در زمره پاسبانان سلطان عثمانى بود. (مترجم)1(
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 اين نيرو از گرجستان و ارمنستان داخل دين اسالم شده بود.

 فرمانده معروف كل قواى ايران از هيئت شرلى بسرعت استفاده نمود. بين اعضاى هيئت شرلى يك »1 «اللهوردى 
ريخته گر توپ وجود داشت. با كمك او و برادران شرلى صنف توپخانه مانند رژيمان منظم پياده نظام تشكيل شد. در 

حقيقت بيشتر بوسيله كمك صميمانه هم ميهنمان در تشكيالت نظام ايران انقالبى بوقوع پيوست و بجاى نيروى اسب سوار 
دوران ملوك الطوايفى، ايران داراى ارتشى شد كه ميتوانست با ارتش تركيه در ميدان جنگ مقابله نمايد. يك كتاب 

سياحت نامه انگليسى قديم چنين مينگارد: «عثمانى قوى كه زمانى مايه ترس و وحشت دنياى مسيحى بود از ترس شرلى 
ميلرزد و از رسيدن بسرنوشت و تقدير خود نااميد شده است. ايرانى مسّلط اكنون فنون جنگى شرلى را ياد گرفته و او كه 
وقتى طريق اجراى يك فرمان را نميدانست اكنون پانصد عراده توپ برنج و شصت هزار تفنگچى در اختيار دارد. بنابرين 
ايرانيان وقتى كه شمشير داشتند تركها از آنان ميترسيدند و حاال كه ضربات آنها جدى تر و با صنايع گوگردى آميخته شده 

 مخوف تر و وحشتناك تر شده اند.»



 تشكيل قبيله شاهسون 

يك نيروى ديگر در مقابل قزلباش گردنكش آن بود كه شاه از اعضاء تمام قبايل دعوت نمود كه براى اسم نويسى آزاد 
بنام «شاهسون» يا دوستدار شاه حاضر شوند. اين سياست و حسن تدبير كامال به موفقيت انجاميد و هزاران نفر از مردان 

باين قبيله جديد پيوستند و بدينطريق شاه از اين بستگى و اتكال بر قزلباش آسوده شد. قبيله شاهسون تا امروز قوى باقى 
 مانده اند و ساكن ناحيه وسيعى از نواحى بين تبريز و اردبيل و جنوب شرقى قزوين ميباشد

 سرآنتونى شرلى بعنوان يك سفير

مسئله مهمى كه باعث اضطراب و نگرانى دربار بوده است اينكه به عثمانى كه هنوز از سربازان او در تبريز مستحفظ 
 گذاشته شده است آيا بايد اعالن جنگ داد يا نه؟ شرلى خيلى مايل بود

______________________________ 
)- ملكم ابن خان معروف را على وردى نام ميبرد ولى اللهوردى كه بمعنى خداداد در زبان تركى است صحيح تر- 1(

  ذكر شده است (مؤلف)226است. سبب عجيب مرگ او در «افتخار عالم شيعه» صفحه 
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كه با مالقات سالطين اروپا براى جلب همكارى آنها برعليه دشمن مشترك بر خدمات خود بيفزايد. شاه عباس هم كه در 
تحت تأثير فوق العاده اين انگليسى قرار داشت با اين پيشنهاد موافقت نمود. بطوريكه ملكم ذكر ميكند «اعتبارات و 

اختياراتى كه به شرلى داده شد شايد بزرگترين اعتبارات و اختياراتى است كه عموما تابحال بيكنفر نماينده داده شده 
 است» براى اثبات اين مطلب كافى است فقره زير را نقل نمائيم:

«و شما اى تمام پادشاهانى كه آئين عيسى مسيح را پيروى ميكنيد بدانيد كه واسطه دوستى بين من و شما او (شرلى) بوده 
است. البته پيش از اين هم دوستى شما را آرزو داشتيم ولى راه دوستى را او نشان داد و پرده بيگانگى را او از ميان 

برداشت، اين مرد برضاى خويش نزد ما آمد و ما با صوا بديد و رضاى او يكى از رجال دربار خود را همراه وى نزد شما 
ميفرستيم. در ايران او را چون برادر عزيز ميداشتيم و با او در يك ظرف غذا ميخورديم و از يك جام شراب مى نوشيديم، 

 پس چون اين مرد نزد شما رسيد بايد او را نماينده شخص ما بدانيد و آنچه ميگويد و ميخواهد انجام دهيد»

در اين زمان بتجار مسيحى كه مايل به تجارت با ايران بودند حقوق و امتيازاتى كه اعطا شد فوق العاده رضايت بخش و 
جالب توجه بوده است. هيچ جا كسى حق مداخله در كار آنان نداشت و هيچ نوع عوارض و رسومى بر آنها تحميل 
نميشد و نيز هيچ آدم مذهبى يا مالئى نمى توانست موجب تشويش و اضطراب خاطر آنها بشود، خالصه براى اينكه 

بيگانگان حس كنند كه از آنان در ايران حسن استقبال شده و با آغوش باز آنها را خواهند پذيرفت تمام وسائل ممكنه 
فراهم آمده بود. اين روح صميميت و رفاقت هنوز در قرن بيستم قابل مالحظه است و اروپائيان را كه در بيشتر نقاط آسيا 

 اگر بآنها سخت گيرى نكنند منفورشان دارند در ايران محبت مينمايند.



سفارت سرآنتونى شرلى باعث برانگيختن حس رقابت و حسادت مسكو شد، چه سياست آن دولت از زمان جنكين سن تا 
آنوقت تغيير كلى نموده بود. نه فقط با مصاحب ايرانى شواليه انگليسى مانند يك سفير رفتار ننمودند بلكه خودش را تا 

 مدتى نيز زندانى كردند. در آخر كار وسائل معافيت و آزادى خود را فراهم ساخته و بدربار امپراطور
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راه يافت، در اينجا او را با نهايت احترام پذيرائى نمود. چه معلوم گرديد كه يك لشكر كشى موفقانه اى بدست شاه عباس 
 واكنش بسيار مطلوبى در موقعيت اروپا خواهد داشت.

از دربار پراك شواليه انگليسى مسافرت خود را بروم ادامه داد، در آنجا ايرانى نجيب زاده اى با او از در منازغه درآمده 
بود بايران مراجعت نمود. سرآنتونى شرلى باالخره در اسپانيا متوطن گرديد و در خدمت شاه آنجا وارد شد و شاه هم او 

 را بسفارت بمراكش فرستاد. او ظاهرا ارتباط خود را با ايران قطع نمود و در همانجا در سرزمين مورد عالقه خود مرد.

 )1602- 1627) (1036- 1011لشكركشى موفقانه بر ضد عثمانيها (

 سال تمام از جلوس شاه عباس نگذشته بود او خود را تا اين اندازه قوى ديد كه حس كرد ميتواند با سلطان 15هنوز 
دست بگريبان شده و اياالت ايرانى را كه توسط دولت بزرگ و مقتدر سنى اشغال شده بود پس بگيرد. بروز مخاصمات 
واقعى بواسطه حمله پادگان ترك آذربايجان بشهر سلماس بود. شاه عباس كه از مدتى پيش تصميم گرفته بود قرار صلح 
را بهم بزند بسرعت از اصفهان بدانصوب حركت نمود. پس از مغلوب ساختن ارتش ترك شهر تبريز را محاصره نمود و 

 سال اين قسمت دوباره بشاهنشاهى ايران ملحق گرديد و شاه بعدا 18 تسليم شد و پس از 1603 اكتبر سال 21شهر در 
بطرف ايروان حركت كرد و آنجا را پس از شش ماه محاصره بتصرف درآورد. بعالوه شاه عباس شيروان و قارص را نيز 

تصرف نمود. در همين اوان سلطان محمد سوم درگذشت و پسر جوانش احمد پس از تاجگذارى سپاه عظيمى براى 
 جنگ با ايران فراهم نمود.

دو ارتش در حوالى درياچه اروميه (رضائيه فعلى) باهم مواجه شدند. ارتش ترك بالغ بر صد هزار تن بود در صورتيكه 
ارتش ايران از شصت و دو هزار نفر تجاوز نميكرد. ولى بايد دانست كه ترك ها شجاعت و تربيت نظامى خود را از 
دست داده بودند در حاليكه ارتش ايران كامال تربيت شده و براى اولين بار داراى توپخانه بوده است. تركها مطابق 
معمول خود بشكل ستونهاى سواره نظام كه پياده نظام و توپخانه از آنها حمايت مى نمود بناى پيشرفت را گذاردند و 

 بالترديد اميد داشتند اسب سواران دشمن را در تيررس توپهاى خود
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بكشند ولى شاه عباس نقشه جنگى آنها را خنثى كرده به اللهوردى دستور داد كه با يك حركت عريض دورانى از طرف 
عقب جبهه دشمن سر درآورده و ارتش خود را چنان نمايش دهد كه دشمن گمان كند كه نيروى اصلى ايرانيان ميباشد. 

اين مانور بطور تحسين آميزى به نتيجه رسيد و تركان همانطور كه تصور مينمودند يك دسته بزرگى از قشون خود را 



براى مقابله با سپاه ايران بطرف عقب فرستادند و اين باعث اختالل و بينظمى لشكر شد. در اينجا يك يورش و حمله 
ناگهانى، كه در آن سر رابرت شرلى در سه جا مجروح شد، باعث وحشت و هراس و سراسيمگى در دشمن گرديد. 
فرماندهان ترك براى جبران و اعاده حيثيت و دست يافتن بر حريف با منتهاى دالورى جنگيدند ولى نتيجه اى نداد و 

بيش از بيست هزار سر در پاى شاه افتاد و شاه عباس بوسيله اين جنگ قطعى كشور و سلطنت خود را از لكه بدنامى و 
پستى نسبت بتركان نجات بخشيد. نه فقط آذربايجان، كردستان، بغداد، موصل و ديار بكر بدست ايرانيان افتاد بلكه 

بواسطه تصرف مجدد كربال و نجف و ديگر مشاهد مقدسه احساسات مذهبى آنها را كامال جلب نموده و همگى را 
خشنود ساخت، همانطور كه ميتوان تصور كرد در اين لشكركشيها دامنه مجادالت مذهبى خيلى باال گرفت، چنانكه يكى 
از سخنان مفتى بزرگ باينجا خاتمه مى يافت «من از درگاه خداوند اميدوارم كه در روز حشر شما رافضى ها را بجاى خر 

بخدمت يهوديان بگمارند و آن ملت بينوا و بيچاره ايكه مورد تحقير دنياست بر شما سوار شده و با شما بسرعت هرچه 
تمامتر بجهنّم بروند» جواب ايرانيان از اينهم بمراتب توهين آميزتر بوده است، حتى چون خيلى بى ادبانه است. نمى توان 

 بسته شد و عثمانى قبول نمود كه مرزهاى ايرانرا 1612آنرا بقلم آورد. پس از مذاكرات زياد پيمان صلحى در سال 
همانطور كه در زمان سلطان سليم بود بشناسد. مطابق اين پيمان «باب عالى» از تمام ادعاهاى خود نسبت بفتوحات مراد و 

 محمد سوم دست برداشته و شاه عباس نيز در مقابل قبول نمود كه ساليانه دويست عدل ابريشم بسلطان بدهد.

 اين صلح آنقدر طول نكشيد بلكه مدت كمى طبق اين پيمان عمل نمودند.

 شاه عباس ابريشم قيد شده را نفرستاد و يك نيروى اكتشافى هم بگرجستان كه در منطقه 
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 يك ارتش معظم ترك كه دستجات شهرستانهاى آسياى صغير بآن پيوسته بودند از 1616تركها بود فرستاد. در سال 
حلب حركت نموده و شهر ايروان و ديگر شهرها را محاصره نمود. اين جنگ با بدبختى و شكست تركها خاتمه يافت، 
چه شهر ايروان را نتوانستند تصرف كنند و بعالوه ارتش ترك موقع عقب نشينى دچار خسارات زيادى از سرما شد دو 

سال بعد به تبريز حمله اى كردند اما چون استاندار تبريز در كمين آنها نشسته بود در نتيجه دچار تلفات زيادى شدند. بعدا 
) 1618 ه (1027ارتش اصلى آنها شروع به پيشرفت نمود و شاه عباس براى شروع مذاكرات صلح حاضر گرديد. در سال 

معاهده اى با همان شرائط و مواد معاهده قبلى بسته شد فقط با اين فرق كه شاه عباس قبول نمود بجاى دويست عدل 
 يكصد عدل ابريشم بفرستد.

 هفت سال بعد يك سپاه ترك با چهار توپخانه سبك صحرائى بغداد را محاصره نمود.

محاصره مدت شش ماه طول كشيد. شاه عباس براى نجات آنجا حركت كرد و پس از جنگهاى شديدى كه به هردو 
طرف تلفات زيادى وارد آمد در بين سپاه ترك شورشى بوقوع پيوست و فرماندهان آنها مجبور به عقب نشينى شدند و 

 بدين وسيله هزاران نفر از آنها از گرسنگى مردند.



اين لشكركشى ها اولين عملياتى بود كه در آنها مزيت بطور محسوسى با ايران بوده است. هرچند كه سلطان مهاجم بود 
 ولى سربازان شاه هميشه توانستند ثابت نمايند كه بجلوگيرى از تركان قادر ميباشند.

 سفارت سررابرت شرلى 

سررابرت شرلى برياست كل فرماندهى ارتش ايران منتخب شده و او وقتى كه در اين مقام بود بواسطه جنگهاى با عثمانى 
امتيازاتى بدست آورده بود، شاه نشان و يادگاريهاى زيادى حاكى از عالقه و محبت خود به اين انگليسى شجاع داده كه 

از آنجمله نانخانه اى براى شصت سال باو مرحمت شده بود. چنانكه نوشته اند «نان شصت ساله او پخته شده است». با 
وجود عدم موفقيت ميسيون آنتونى شاه تصميم گرفت رابرت شرلى را بسفارت بدربار دول اروپائى بفرستد. شرلى ايران 

  به انگلستان رسيد1611 ترك نمود و لهستان، آلمان، روم را ديدن كرد. در سال 1606را در سال 
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و پادشاه از او بخوبى پذيرائى كرد ولى منظور از ماموريت او افتتاح روابط بازرگانى مستقيم ايران با انگلستان بود مورد 
 مخالفت لوانت واقع شد، و بنابراين اجازه اين امر در آن زمان بدست نيامد.

 رابرت 1623شرلى مدت يكسال در انگلستان ماند و با يك كشتى انگليسى از راه هندوستان بايران بازگشت. در سال 
شرلى با مأموريت دوم خود بانگلستان رفت، در اين مرتبه بواسطه رسيدن يك سفير ديگر از طرف شاه عباس بنام نقد 

 از اعتبار افتاد، چه نقد على بيك وقتى شرلى را ديد باو حمله نمود و سيلى سختى بر رويش زد و »1 «على بيك 
اعتبارنامه هاى او را كه جعلى ميشمرد از هم دريد. شواليه انگليسى باالخره با «سرداد موركاتن» كه در فصل بعد راجع باو 

صحبت خواهم كرد بايران مراجعت نمود. نقد على بيك با همان دسته جهازات مراجعت نمود. ولى نظر باينكه در آن 
 موقعى كه شرلى پياده ميشد باو اجازه پياده شدن ندادند خود را در اين سفر دريائى هند مسموم نمود.

 »2 «در اعطاء مستمرى و حقوق تقاعدى برادران شرلى كه از بزرگترين جهانگردان آن عصر بشمارند اشاره اى در «شب 
دوازدهم» ديده ميشود، فابيان ميگويد «من اين قسمت از ورزش و تفريح خود را بهزاران از حقوق تقاعدى كه از طرف 

 صوفى پرداخت شود نخواهم داد».

 نبوغ شاه عباس در اداره و انتظام امور

شهرت شاه عباس تنها مربوط بكارهاى نظامى او نيست، بلكه بيشتر زاده عواملى از جمله نبوغ ادارى و بخصوص كمال 
سعى و اهتمام او در بهبود راههاى ارتباطيه در تمام كشور شاهنشاهى است. او بقدرى كاروانسرا و پل ساخته است كه 

 هركار قديم را هم امروزه باو نسبت داده و جزو

______________________________ 
)- ما از يادداشتهاى دربارى كمپانى هند شرقى ميفهميم كه به نقد على بيك قبل از عزيمتش تصويرى از او كه بدست 1(



مستر گرين تورى با كمال دقت و مهارت كشيده بود تقديم شد. نقاش نامبرده نسخه ديگرى از آن تصوير كشيده كه در 
 اداره هند نصب است. (مؤلف)

 نوشته شده و در آن روز ممكن است خبر پذيرائى باشكوه شاه عباس از 1601- 2)- اين پيس در بين سالهاى 2(
 شواليه هاى انگليسى بانگلستان رسيده باشد. (مؤلف)
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افتخاراتش ميشمارند. حتى در سرزمين گل و الى گيالن و مازندران جاده سنگفرش او يك شاهراهى است كه ايالت 
خزر را از شرق به غرب متصل ميكند و هنوز مورد استفاده- است. هرچند كه آنچه من در نزديكى استرآباد (گرگان) 

 ديده ام محتاج به تعمير مى باشد.

برجسته ترين و مهمترين عمليات اداره او تبديل اصفهان به پايتخت ميباشد، در آنجا يعنى در مركز امپراطورى ايران بر 
روى تقريبا تنها رودخانه فالت ايران شهرى با شكوه بنيان نهاد. در آنجا خيابانهاى دوطرفه زيبا بطرز شرقى با پلهاى مجلل 

بنا نمود و نيز ابنيه و عمارات عالى كه هنوز مورد استفاده ما قرار مى گيرند بنا كرد. بايد ممنون اين سياحان بود كه بيشتر 
آنها كتبى نوشته و جالل و عظمت سلسله صفوى را بيش از هر دوره اى در تاريخ ايران تشريح نموده اند. لردكرزن 

  كمپفر،»7 « دوليه دسالند،»6 « سانسون،»5 « شاردن،»4 « تاورنيه،»3 « الئاريوس،»2 « هربرت،»1 «ميگويد «پيترو دوالوال،
 بترتيب هريك مداقه و تحقيقى در اين كشور نموده و بادبيات كشورهاى خود ايتاليا، بريتانياى كبير، »9 « و لوبرون،»8«

 »10 «آلمان، فرانسه و هلند افزوده اند»

شاه بزرگ مضرات تعصب خشك و سياست كناره گيرى را درك نمود، بنابرين اروپائيان را استخدام نمود و براى 
 تقويت نمودن كشور خويش از صنايع آنها كمك گرفت.

وسعت نظرش از رفتار او نسبت به ارامنه ظاهر مى شود. بعوض اينكه با اين اسراى مسيحى بطور اسير و برده رفتار كند پنج 
هزار خانوار آنها را باتمام مايملكشان از جلفاى ارس به جلفاى جديد نزديك اصفهان كوچ داد. ارامنه در آنجا بسرعت 

جايگزين شده و پس از ترقى وسيله اى براى افتتاح باب تجارت با ممالك خارجه شدند. بقدرى اين مركز مسيحيان ترقى 
نمود كه حتى در اين اواخر تمام اروپائيان چه هيئت هاى مبلغين و چه بازرگانان كه در اصفهان كار داشتند در اين قصبه 

 ارامنه سكنى ميكردند. يك كوشش 

______________________________ 
)1-(Pietro della Valle.  

)2-(Herbert  

)3-(Olearius  



)4-(Tavernier  

)5-(Chardin  

)6-(Sanson  

)7-(Daulier Deslandes.  

)8-(Kaempfer  

)9-(Le Brun  

  (مؤلف)22)- مراجعه شود به جلد دوم ص 10(
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ديگر براى تهيه يك كلنى ديگر از ارامنه در مازندران بعمل آمد، ولى چون آب و هواى آنجا ماالريائى بود در نتيجه 
 بواسطه مردن صدها از ارامنه اين كار بعدم موفقيت منجر گرديد.

 تشحيع و ترغيب بزيارت 

در هيچ قسمتى بنوغ عملى شاه عباس بيشتر از عملى كه او سعى مى نمود بين مردمان و قبائل مختلفى كه در ايران 
سكونت داشتند اتحاد برقرار سازد نمودار نميگرديد. براى اجراى اين منظور مردم را ترغيب ميكرد كه مشهد را يك 

مركز زيارتى ملى و افتخار بخصوص دنياى شيعه بشناسند. چون او معتقد بود كه كار و عمل از توصيه و گفتار يا دستور 
اخالقى برتر ميباشد. او مزار امام رضا را شخصا زيارت كرد و در يكموقع او واقعا تمام مسافت بين اصفهان و مشهد را 

كه بالغ بر هشتصد ميل است پياده پيمود. او وظيفه نوكرى و چاكرى خود را در آراستن آن مزار مقدس با هزاران شمع 
 كه آنجا را منور سازد بعمل آورد و اين واقعه باعث شد كه شيخ بهائى تحت تأثير قرار گرفته و اين اشعار را بسرايد:

 پيوسته بود ماليك عليين 
 

 پروانه شمع روضه خلد آئين 

 مقراض باحتياط زن اى خادم 
 

 ترسم ببرى شهپر جبريل امين 

   
در بين هدايائى كه اين پادشاه بآن مزار تقديم نموده است يكى كمان اوست كه روى آن اسم او منقوش است. اين كمان 
يك گنج گرانبهائى است، هرچند كه ايرانيان انرا كم ارزش ميدهند. او به نجف نيز رفته قبر جد خود على (ع) را زيارت 
 نمود و بهر وسيله اى كه ممكن بود او احساسات مذهبى را بخصوص در خور اين زيارت گاهها ترغيب و تهييج مى نمود.



اما اين حقيقت كه او بآزادى شراب مى نوشيد براى ديندارى و تقواى ضرب المثل او يك مانع و محظورى است، ولى 
 »1 «علم اخالق مسلمين در چنين مسائل با مردم غرب فرق دارد

______________________________ 
  نظر ايرانيان را در اين باب ذكر نموده- است. (مؤلف)139)- در كتاب «افتخار عالم شيعه» جلد دوم صفحه 1(
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 زندگانى داخلى او

ما اكنون توجه خود را (برحسب لزوم) از عظمت كارهاى عمومى شاه عباس منعطف داشته بذكر بيرحمى ها و 
وحشيگريهاى حيات داخلى او مى پردازيم، ولى باز بايد اين نكته را در اينجا رعايت نمود كه موقعيت پادشاه در ايران 

طورى است كه هميشه بدخواهان او كوشش ميكنند فرزندان او را آلت اجراى سياست خود قرار دهند. خالصه حقايقى 
 را كه در اينجا بايد ذكر كنيم بدينقرارند:

شاه عباس چهار پسر داشت، وقتى كه آنها برشد و كمال رسيدند شاه به وجهه ملى آنها حسادت ورزيده و مشاورين آنها 
را بنظر دشمن شخصى خود مى نگريست و آيا او داليل صحيحى براى اين ترس خود داشت ما از آن مطلع نيستيم. صفى 

ميرزا پسر ارشدش اولين قربانى او بود. شاه اينرا باور كرد كه اين شاهزاده كه صفات فريبنده اى مانند شجاعت و 
آزاديخواهى دارا بود در فكر توطئه اى برعليه او براى انتقام خون يك نفر محبوبى كه بقتل رسيده بود ميباشد. او براى 

فرار از چنگال نفرت انگيز قتل فرزند عزيزش ظاهرا توطئه اى چيد و شخصى را بنام بهبود خان مأمور كرد كه پسرش را با 
كارد بكشد و اين عمل را بانتقام از يك اذيت و صدمه شخصى نسبت بدهند قاتل در اصطبل بست نشست و نه تنها او را 
عفو نمودند بلكه بمقام عالى نيز برقرار گرديد. اما چنان ندامت و پشيمانى بر شاه غلبه نمود كه براى تخفيف آالم خود به 
بهبود خان بدبخت دستور داد سر پسرش را براى او بياورد، فرمان شاه اطاعت شد و اين مكالمه بين آنها ردوبدل گرديد: 

شاه پرسيد حالت چگونه است؟ جواب داد «بينوا شده ام»، دوباره شاه گفت «تو بايد خوشحال باشى، چه تو يك آدم 
جاه طلبى هستى و اكنون تو در اين احساسات خود با پادشاهت همشأن شده اى»! پسر دومش طهماسب ميرزا خوشبختانه 

به اجل طبيعى مرد، ولى پس از قتل صفى ميرزا بفاصله كمى دو پسر باقيمانده مورد حسادت مخوف پدرشان واقع شدند، 
خدابنده پسر ارشد در يك قشون كشى به عربستان بواسطه مهربانى و خوشروئى، بخشش، وفادارى، شجاعت و تجارب 

  و او را»1 «زيادش در جنگ چه در خارج و چه در داخل شهرت نيكوئى كسب كرده بود

______________________________ 
 كه شرح اين جنايات را با كمال صراحت و وضوح نوشته 178صفحه ( Herbert))- رجوع شود به كتاب هربرت 1(

 است. (مؤلف)
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مردم بصورت وارث تاج وتخت مينگريستند، شاه با قتل معلم شخص شاهزاده نارضايتى خود را ظاهر ساخت. خدابنده 
بسرعت بدربار رفته و با كمال تندى پدرش را عتاب نمود، حتى شمشير خود را از نيام كشيد و بنابرين پدرش او را ميل 

كشيد. شاهزاده نيمه ديوانه شد و براى انتقام دوشيزه اى را بنام فاطمه كه مورد عالقه و عشق پدرش بود كشت و بعد خود 
را مسموم نمود. چشم پسر چهارمش را نيز ميل كشيد و شاه عباس با اين عمل فرزند آخرين خود را از تاج وتخت محروم 

 ساخت.

 مرگ و خصال شاه عباس 

اين اعمال و حركات ظالمانه روزهاى آخر حيات شاه عباس را عالمت گذاشت و او در سن هفتاد از يك مرض مولم و 
دردناكى در كاخ مورد عالقه خود در مازندران پس از يك سلطنت پرافتخار و طوالنى چهل و دو سال از اينجهان 

درگذشت. در انتقاد از خصائل و صفات. اين شاه مناسب اين است كه باحساسات مردمان خود او مراجعه كرده و به 
داورى آنان قدر و قيمت بگذاريم و در اينصورت ممكن- است فورا اظهارنظر نموده و گفت كه هيچيك از پادشاهانى 
كه در ايران سلطنت نموده اند باندازه او محترم و محبوب نميباشند. تصوير او (كه درج كتاب است) او را با سيماى نيكو 

و چشمان نافذ و كنجكاو و سبيل هاى بلند و تابيده و باالخره بسيار خوبصورت نشان ميدهد. در تمام مدت عمرش 
بشجاعت و فعاليت و نيز تحمل و بردبارى در مقابل متاعب و مصاعب مشهور و افكار و خياالتش فوق افكار و خياالت 

زمان خود بوده است. منظر و چشم اندازش بطور برجسته اى وسيع و درعين حال معقوالنه ولى نبايد آمادگى او را براى قتل 
و اعدام بمحض كوچكترين بهانه از نظر دور داشت و من اينرا ترجيح ميدهم كه خيال كنم تراژديهاى داخلى مخوفى كه 

روزهاى آخر سلطنت او را تاريك كرده بيجهت نبوده بلكه در هركدام الاقل چيزى براى حقيت خود در دست داشته 
است، چه نميتوان اينرا باور كرد كه اميرى با آن عظمت خاصه با آنهمه عدالت خواهى فرزندانش را بدون دليل مقنع و يا 
عذر موجهى بقتل برساند. ما شرح حال بزرگترين سالطين ايران بعد از فتوحات مسلمين را در اينجا مناسب ميدانيم با اين 

 اظهارنظر شاردن ختم كنيم، «از وقتى كه اين پادشاه بزرگ بدرود حيات گفت ترقى و پيشرفت ايران نيز متوقف گرديد»
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 سكه شاه سليمان 

 فصل شصت و چهارم كشمكش بر سر سيادت در خليج فارس 

ابليس واالمقام بر فراز تخت شاهانه اى نشسته بود كه در شكوه و جالل از ثروت و مال هرمز و هند و جواهر و مرواريد 
 بيحسابى كه دست سخاوتمند شرق با طنطنه بر پاى پادشاهانش ميريزد سبق ميبرد.

  (ميلتون)1، بيت 2فردوس گمشده، كتاب 

 اثر دور زدن دماغه اميدوارى در تاريخ 



 ميالدى يكى از مهمترين وقايع تاريخى »2 «1487- 88 در سال »1 «دور زدن دماغه اميدوارى توسط بارتولومى دياز
 ميباشد.

در نتيجه اين اقدام يك راه بازرگانى جديد مستقيمى بين اروپا و هندوستان افتتاح گرديد. تا قبل از انجام اين كار برجسته 
 اروپا مجبور بود كه ادويه و ديگر محصوالت و امتعه شرقى را از بازرگانان مسلمان خريدارى نمايد كه 

______________________________ 
)1-(Bartholomew Diaz  

)- براى اطالعات بيشتر راجع باين زمان رجوع شود به «سفرهاى دريائى دياگوكايو و بارتولومى دياز در سالهاى 2(
. 625- 55، صفحات 16مندرجه در مجله انجمن جغرافيائى همايونى، شماره ( Ravenstein)» بقلم راونستن 148288
 (مؤلف)
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فرمانروايان آنها مستقيما بواسطه بستن گمرك زياد بر اين محصوالت و بطور غير مستقيم از كاميابى و پيشرفت اين 
تجارت سود هنگفتى ميبردند. اما ايجاد و تأسيس راه مراوده مستقيم دريائى با اروپا اين اوضاع را دگرگون ساخت. در 
دو شريان تجارت كه خليج فارس و بحر احمر بودند جريان بازرگانى قطع شد. از آن تاريخ ثروت و قدرت كشورهاى 
مسلمان چون عثمانى و مصر رو بانحطاط گذاشت، هرچند كه چند نسل ديگرى بايستى بگذرد تا اين راه دريائى كامال 

استقرار يافته و نتايج آن كامال بظهور برسد. درحقيقت اين سودها بدون جنگهاى سختى بدست نيامد مماليك مصر با 
سلطان گجرات پيمان اتحاد بسته و بمبارزه پرتغالى ها برخاستند، ولى نيروى دريائى آنها با وجود موفقيت جزئى كه در 

 دوباره يك خطر شديدترى 1538 بدست آورده بود. دو سال بعد كامال منكوب و مغلوب شد. در سال 1507سال 
پرتغالى ها را مورد تهديد قرار داد و آن يك نيروى اعزامى عثمانيها بعده بيست هزار نفرى و شصت و شش كشتى بود. 

اين نيروى دريائى قوى قلعه «ديو» را محاصره نمود و بواسطه بمباران شديد و سنگين و حمالت متعدد تقريبا آنرا تصرف 
نمودند. اما درست در موقعى كه پرتغاليها آخرين منابع خود را از دست ميدادند يكدفعه محاصره مرتفع شده و علتش هم 

اين بود كه عثمانيها با سلطان كجرات منازعه نمودند و بدين سبب بسوى بحر احمر مراجعت كرده و اقيانوس هند را در 
 »1 «تصرف كامل پرتغاليها باقى گذاشتند.

 اهميت هرمز

بندر هرمز كه همان اورمز ميلتون ميباشد و ماركوپولو از آن (در فصل پنجاه و هفتم) نام برده، در شش ميلى جنوب غربى 
ميناب واقع شده و داراى اهميت بازرگانى عظيمى ميباشد. پس از رفتن ونيزيها اين مركز تجارت و بازار بزرگ براى 

اطمينان و امنيت بيشتر به همسايگى جزيره جرون انتقال يافت. در آنجا نيز نام قديم خود را از دست نداده و مدت دو قرن 
 در تحت فرمانروايان 



______________________________ 
. مقاله اى نيز تحت عنوان «پرتغاليها و ( Whiteway))- رجوع شود به «طلوع قدرت پرتغاليان در هند» تأليف ويت وى 1(

 بطبع 1921تركان در اقياس هند در قرن شانزدهم» بقلم م. النگورت ديمز در مجله انجمن آسيائى همايونى مورخ ژانويه 
 رسيده است. (مؤلف)
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 كه اين »1 «رب كه دامنه تسلط آنها شامل مسقط و ديگر متعلقات آن بود بطور حيرت آورى پيشرفت نمود. پدروتكسيرا
 سياحت كرده توصيف جالب توجهى راجع بآنجا دارد كه ذكر آن شايسته است. «جزيره جرون 1587جزيره را در سال 

زائيده يك آتش فشان قديمى است و بهمين سبب سطح آن بقدرى ناهموار و پست و بلند است كه يك سياح از داخله 
آن دچار تعجب و حيرت ميشود. در آنجا يك سلسله تپه هاى مرتفع وجود دارد كه از مشرق بمغرب كشيده شده و از 

هردو طرف بدريا منتهى ميگردد. از پاى اين تپه ها تا دماغه شمالى كه شهر مستحكم در آنجا قرار دارد يك دشت نسبتا 
مسطحى وجود دارد، اما در پشت اين سلسله كوههاى بلند جز يك رشته كوههاى پست، تپه هاى مجزا و يك بيابان 

ناهموار چيز ديگرى وجود ندارد. تكسيرا باز ذكر ميكند كه در جزيره آب آشاميدنى تازه پيدا نميشد و آب آنجا منحصر 
بآب بارانى بود كه در آب انبارها جمع ميشد. بنظر ميآيد كه ترقى و پيشرفت شهرى با اين موانع و مشكالت بايد خيلى 

 1442خارق العاده باشد. ولى اين شهادت در اين موقع نيز بى غرضانه ميباشد. براى مثال باز ذكر ميكنيم كه در سال 
ميالدى عبد الرزاق كه توصيف و تشريح او از اين دريا در فصل دوم ذكر شده ميگويد كه هرمز «بندرى است واقع در 

 لودويكودى و ارتما كه انجمن هكليوت جريان مسافرت هاى 1504وسط دريا كه در تمام روى زمين نظير ندارد» در سال 
او را انتشار داده بآن بندر اشاره كرده و ميگويد «شهر عالى كه بى نهايت زيباست» اما خود ايرانيان در توصيف آنجا 

 ضرب المثلى بدين مضمون دارند «اگر دنيا انگشترى بود هرمز نگين آن ميشد»

 1507اولين لشگركشى پرتغاليها برضد هرمز 

 با هفت فروند كشتى 1507 بود كه در سال »3 « آلبوكرك »2 «در ميان درياساالران پرتغالى ها از همه معروفتر آلفونسود،
 براى 

______________________________ 
. بهمت سينكلر و فروسن جمع آورى شده و بتوسط 164صفحه ( Pedro Teixeira))- «سفرهاى پدرو تكسيرا»1(

انجمن هكليوت بطبع رسيده است. ترجمه تاريخ پادشاهان هرمز و نيز تاريخ مير خواند را كه در فصل شصت و دوم ذكر 
 آن رفت ما مرهون اين مسافر ميباشيم. (مؤلف)

)2-(Alfonso D'Albuquerque  

 )- «يادداشت هاى الفونسودالبوكرك» بهمت بيرچ براى انجمن هكليوت جمع آورى و چاپ شده است. (مؤلف)3(
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حمله هرمز از سقوطره حركت نمود. وى از سواحل عربستان عبور كرده بنادر آنجا را كه مسقط هم جزو آنان بود خراب 
ساخت. بى رحمى و قساوت او با مقايسه بعقايد و افكار امروزى نفرت انگيز ميباشد، چه او براى ايجاد وحشت و ترس 

اسرارا چه زن و چه مرد مثله ميكرد. از هركجا كه او عبور نمود با موفقيت مواجه شد و پس از عبور از موسندام كه در 
تفسير نامه ها دماغه ماسيند ذكر شده با پرچم هاى افراشته و توپخانه آماده به هرمز رسيد. آنها از دو نقطه بطرف ساحل 

روانه شدند. وقتى ناخدايان د، البوكرك كشتى هاى زيادى را كه بوسيله نيروى قوى كه در ساحل اقامت داشت پشتيبانى 
ميشد ديدند مأيوس شدند، ولى آلبوكرك دالورانه به آن كشتى ها حمله نمود. ملوانان ترسوى آن كشتى ها فرار كرده و 
كشتى ها بدست پرتغاليها افتاد. پس از اين موفقيت و پيروزى آسان اين شخص بسوى ساحل رفته و نيروى كوچك خود 
را پياده نمود، در نتيجه امير آنجا كه كودكى دوازده ساله بود تسليم شد و با پرداخت خراجى ساليانه بمبلغ پنجهزار ليره 

 موافقت نمود.

 خراج خواستن ايرانيان 

چند روز پس از امضاى قرارداد امير هرمز به آلبوكرك خبر داد كه نماينده شاه اسمعيل بساحل مقابل جزيره هرمز رسيده 
و مطالبه پرداخت خراج معموله را نموده است. آلبوكرك جواب داد كه فرستاده مزبور ميتواند بشاه اسمعيل بگويد كه 

خطه هرمز بپادشاه پرتغال تعلق دارد، چه نيروى دريائى و سربازان او آنجا را گرفته اند و امير البته بايد بداند كه اگر بنا 
باشد خراجى بهر پادشاهى غير از د. مانوئل پادشاه او پرداخته شود وى امارت آن ناحيه را گرفته و به كسى خواهد داد 

كه از شاه اسمعيل هراسى نداشته باشد. بعدا او گلوله توپ، توپ و تفنگ فتيله اى و خمپاره را از كشتى هاى خود آورده 
و گفت كه بشاه بگوئيد كه او تمام اين چيزها را ميتواند نزد كاپيتان شاه اسمعيل بفرستد چه او يگانه نوع پولى است كه 
پادشاه پرتغال دستور پرداخت خراج آن قلمرو را بوسيله آن به ناخدايان خود داده و اكنون قلمرو مزبور تحت تسلط و 

  بدينسان با سلطنت »1 «فرمان او ميباشد

______________________________ 
  (مؤلف)145)- «يادداشت هاى آلبوكرك» جلد اول، صفحه 1(
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شاه اسمعيل بين پرتغال و ايران روابطى آغاز شد و در كمى بيش از يك قرن بعد هم بطرز فضاحت آورى برعليه فاتحين 
 خاتمه يافت.

 شكست لشگركشى 



آلبوكرك مصمم شده بود كه يك قلعه مستحكمى در اين مكان بنا كند و حتى مقدمات آنرا نيز فراهم نمود ولى دسائس 
و اختالفاتى كه بين ناخدايان او پديد آمد در موقعيت سياسى واكنش بدى نمود و اين اقدام متوقف ماند. بمباران و 

 محاصره دريائى هردو بعدم موفقيت و شكست انجاميد.

بنابرين وقتى كه سه فروند از هفت كشتى او حركت نمودند براى او هيچ گريزى جز حركت بطرف سقوطره باقى نماند. 
آلبوكرك بعدا به هرمز مراجعت نمود، اما نيروى او براى اينكه بتواند تأثير مهمى در اوضاع آنجا نمايد كافى نبود. از آن 

ببعد نيز اين جزيره اتحاد خود را با ايران دوباره دنبال كرده و امير آنجا براى خشنود ساختن شاه اسمعيل مذهب شيعه 
 اختيار نمود.

  ميالدى 1515اشغال نهائى هرمز بدست پرتغاليان 

هفت سال گذشت تا آلبوكرك كه در آنوقت نائب السلطنه متصرفات اسپانيا در هندوستان شده بود توانست كه باالخره 
با يك نيروى قوى بهرمز حمله نمايد. آلبوكرك با بيست و هفت فروند كشتى كه سه هزار نفر جنگجو را حمل ميكرد با 

تسليحات كافى از «گوآ» حركت نمود. وضعيت محلى هرمز در آنموقع كامال تغيير يافته بود. يك پادشاه دست نشانده 
ايران بر آنجا حكمرانى ميكرد و تمام قدرت و حكومت در دست فرقه ايرانى برياست شخص ممتاز و برجسته اى موسوم 

به رئيس حامد بود ولى ممكن نبود در مقابل پرتغاليها كسى بتواند مقاومت علنى كند، بنابرين تقاضاى پرتغاليها براى اتمام 
ساختمان قلعه در جزيره مورد موافقت قرار گرفت. رئيس حامد وقتى با آلبوكرك مالقات نمود بقتل رسيد و بدين طريق 

 شاه از نفوذ او آسوده شد و براى قبول تقاضاهاى فاتحين آماده گشت.

ساختمان اين قلعه در سرتاسر تابستان ادامه داشت و وقتى كه خاتمه يافت معلوم شد كه يك شاهكارى بوقوع پيوسته 
 است. در حقيقت ساختمان آن بقدرى محكم انجام 
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 قلعه هرمز
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يافته بود كه وقتى كه در بيست سال پيش من آنرا ديدم هنوز در اركانش خللى راه نيافته بود. درباره آن من چنين 
يادداشت كرده بودم. «اين قلعه قديمى بزرگ هنوز عمال سالم و بى عيب است، داراى در بزرگى است كه در آن گل 

 ميخهاى آهنين بكار رفته است.

از طرف جلو بوسيله يك قورخانه اى محافظت ميشود، در جناح قورخانه يك قورخانه ديگرى وجود دارد و بعد از آن 
قراول خانه قرار دارد، در پشت آن، قسمت سفالى قلعه ديده ميشود، خود قلعه از يك ميدان كه در آن يك مخزن بزرگ 
آب كه اكنون خالى- است تشكيل يافته، دور ميدان سربازخانه ها، انبارها قرار دارد كه در ديوار ضخيم چهل پائى قلعه بنا 



شده. سراشيبى تندى ما را بقسمت داخلى قلعه هدايت ميكرد. در آنجا يك انبار عالى ديديم كه بشكل بيضى و بابعاد 
 چهل پا بلندى و پنجاه پا درازى آن بود.

يك راهروى دور اين انبار را احاطه كرده بود كه بيست پا از كف انبار بلندتر بود، اينجا نيز خالى بود، يك جاده 
سرباالئى ديگرى ما را به منتهاى بلندى قلعه كه شصت پا از سطح زمين ارتفاع داشت هدايت ميكرد. از آنجا بخوبى 

منظره مخروبه شهر كه كاخ مجلل آن باقى مانده بود بنظر ميرسيد و اينطرف و آنطرف توپهائى افتاده بود كه خود شاهد 
 »1 «بى زبانى از گذشته پرآشوب شهر ميباشد

 آغاز روابط دريائى انگلستان با مشرق 

ارتباط انگليسى ها با هندوستان از زمانى شروع شد كه سفاين اسپانيائى شكست خوردند و اين واقعه فوق العاده باعث 
تهييج نياكان ما گرديده بود. بارى پس از آنكه خطر اسپانيا برطرف شد در عرض يكسال عده اى از بازرگانان انگليسى از 

 ملكه اليزابت درخواست كردند كه باب تجارت را با هندوستان مفتوح سازند. ملكه هم فورا مسئولشان را اجابت كرد.

با آنكه كوشش ها و مساعى اين پيشاهنگان با عدم موفقيت مواجه شد، اما در ضمن عملى بودن نقشه آنان ثابت گرديد و 
اولين مسافرت اكتشافى هلندى ها به بنتام باعث ازدياد توجه عمومى گرديد و آن مسافرت باالخره منجر باعطاى فرمانى 

 شد كه بموجب آن شركت تجارتى بازرگانان لندن در هند شرقى منضم به فرمانفرما گرديد.

______________________________ 
  مراجعه شود (مؤلف)288)- كتاب ده هزار ميل بصفحه 1(
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 دريانورد عاليمقام »1 « ميالدى شروع شد و بفرماندهى جمز لنكاستر1601اولين مسافرت اين كمپانى جديد در سال 
شروع شده و دو سال بعد با محموالت گرانبهائى شامل يك ميليون پوند فلفل مراجعت كرد. در اين مسافرت هاى اوليه و 
 بازرگانانى در آن مسافرتها شركت كرده بودند تغييرات و انقالباتى كه روى داده شرح آن در نامه هاى دريافتى از شركت 

  هند شرقى ثبت شده است و ما بوسيله آن ميفهميم كه چگونه باب مراوده با ايران افتتاح شده است.»2«

 1616اولين كوشش انگليسى ها براى تجارت با ايران از راه دريا 

وقتى كه نمايندگان تجارتى انگليس براى اولين بار بدربار مغول هند رفتند ماهوتهاى آنان بخوبى فروش رفت و فورا 
سفارش مقدار وافرى بانگلستان داده شد. اما وقتى ماهوتهاى سفارشى وارد شد تازگى و رونق آن از بين رفت و در 

 انبارها بى مشترى ماند.

بنابرين تجار فورا در فكر پيدا كردن بازار تازه اى براى فروش آنها افتادند، رئيس تجارتخانه يكنفر انگليسى موسوم به 
«اسثيل» را كه از طريق خشكى از حلب بهند رفته بود مالقات كرد و از او اطالع يافت كه در ايران ميتوان خاطرجمع بود 



كه مصرف ماهوتهاى انگليسى بواسطه سرد بودن هوا خيلى زياد و اينكه مردان، زنان و اطفال در آنجا مدت پنجماه تمام 
در سال لباس سنگين ميپوشند. غرض اين جوان از استعداد ايران براى تجارت شركت هند شرقى سخن بگزافه گفت، 
بعالوه اظهار داشت كه بازار فروش ابريشم در ايران پنجاه درصد ارزانتر از حلب ميباشد و از اينرو نماينده شركت در 

سورت با مقدمات قابل تحسينى تصميم گرفت استيل را با نماينده ديگرى موسوم به كروتر براى تحصيل فرمان بازرگانى 
 از شاه عباس باصفهان روانه كند. بعالوه آنان براى سررابرت شرلى كه 

______________________________ 
)1-(James Lancaster.  

)- اين دفترهاى ضخيم بيشتر بسعى و اهتمام و، فوستر دبير اليق و مستعد اداره هند تهيه و طبع شده است و دوره آن در 2(
مراكز نمايندگى تجارتى انگليس در هند مدتها ادامه داشت. فوستر شرح سفارت سرتوماس رو بدربار مغول كبير 

(امپراطور هند) را نيز جمع و طبع نموده كه آن مشتمل بر گزارش قابل توجهى از افتتاح باب تجارت با ايران ميباشد* 
 (مؤلف)

-(*) 

I have Consulted the Calendar of the State Papers, ed, by Noel Sainsbury. 
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 ميالدى اين پيشاهنگان بازرگانى از 1614اخيرا بايران مراجعت كرده بود سفارشنامه هائى از شركت داشتند. در سال 
هندوستان حركت نمودند. اينجا بايستى از شرلى متشكر بود كه توانست سه فرمان مشابه هم از شاه عباس براى آنان 

بگيرد، در اين فرامين شاه بفرمانداران بنادر فرمان داده بود كه بسفاين بريطانيائى از هرگونه كمكى مضايقه ننمايند. يكى 
 از اين فرامين به بندر جاسك فرستاده شد و علت انتخاب آن وجود پرتغالى ها در بندر هرمز بود.

  ميالدى 1616 1617مسافرت «كونوك 

 برياست هيئت اعزامى تعيين گرديد، »2 « (كشتى تجارتى) انتخاب شد و كونوك »1 «براى اين مسافرت مهم خطير جمز
وى از بندر سورت روانه شد و با وجود مشكالت زيادى كه در راه با آن مواجه بود بسالمت به بندر جاسك رسيد. و از 

آنجا يكسره عازم اصفهان گرديد و پس از ورود، برخالف انتظار او معلوم شد كه شاه از پايتخت بيرون رفته و در مرز 
عثمانى مشغول جنگ ميباشد ولى بدون اينكه فتورى بخود راه بدهد يكنفر انگليسى بنام ويليام روبنز را كه در اصفهان 

مقيم بود و به تجارت جواهرات اشتغال داشت حاضر كرد كه با او به اردوگاه شاه برود. شاه عباس نماينده شركت 
انگليس را بمالطفت و مهربانى پذيرفت و بسالمتى كينك جمز شراب نوشيد و روى زانوى خم كرده خود يك فرمان 



كامال رضايت بخشى نوشته بآنان داد. و در مقابل كونوك قول داد كه طاوس و بوقلمون را كه در ايران وجود نداشت و 
 نيز يكنوع سگهاى ريز اسباب تفريح و بازى بآن كشور بياورد.

 مسئله ايران در آن زمان 

از نظر انگليسى ها مسئله مهم ايران در آن دوره مسئله ابريشم بوده است. ابريشم متاعى بود كه در انحصار شاهانه قرار 
داشت و شاه خيلى مايل بود كه آنرا از راه خليج فارس بخارج صادر كند و علت آن دو مسئله بود يكى آنكه ميخواست 

 ترك ها را بواسطه عوارض گمركى سنگينى كه بر آن مى بستند محروم نمايد

______________________________ 
)1-(James  

)2-(Connock  
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و ديگر اينكه اميد داشت آنرا بقيمت بهترى بفروش برساند. سررابرت شرلى كوشيده بود كه فيليپ سوم (كه بايستى 
 هردو حكمرانى ميكرد) او را وادار نمايد كه ابريشم را بخرد ولى نامبرده با »1 «بخاطر داشت كه بر اسپانيا و نيز بر پرتغال 

پيشنهاد او روى موافقتى نشان نداد. در انگلستان هم تجار شركت هند شرقى راجع بتجارت ابريشم ايران چنين اظهار 
داشته بودند «راه خيلى طوالنى و خطرناك است. آتيه تجارت نيز نامعلوم و بعالوه ما مى بايستى تمام تجارت و دادوستد 

 خود را با تركها قطع كنيم»

وقتى كه استيل به اصفهان رسيد شرلى تازه بايران مراجعت كرده بود و مشغول تدارك براى دومين مأموريت خود به 
 سفير بريتانيا در دربار مغول هند چون معتقد بود كه مكلف است نتيجه بگيرد مخالف بود كه »2 «دربار اسپانى بود. رو

 ميالدى نمايندگان شركت در سورت 1616براى استفاده از فرمان سابق الذكر قدمى بجلو برداشته شود. معذلك در سال 
مجلسى تشكيل داده و تصميم گرفتند كه بواسطه عزيمت شرلى (آنها باو اعتماد نداشتند) و حالت جنگى كه بين ايران و 
عثمانى موجود است و احتياج بفروش ماهوت هايشان بايستى براى تجارت كوشش بعمل آورند و وقايع بعدى ثابت كرد 

 كه آنها در تصميم خود محق بوده اند.

 1618- 1619سفارت اسپانيا بايران 

 دوسيلوااى فيگورا را »3 «اياميكه شرلى براى انجام مأموريت خود در مادريد توقف داشت دولت اسپانيا دون گارسيا
برياست هيئتى بعنوان سفارت بايران روانه نمود. اين شخص راجع به مسافرت خود چندين جلد تأليف دارد، سفير مزبور 

در هرمز از كشتى پياده شده و از راه شيراز و اصفهان سفر خود را ادامه داده در قزوين بدربار ايران حضور يافت. از او 



پذيرائى بسيار گرمى بعمل آمد و مورد توجه و صحبت شخصى شاه واقع گرديد. ولى در مقصود عمده از مسافرت خود 
 كه تحصيل وثيقه و تضميناتى براى بندر هرمز بود باعدم موفقيت مواجه گرديد.

______________________________ 
 پرتغال يك قسمتى از امپراطورى اسپانيا بود و اين الحاق هم يكى از اولين عوامل از بين رفتن 1660 تا 1580)- از سال 1(

 قدرت او در مشرق شده. (مؤلف)

)2-(Sir Thomas Roe.  

)3-(Don Garcia de Silva y Figueroa  
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  ميالدى 1620نبرد جاسك 

ايامى كه كونوك در ايران توقف داشت يكدسته از سفائن پرتغال با سازوبرگ از هرمز بطرف جاسك در تفحص كشتى 
 ميالدى دوباره انگليسى ها تصميم گرفتند تجارت با 1618جمز كه خوشبختانه بسورت برگشته بود مسافرت كرد. در سال 

ايران را ادامه دهند، بنابرين تمام نيروى دريائى را كه در سورت جمع شده بود بسوى جاسك روانه نمودند و در آنجا 
ديدند كه پرتغاليها براى جلوگيرى آنها آماده ميباشند. زدوخورد مختصرى بين آنها بوقوع پيوست و باالخره وقتى 

انگليسها ملتفت شدند كه دشمنان آنها مايل به حمله نيستند بسوى پرتغاليها هجوم برده و نبرد تاريخى در مشرق جاسك 
 «عقاب» در »1 « بوقوع پيوست. كشى هاى انگليسى مركب بود از كشتى «لندن» «گوزن نر» «رابوك»1620 دسامبر 28در 

» كه از لندن هم بزرگتر بود و بعالوه دو نبرد »2 «صورتيكه نيروى دريائى پرتغاليان دو نبرد ناو از نوع «پورتينگال گاليون 
 .»4 «» كه يكى مساوى گوزن و ديگرى كوچكتر از رابوك و عقاب بود»3 «ناو از نوع «فلمش 

 صبح خداوند باد شرقى تندى فرستاد، بادبان 9در اينجا وقايع نگار بيانش را چنين ادامه ميدهد. «در حدود ساعت 
كشتى هاى ما پرباد گشتند و همه چيز براى جنگ آماده شد. كشتى لندن و كشتى هارت يعنى گوزن نر باالى قسمت 

توپخانه كشتى آنها بفاصله يك زنجير و نيم لنگر انداختند و بدين ترتيب سنگين ترين بار رزم روز دوم را تحمل كردند، 
زيرا هنوز از لنگراندازى فارغ نشده بودند كه باد آرام گرفت و تمام روز همانطور ماند، بقسمى كه كشتى «رابوك» و 

كشتى «عقاب» كه در عقب كشتى «گوزن» بودند و براى لنگر انداختن جلوى كشتى درياساالر پرتغال و معاون وى 
بطرف ساحل حركت ميكردند با وجود تمام كوشش ها نتوانستند مسافت يكساعت و نيم راه را به پيمايند و خدمتى انجام 

 دهند و بمحض اينكه ما در حدود مركز فرماندهى خودمان نسبت بآنان قرار گرفتيم.

(در اين هنگام كمترين نسيمى نمى وزيد و جريان هم بر ضد ما بود) مجبور شديم لنگر بياندازيم يا دورتر برويم ولى 
 شليك توپخانه ها كه يك دفعه از تمام 



______________________________ 
)1-(Rabuche.  

)2-(Pertingall gallions  

)3-(Flemish  

 . (مؤلف)224 و 123 صفحات 1618- 21)- كتاب مراكز نمايندگى تجارتى انگليس در هند 4(
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كشتى ها شروع شد چنان بسرعت پيش رفت كرد كه بدون شك اگر معلومات مردان ما با تمايل و تصميم آنان برابر بود 
يكى از كشتى هاى آنها نجات نمى يافت مگر اينكه ديوار هاى آنان غيرقابل نفوذ ميگشت. نزديك سه بعدازظهر دشمنان 

ما ديگر نخواستند از همان ناهار گرمى كه صرف كرده بودند شام هم صرف نمايند لذا زنجيرها را بريدند و با جريان 
جزرومد (آن هنگام بطرف مغرب حركت ميكرد) بقسمى تند رفتند كه توپهاى ما ديگر بآنان نميرسيد. سپس ناوهاى 
كوچك آنها آمد و بطور عجيبى كشتى هاى پاره و درهم گسيخته را بدنبال خود بست و برد. چون درياساالر آنها در 

بحبوحه جنگ ناچار گرديد كشتى خود را برگرداند تا سوراخهاى آنرا بگيرد و دگل بزرگ روى سطح كشتى و همين 
قسم سردگل را اصالح نمايد. شراع باال و دكل و ديرك كشتى فلمينك بزرگ تير خورده بود. كشتى فلمينك كوچك 

 نه طناب داشت و نه شراع.

بدين سان نبرد خاتمه يافت. تلفات انگليسها از نفرات كم بود، ولى كاپيتان شيلينگ فرمانده شجاع «لندن» كشته شد. من 
هربار كه در جاسك پياده شده ام فكر كرده ام كه آيا ميشود در آنجا يك يادگارى از پيروزى او برپا كرد، و اين يادگار 

 يك نشانه اى از دالورى پيشينيان ما خواهد بود و بعالوه باعث تهييج و تحريك بازماندگان آنان خواهد شد.

پس از اين پيروزى قطعى بازرگانان بتجارت خود مشغول شدند و پانصد و بيست عدل ابريشم بار كرده به سورت 
 مراجعت كردند.

  ميالدى 1622تصرف هرمز توسط انگليسها و ايرانيان 

 اسكادران انگليسى مركب از پنج كشتى و چهار زورق بزرگ بى شراع هنگام وصول به جاسك باو 1621در اواخر سال 
دستور رسيد كه به كوهستك (بندرى واقع در چهل ميلى جنوب ميناب) برود. در آنجا دو كاپيتان كه در فرماندهى 

كشتى ها بودند عمال و نمايندگان شركت را مالقات نمودند و به آنها اطالع داده شد كه موقعيت آنها باريك و وضعيت 
 تجارتى در حال بحران است.

در آن ايام بين ايرانيان و پرتغاليها خصومتهائى پديد آمده و از پرتغاليها بنادرى را كه ايرانيان از عهده دفاع آن برنميآمدند 
 چپاول و غارت ميكردند. بعالوه يك ارتش ايران 



 273، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

در قشم استقرار يافته و مشغول محاصره قلعه پرتغاليها بود ولى واضح بود كه ايرانيان تا زمانيكه انگليسى ها را براى 
 همكارى دعوت نمى نمودند قادر نبودند به هرمز حمله نمايند.

امام قلى خان پسر اللهورديخان كه حاكم فارس بود و عمليات جنگى را اداره مينمود از خود در سياست ابراز لياقت و 
فطانت و مهارت نشان ميداد. او به نمايندگان شركت انگليسى وعده داد كه اگر در جنگ شركت كنند بآنان پاداشى 

خواهد داد و بعالوه متذكر شد كه اگر آنها در جنگى كه براى امتيازاتى كه بآنها داده شده همكارى نكنند اين امتيازات 
 لغو و بال اثر شده و ابريشمى كه در ترانزيت دارند توقيف خواهد شد.

اين مسئله مورد بحث و مذاكره مفصل قرار گرفت. در آن زمان بين دربار انگلستان و پرتغال كه نماينده اسپانيا بود در 
اروپا صلح برقرار بود، هرچند كه در آبهاى شرقى بين اين دو كشور هميشه جنگ و زدوخورد بوده است. رؤساى 

شركت كه اين ضربت بر آنها وارد ميآمد اگر كينك جيمز مقتضى ميديد كه سپر بال گردد، يقينا اين كار را تصويب 
نميكردند. درعين حال تجار و سوداگران ابدا مايل نبودند تجارتى را كه با چه زحمتى بدست آورده اند قربان كنند و آنها 

 مردان انگليس زمان خود بوده و حاضر بودند كه با خطرات عظيم مواجه شوند.

 در آخر آنها موافقت نمودند و حاضر به همكارى شدند و بزودى با امام قلى خان پيمانى بشرح زير بسته شد.

الف- غنائم جنگى بتساوى ميان هردو طرف تقسيم شود. ب- وقتى كه هرمز تصرف شد عوائد گمركى آن جزيره بعد از 
آن بايد بطور تساوى ميان دولتين ايران و انگليس تقسيم شود و همه كاالى تجارتى انگليسى نيز پس از آن از پرداخت 

حقوق گمركى و عوارض ديگر معاف گردد. ج- اسراى انگليسى به انگليس ها و اسراى مسلمان به ايرانيان واگذار شوند. 
د- دولت ايران بايد نصف هزينه كشتى ها و خوراك و حقوق كاركنان آنها را بر عهده بگيرد. اين مواد مقدماتى را 

مرتب كرده و ضمنا مجبور بودند مالحان را جلب كنند، چه آنها زمزمه مخالف آغاز كرده و اظهار داشتند كه «اقدام 
 بجنگ ربطى بكار تجارت ندارد و بعالوه آنها براى چنين كارى استخدام نشده اند»
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  دسته سفاين و ناوگان بطرف دريا پيش رفت.1622ولى با وعده و وعيدهاى زياد اين مشكل هم حل شد و در ژانويه 

كاپيتانهاى انگليسى اول بسوى هرمز حركت كردند و گمان داشتند كه نيروى دريائى پرتغاليها به مبارزه آنان خواهد 
 ميلى آنجا قرار دارد 15شتافت ولى وقتى كه معلوم گرديد كه دشمن از جنگ خوددارى دارد بجزيره قشم كه در 

 را كه قبال با آنها جنگيده بود ديدند به سمت فرماندهى برقرار ميباشد. پس از »1 «حركت نمودند. در آنجا روى فرى يرا
مذاكرات بى فايده اى براى عقد صلح از طرف فرى يرا قلعه بمباران شد ولى اثرش كم بوده و به نتيجه قطعى نرسيد. 

آنوقت توپخانه اى مركب از پنج عراده توپ در خشكى نصب كردند، توپخانه تيراندازى خود را خيلى خوب انجام داد و 
گلوله اول توپخانه يكى از توپهاى دشمن را روى ديوار قلعه هدف قرار داده و آنرا از كار انداخت و با همين ضربه بخط 



 »2 «محاصره رخنه كردند و پرتغاليها تسليم شدند، تلفات اين زدوخورد زياد نبود، ولى يكى از مقتولين ويليام بافين 
معروف بود كه بواسطه مسافرتهاى قطبى خود شهرت داشت و در آن موقع فرماندهى ناو «لندن» را بر عهده داشت 

 درباره بافين چنين ميگويد «بافين با دستگاههاى مساحى خود بساحل »4 « در كتاب خود بنام (پيلگريمس)»3 «پاركاس 
رفت تا ارتفاع و مسافت ديوار قلعه را تعيين نمايد، اما همينطور كه مشغول اين كار ميبود گلوله كوچكى از باالى قلعه 

 .»5 «بشكمش خورد» ميگويند چون بافين گلوله خورد سه بار بدن خود را روى زمين زد و درجا جان سپرد

پس از اين فتح كه البته تأثير عمده اى در روحيه متفقين داشت نيروى اعزامى متوجه سواحل هرمز گرديد و در آنجا لنگر 
انداخت. ايرانيان فورا نيروى عظيمى گرد آورده شهر را در تصرف گرفتند. توپخانه دولت انگليس از دريا و خشكى بر 

 »6 «روى قلعه و نيروى جزيره بمباران نمودند، ولى آنها ظاهرا دست بجنگ و حمله نگذاشتند. سان پدرو

______________________________ 
)1-(Ruy freire  

)2-(William Baffin  

)3-(Purchas  

)4-(Pilgrimes  

 . (مؤلف).1792)- جلد دوم كتاب مزبور صفحه 5(

)6-(San Pedro  

 275، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

بزرگترين كشتى پرتغاليها آتش گرفت و طولى نكشيد كه ساير كشتى هاى پرتغاليها نيز يكى بعد از ديگرى طعمه حريق 
واقع شد. نيروى ايران نيز قسمتى از ديوار قلعه را منفجر نموده ولى حمله آنها با وجود اينكه با شجاعت زيادى آغاز 
گرديد ولى با موفقيت انجام نيافت، بلكه مجبور بعقب نشينى شدند. اما باوجوداين، وضعيت محصورين قلعه پيوسته 

 بجزيره »1 «وخيم تر ميشد و عاقبت پرتغاليها تسليم نيروى انگليس گرديدند. پنجسال پس از اين واقعه سرتماس هربرت 
هرمز مسافرت كرده و درباره قلعه آن چنين مينويسد «اين قلعه از داخل و خارج خيلى خوب ساخته شده و با خندقها و 
خاكريزها و توپخانه دفاعى كه هم بشهر و هم ساحل هردو مسلط است مجهز ميباشد و استحكامات آن در تمام خاور 

 .»2 «زمين نظير ندارد»

چنانكه ديديم قلعه معروف هرمز كه پرتغاليها بيش از يك قرن آنرا مركز بازرگانى خود قرار داده و از آنجا تجارت هند 
اروپا را از طريق خليج فارس در دست گرفته بودند مسخر گرديد، ولى پرتغاليها از آنجا بمسقط رفتند و در مسقط نيز 
موقعيت شان بقدرى مستحكم گرديد كه نيروى انگليس مجبور شد براى مبارزه با آنان با هلنديهاى خليج طرح اتحاد 



 نيز بين نيروى متحد انگليس و هلند و قشون پرتغال جنگ سختى درگرفت كه نتيجه قطعى از آن 1624بريزد و در سال 
 حاصل نگرديد.

 فرمانده نيروى پرتغال پادگان انگليس را مورد حمله قرار داد. پرتغاليها وارد ناو «شير» شدند ولى »3 « بوتلو1625در سال 
 منتقل ساختند در »5 « ميناميدند»4 «انگليسها مهاجمين را عقب رانده و كشتى را به بندرعباس كه در آنموقع آنرا گمبرون 

 آنجا روى فريرا فرمانده به كشتى حمله كرد و آنرا موفق شده آتش زد، سرنشينان كشتى تمام بدست 

______________________________ 
)1-(Sir Thomas Herberth  

 شرحيكه راجع به هرمز و محاصره نوشته ذى قيمت و جالب توجه است 106)- سفرنامه سرتماس هربرت، صفحه 2(
 (مؤلف)

)3-(Bothelho  

)4-(Gombroon  

)- گمبرون تحريف لفظ تركى گمرك است و اصل اين لغت از زبان يونانى اقتباس شده و بمعناى تجارت ميباشد. 5(
 (مؤلف)
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 پرتغاليها و بجز يكنفر كه موفق بفرار گرديد بقيه را پرتغاليها قتل عام كردند.

 نيروى اعزامى آنها كه بقصد تسخير جزيره 1630اما طولى نكشيد كه قدرت و قوه پرتغاليها رو به تحليل نهاد و در سال 
 مسقط را امام عمان متصرف شد و طولى نكشيد كه 1651هرمز فرستاده بودند با شكست سختى مواجه گرديد. در سال 

پرتغاليها همه نفوذ و اقتدارى را كه البوكرك در نتيجه همت و فعاليت خود بدست آورده بود بواسطه بى كفايتى 
جانشينان او از دست دادند و از آثار پرتغاليها بجز چند قلعه خرابه و لفظ پرتغال كه بزبان فارسى يكى از مركبات را 

ميگويند چيزى باقى نماند. تسخير جزيره هرمز براى انگليسها بزرگترين موفقيت آنها در مشرق بشمار ميرفت و چون خبر 
 اين فتح بهندوستان رسيد قدرت و نفوذ دولت انگلستان بمنتهى درجه باال رفت.

در ايران نيز انگليسها در اثر اين فتح رونق و اعتبار بيشترى يافتند، زيرا گرچه شايد فرمانده نيروى ايران نقش عمده اى را 
كه نيروى انگليس در پس گرفتن هرمز از دست پرتغاليها بازى كرده بود در نظر شاه كوچك و بى اهميت جلوه ميداد 

ولى خود شاه عباس بخوبى تشخيص ميداد كه انجام اين فتح بدون كمك انگليسها هرگز ميسر نميگرديد و بهترين مؤيد 
 ميالدى دولت انگليس با پرتغاليها قرارداد صلح در مشرق منعقد نمود (اين 1635اين مطلب آنكه هنگامى كه در سال 



قرارداد هرگز از آن ببعد ملغى نگرديده است) ايرانيان بواسطه هرمز متوحش و هراسان بودند و از اين جا ميتوان باهميت 
 نقش عمده اى كه اجداد جنگجوى ما در آبهاى شرق بازى كرده اند پى برد.

 هلنديها

دو سال بعد از اعطاى امتياز شركت هند شرقى هلنديها نيز برقابت با كمپانى مزبور تشكيل شركتى در خليج فارس داده و 
در ظرف مدت بيست سال بر نفوذ خود افزوده موقعى كه پرتغاليها خليج را ترك ميگفتند آنها جانشين پرتغاليها شده 

 باصفهان آمد و فرمانى از شاه عباس گرفت و بعد در »1 « هوبرت ويس نيخ 1623مراكز آنانرا بتصرف درآوردند. در سال 
 بندرعباس كارخانه اى بنا نمود كه 

______________________________ 
)1-(Hubert Visnich  
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 بناى آن هنوز باقى و محل سكونت فرماندار ايران است.

 هيئت اعزامى هلندى ها باصفهان آمدند و بطوريكه شاردن مينويسد در اين موقع قسمت 1166 و باز در 1652در سال 
 عمده تجارت ايران در دست هلنديها بود و انگليسها در درجه دوم قرار داشتند.

اساس عمده نفوذ تجارتى آنان بعلت قراردادى بود كه با دولت ايران براى خريد ابريشم منعقد نموده بودند. هلنديها 
بموجب اين قرارداد ابريشم را در تمام نقاط ايران خريدارى نموده بدون پرداخت عوارض گمركى صادر مينمودند. 

 از دولت ايران گرفته و كم كم در سالهاى بعد حق صدور ابريشم ايران را بخود 1645هلنديها بدوا اين اختيار را در سال 
منحصر كرده بودند، در اين موقع موقعيت انگليس در خاك ايران چندان خوب نبود، زيرا اين اوان مقارن با جنگهاى 

داخلى انگلستان و اعدام شارل اول بود و بالنتيجه شاه عباس و دربار او اين مسئله را با تنفر تمام تلقى مينمودند. در قرن 
هيجدهم وضعيت بكلى دگرگون شد و نفوذ تجارتى هلند منحصر بخريد و فروش ادويه گرديد و كليه مستعمرات 

 آسيائى بدست انگليسها افتاد و بالنتيجه پرچم دولت هلند ديگر در آبهاى خليج ديده نميشد.

 فرانسويها

 1664آخرين دولت اروپائى كه خود را از طريق خليج فارس بايران نزديك نمود دولت فرانسه بود. دولت فرانسه تا سال 
 وزير خارجه معروف دولت فرانسه ضمن مساعى عمده اى كه در بسط »1 «نفوذى در ايران نداشت، در اين سال كلبرت 

روابط سياسى خارجى دولت فرانسه بروز داد هيئتى بسفارت بدربار شاه عباس ثانى فرستاد. دولت ايران نسبت باين هيئت 
چندان خوش بين نبود، زيرا تصور ميرفت وضع و مقام سفراى دولت فرانسه درخور اعزام بكشورى مانند ايران نباشد 

يعنى اسباب تحقير ايران شمرده ميشد و معهذا دربار ايران آنها را با مالطفت و مهربانى پذيرفت. باين هيئت نيز حقوق 



تجارتى نظير آنچه را كه بديگر ملل اروپائى اعطاء شده بود و نيز معافيت از پرداخت ماليات و حقوق گمركى تا مدت 
 سه سال برطبق 

______________________________ 
)1-(Colbert  
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يك فرمان اعطاء گرديد و بموجب همين فرمان فرانسويان مؤسسات و بنگاههائى در بندرعباس و اصفهان بنا كردند. در 
 لوئى چهاردهم عهدنامه اى با شاه سلطان حسين منعقد نمود و از آن تاريخ تا حمله افاغنه فرانسويان در ايران 1708سال 

بتجارت مشغول بودند و پس از حمله افغانها فرانسويان ايران را ترك گفتند. در زمان سلطنت كريمخان نيز يكبار جزيره 
خارك بفرانسويان واگذار گرديد ولى عمليات كمپانى هند شرقى فرانسويان عقيم ماند و جزيره خارك را فرانسويان 

موفق باشغال نشدند. در زمان سلطنت فتحعليشاه نيز چند صباحى دوباره بر نفوذ و قدرت خود در دربار ايران افزودند و 
 1809 جزيره خارك مجددا بآنها واگذار گرديد ولى اين بار نيز اين اقتدار طولى نكشيد و در سال 1807- 8در سال 

 هيئت اعزامى فرانسه از ايران رانده شده و اين امتياز نيز طبعا ملغى گرديد.

 »1 «1627سفارت سردود موركوتون بدربار شاه عباس 

تسخير جزيره هرمز بدست نيروى مختلط ايران و انگليس نتايج بيشمارى در برداشت كه از آنجمله يكى تغيير سياست 
 بازرگانى دولت ايران بود، چنانكه قبال نيز متذكر گرديده.

منظور عمده شاه ايران صدور محصول ابريشم بود و با آنكه سررابرت شرلى در مأموريت اول خود (بحهاتى) موفق 
نگرديد راجع بصدور ابريشم از طريق جزيره هرمز با دولت ايران پيمانى منعقد نمايد معهذا شاه ايران از نقشه اولى خود 

دست برنداشت، اخراج پرتغالى ها از بازار جزيره هرمز وضع را بكلى تغيير داد. دو سال بعد سررابرت شرلى دوباره بدربار 
ايران مأموريت يافت. اين بار شرلى با ملتزمين بسيار و اعتبار وافر روانه شد و اين خود در انگلستان انعكاس عجيبى داشت. 

سررابرت شرلى در گزارش رسمى در توصيف ثروت سرشار ايران مبالغه نمود و با آنكه همين مبالغه از درجه اعتبار 
گزارش او كاست معهذا دولت انگليس شرلى را يكبار ديگر سوم باتفاق سردومور كوتون و هربرت دانشمند بايران روانه 

نمود. هيئت اعزامى در گمبرون پياده شد «در اينجا بورود هيئت صداى توپهاى قلعه بغرش درآمد و ده بار طنين انداز 
 گرديد» اين هيئت مانند

______________________________ 
)1-(Sir Dodn :ore Cotton  
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 كاخ سلطنتى در اشرف مازندران 
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هيئت هاى قبلى از جاده الر و شيراز روانه مركز گرديد. اين جاده همان است كه جاده فعلى بوشهر و اصفهان در مسير آن 
ساخته شده است. اتفاقا شاه ايران در اين موقع در پايتخت حضور نداشت و هيئت اعزامى ناچار بشهر اشرف (بهشهر 
فعلى) رهسپار شده در آنجا در دربار عام بحضور شاه رسيدند. در شهر مزبور هيئت وارد قصر شده ابتدا از اطاقهاى 

متعددى كه تمام آنها از اوانى و ظروف طال مزين شده بود عبور نموده بخدمت شاه عباس راه يافتند. سردوموركوتون به 
شاه عباس عرض كرد چاكر رنج اين مسافرت طويل را تحمل نموده ام تا شاهنشاه را از غلبه بر تركان دشمن مشترك آنها 
تبريك گويد و نيز روابط تجارتى بين ايران و انگلستان برقرار و يك عهدنامه دوستى دائمى اين دو كشور منعقد سازد و 

 در پايان سررابرت شرلى نيز ميخواهد تا در حضور چاكر از تهمتهائى كه نقد على بيك باو زده از خود دفاع نمايد.

شاه بطوريكه از يك فرزند حقيقى ايران انتظار ميرفت جواب داد تركها مردمان ناچيزى هستند و وجود آنان براى ما 
چيزى بشمار نميآيد، چنانكه در جنگهاى اخير پيروزى هاى ما بر ايشان اين قضيه را بثبوت رسانيد، معهذا من ميل دارم 
هميشه پادشاهان عيسوى با يكديگر متفق و متحد باشند، زيرا فتوحات دولت ترك در نتيجه اختالف و نفاق آنها باهم 
بوده است. چون ميل ندارم ابريشم ايران را از طريق عثمانى صادر كنم بنابراين حاضرم در ژانويه هرسال ده هزار عدل 

ابريشم در بندر گمبرون بدولت انگليس تحويل و در برابر آن پارچه انگليسى بگيريم. شاه ايران نسبت به سررابرت شرلى 
 فوق العاده مالطفت نمود و سپس جام شراب خود را بافتخار پادشاه انگلستان نوشيد.

هنگاميكه شاه ايران جام خود را بلند كرد سفير دولت انگلستان كاله خود را بلند كرده و شاه ايران نيز در مقابل عمامه 
 خود را از سر برداشت.

البته پذيرائى شاه از شرلى فوق العاده رضايت بخش بود، ولى نتيجه از اين مأموريت گرفته نشد، زيرا سررابرت شرلى در 
اين مأموريت بنا باوامر جيمز پادشاه انگلستان بيشتر منافع شخصى خود را در نظر گرفته و بدين جهت عليه او تحريكاتى 

 صورت گرفته قضايا بهمين جا خاتمه يافت. درباريان، سفير دولت انگلستان را فراموش كردند و ديگر
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 بآنان بار داده نشد و چون سفرا بقزوين رسيدند سردومور كاتون و سررابرت شرلى هردو مردند.

 دوم مأمورين دولت انگليس بايران بدينسان پايان پذيرفت و فرستاده پادشاه انگليس را در قبرستان ارامنه »1 «سفارت 
 بخاك سپردند، در حاليكه كشيش هاى ارمنى و عده اى از ارامنه با كمال ادب و احترام در مراسم تدفين شركت جستند.

اگرچه اين مأموريت نيز تا حدى بشكست مقرون بود ولى بدون شك همين خود بر منافع و درجه عالقه دولت بريتانيا را 
نسبت بايران افزود و بهمين لحاظ بود كه چندى بعد چارلز اول پادشاه انگلستان كه از عالقه مندان علم و دانش بشمار 

 ميرفت از شركت هند شرقى خواست كه چند قطعه خطوط فارسى براى او بفرستد.



 سرمايه هاى انگليسى 

در خاتمه بايد چند كلمه نيز از سرمايه هاى انگليسى از زمان سلطنت پادشاهان آخر صفوى در ايران ذكر كرده بموجب 
 60000 ليره بعنوان پيشكشى بعالوه معادل 1500قراردادى كه با شاه صفى منعقد شده بود مقرر بود دولت انگلستان سالى 

 ليره يك ثلث آن وجه نقد و دو ثلث ديگر بجنس تحويل 60000ليره بابت بهاى ابريشم بدولت ايران بپردازد، از اين 
ميگرديد، ولى دولت ايران در مقابل از همان روز اول از پرداخت قسمت عوارض گمركى بندرعباس كه قيد شده بود 

خوددارى مينمود. نسبت باين مسئله متصل شكايت ميشده ولى ايرانيها كه تصور مينمودند انگليسها از اين معامله استفاده 
 يكى شد و اين موضوع 1708هنگفتى ميبرند مسئله را جدى تلقى نميكردند، تا اينكه كمپانى هند شرقى قديم و جديد در 

 از ايجاد يك اصطكاك و تصادم داخلى جلوگيرى كرد و وضع شركت تا موقع حمله افاغنه استوار و خوب بود.

______________________________ 
  كتاب بدان اشاره شد. (مؤلف)57 بود كه در فصل 1291)- سفارت اول در دوره سلطنت ارغون در سال 1(
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 اصفهان نصف جهان 

 فصل شصت و پنجم معمارى و صنعت و هنر در دوره سلسله صفوى 

 اصفهان پايتخت سلسله صفوى 

قسمت اعظم شاهكارهاى معمارى پادشاهان صفوى در شهر اصفهان يافت ميشود و بدين لحاظ ما در اينجا به توصيف 
 اصفهان را در واقع ميتوان شهر طالئى صنايع »1 «شهر اصفهان و بناهاى عمده اى كه خود نگارنده ديده است ميپردازيم 

زيباى ايران در قرون وسطى ناميد. اين شهر هنوز زيبائى خود را از دست نداده و تا بامروز بمنزله شهر نمونه اى از هنرهاى 
زيباى ايران بشمار ميرود. مگر در قسمت شمال ايران كه در اينجا خانه هاى مطابق سليقه و طرح و نقشه روسها از طرف 

 فرزندان مقلد ايران اختيار شده است.

ميدان شاه اصفهان در سمت چپ يا ساحل شمالى زاينده رود روى قطعه زمينى هموار و حاصلخيز واقع و حداكثر جمعيت 
آن در دوره منتها ترقى اين شهر سيصد هزار نفر ميرسيده است. در وسط شهر اصفهان ميدان شاه ميباشد. دو طرف اين 

 ميدان را يك رشته عمارات دو طبقه فراگرفته. هربرت ميگويد «ميدان شاه فضادارترين و دلگشاترين،

______________________________ 
)- من عالوه بر يادداشتهاى شخصى خودم در اينقسمت به كتابهاى زير مراجعه كرده ام: كتاب «ايران» لرد كرزن، «آثار 1(

 James)همچنين از دائرة المعارف مذهب و اخالق جيمز هستيتك ( Coste)تاريخى ايران جديد» تأليف كوست 
Hastings )(مؤلف) .استفاده نموده ام 
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 مسجد شاه اصفهان 
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 يارد و چون اينجا ميدان 174 يارد و عرض 560فرح افزاترين و دلكش ترين بازارهاى روى زمين است» طول اين ميدان 
 ميباشد. چوگان بازى در اين عصر، عصرى كه ما حاال »1 «چوگان بازى سلطنتى بوده است ارقام فوق تا حدى جالب توجه 

صحبت ميداريم بيش از هرزمان و موقعى معمول بوده و شاردن و شرلى هردو مسابقه هاى چوگان بازى را در نوشتجات 
. دروازهاى سنگ مرمر كه مخصوص چوگان بازى ميباشد هنوز در اين ميدان پابرجاست و چند »2 «خود شرح داده اند

سال قبل هنگامى كه در اصفهان بودم يك روز صبح زود بميدان رفته يك گوى از وسط دروازه ها بيرون كردم. شايد تا 
آنروز بيش از دو قرن بود كه اين دروازه ها رنگ گوى نديده بودند. من آنروز اين عمل را بپاس احترام گذشته مجلل 

 ايران انجام دادم و كشور تاريخى ايران را براى چنين بازى بى نظيرى در دل خود ستودم.

 مسجد شاه 

مشرف بميدان مزبور بناى متوازى االضالع مجلل مسجد شاه واقع است كه يكى از زيباترين نمونه موجود معمارى ايران 
 ميباشد. كرزن شرحى كه با قلم استادانه نوشته است ما عين آنرا در پائين نقل ميكنيم:

«در انتهاى ميدان طاقى بلند كه بر روى دهليزى بنا شده و سقفش با مقرنس و كاشى هاى مينادار و آيات قرآنى مزين و در 
دو طرفش دو مناره بلند كه روى بدنه آن همان تزيينات بشكل مارپيچ بكار رفته است برپاست. اينجا از يك هشتى يا 

داالنى كه در وسط آن سنگ آب بزرگى از سنگ سماق بكار رفته داخل صحن مسجد ميشويم، در اين هنگام طرز ويژه 
معمارى و ساختمان مخصوص مسجد كه از بيرون نيز پيداست كامال نمايان ميشود. چون ميدان تقريبا بموازات محور 

جنوب و شمال ساخته شده معمار مجبور بوده است محور عمارت مسجد را منحرف نموده و بطرف جنوب شرقى تمايل 
 دهد تا محراب مسجد درست محاذى قبله و خانه خدا واقع باشد. سليقه معمار

______________________________ 
  يارد ميباشد. مؤلف 200 يارد در 300)- مساحت ميدان چوگان بازى امروز 1(

 ، در آنجا شرح مسافرت اين مسافرين ذكر شده- است. (مؤلف)242)- رجوع كنيد به «ده هزار ميل» صفحه 2(
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 مجلس ضيافت شاه طهماسب بافتخار عبد المجيد ازبك، از يك نقاشى روى ديوار چهل ستون برداشته شده است 
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اين منظور را چنان خوب انجام داده است كه بسادگى و عظمت بنا ميافزايد. صحن مسجد با سنگهاى مرمر مفروش و در 
وسط آن حوضى بزرگ براى وضو ساخته شده است در هرچهار ضلع صحن غرفه هاى دو طبقه ساخته شده است كه بر 

 بدنه آنها هيچگونه زينتى جز آيات قرآن كه بخط كوفى روى زمينه آبى با خط سفيد نگاشته شده نيست.

اين غرفه ها مخصوص مدرسين و طالب و خدام مسجد است. در دو طرف غربى و شرقى صحن ايوان و طاق بزرگ 
كاشى است كه به محوطه مسقف كه روى آن گنبدى است انتها مى پذيرد. در سمت مقابل دهليز ورودى ايوان ديگرى 
است كه دو مناره بلند در دو طرف آن قرار گرفته و قسمت مخصوص مسجد و گنبد بزرگ آنرا تشكيل ميدهد. جدار 

خارجى گنبد كه با كاشى هاى نيلى رنگ و اسليمى هاى سبز روى زمينه الجوردى مزين- است يكى از مناظر زيبا و مهم 
اين شهر را تشكيل ميدهد. در دو طرف مقصوره مسجد صحنهاى ديگرى است كه هريك داراى حوض و طاق نماست و 

روزهاى جمعه براى مردم باز است. طرز تزيين اين بناى بسيار مجلل و عالى كه هرچند مانند ساير آثار هنرى ايرانى رو 
 بويرانى و خرابى ميرود هنوز يكى از نمونه هاى بسيار عللى و برجسته سليقه و ذوق پادشاهان صفوى ايران است.

 على قاپى يا عالى قاپو

در طرف مشرق ميدان شاه عالى قاپو (دروازه بزرگى) قرار دارد كه آن مدخل قصر سلطنتى بوده است. اين بنا عبارت از 
يك طاق نماى بزرگى است كه روى آن يك تاالر بزرگ بر روى ستونهاى چوبى قرار گرفته و يكى از نمونه هاى خاص 
معمارى عصر صفوى است. در اين تاالر پادشاهان صفوى با لباس تمام رسمى سلطنتى روز عيد نوروز را بارعام ميدادند. 
شاردن ميگويد «اين تاالر زيباترين تاالرى است در نوع خود كه من در تمام دنيا ديده ام» و از همين عمارت بود كه شاه 
 صفوى مسابقه هاى چوگان بازى، اسب سوارى، و جنگ حيوانات وحشى را در حضور هزاران رعاياى خود تماشا ميكرد.

 چهل ستون 

 على قاپو به باغهاى وسيعى هدايت ميكند كه در آن كاخ هاى متعددى قرار داشته و مهمتر از همه كاخ چهل ستون 
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 اين تختگاه مجلل با بام آن از تنه درختان عظيم چنار بنا شده و بر بيست ستون ساخته شده از همان درخت يعنى »1 «است.
درخت چنار نگاهداشته اند. اطراف اين ايوان سابقا از سنگ مرمر سفيد پوشيده شده بود و روى آن آئينه كارى كرده 

بودند. جايگاه واقعى سرير سلطنت در عقب اين ايوان واقع شده و از آنجا به شاه نشينى تكيه گاه سرير راه داشت در 
هرطرف اطاقهاى كوچكى براى وزيران و كار آنها تعبيه شده بود و پشت سر كه در تمام طول ساختمان امتداد دارد، 

راهرو و يا غالم گردش درازى با سه تابلو نقاشى روغنى بسيار بزرگ و نفيس در هرطرف آن وجود دارد كه هرسه تاى 
 آنها در اين كتاب گراور شده است. لردكرزن شرحى كه در اين باب نوشته ما آنرا ذيال نقل ميكنيم:

«اين تابلوها دوره مجلل سلطنت شاه عباس و اسالف و اخالف او را در نظر ما مجسم ميسازد. در اين تابلوها شاه ايران در 
حال جنگ و يا در مجلس بزم با پياله شراب مشاهده ميشود، سبيلهاى بلند و ضخيم، چانه هاى صاف و عمامه هاى كه در 



اين تابلوها بنظر ميرسد نماينده يكنوع آرايشى است كه مدتهاست از مد افتاده و منسوخ گرديده است، سالح و لباس 
جنگجويان، آالت طرب مطربان و حركات رقاصه ها درهاى بسته گذشته را بروى ما باز و تاريخ روزگار پيشين را در 

پيش چشم بيننده مصور مينمايند و گوئى بى اختيار هربيننده اى خود در اين مجالس پرشور و مجلل بزم و رزم پادشاهان 
 ميگويد عمارت اوليه چهل ستون طعمه حريق شده و اين بناى فعلى را »2 «صفوى شريك و سهيم است» كروزينسكى 

 دوباره شاه سلطان حسين بجاى آن ساخته است.

 چهارباغ 

اينها بودند كاخهاى عمده قسمت مركزى اين شهر و اينك از ابنيه مزبور گذشته بچهارباغ ميرسيم، (ميگويند چهار 
 تاكستان در اين محل بوده كه بامر شاه عباس خيابان بندى گشته و چهارباغ ناميده شد) و آن 

______________________________ 
)- از عدد «چهل» در اينجا معنى ظاهرى مراد نيست (و معموال بايد از اغراق هاى شايع در زبان فارسى باشد) و نظير آن 1(

 يكى عمارت تخت جمشيد است كه آنرا «چهل ستون» هم گفته اند. (مؤلف)

)2-(Krusinski  
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داراى چهار خيابان باشكوه كه پهناى آن يكصد و پنجاه پا و حاشيه هاى آنرا مخصوصا درختان چنار مشرق فراگرفته 
است. آب از مجراها و جدولهاى سنگى عبور ميكرده و در حوضهاى قشنگى كه سر چهار راهها (محل تقاطع جاده ها) 

 تعبيه شده بود جمع ميشده- است، اطراف خيابانها سردرهاى كاشى كارى باغهاى اشراف و درباريان قرار داشت.

 در كتاب «هند شرقى و ايران» ميگويد «تمام عظمت اصفهان را در واقع ميتوان در چهارباغ مشاهده كرد. »1 «دكتر فرير
در اينجا بزرگان و اعيان شهر به هواخورى مشغول و هريك با اتباع و هواخواهان خود آهسته آهسته قدم زده پيوسته 

كوشش دارند تا در جاه و جالل و سخاوت و عظمت بر ديگران سبقت گيرند. فضاى باغ را درختان سرسبز و گلهاى 
معطر، چشمه ها و جويبارها فراگرفته دل وجان هررهگذر و تماشاچى را زنده ميسازد، در دو طرف حوض ها قصرهاى 

 تابستانى با تمام لوازم تفريح و زيبائى ساخته شده است.

 مدرسه شاه سلطان حسين 



در كنار چهارباغ مدرسه مجلل شاه سلطان حسين واقع است كه ديدنش نگارنده را سخت مفتون ساخت. سردر مدرسه 
داراى يك طاق مقرنس و كاشى كارى بسيار زيبا (بشكل شان عسل) و اين سردر بوسيله يك داالن يا سرپوشيده اى 

بصحن بزرگ مدرسه متصل ميگردد. كاشى كارى داخل عمارت بسيار نفيس و قشنگ و در بعضى قسمت ها بر روى 
زمينه سنگ مرمر قدرى برجسته نمودار ميباشد، رنگ آميزى و نقاشى هاى مدرسه فوق العاده دلكش و منظره آب، گل ها 

 «كست» اين مدرسه را خيلى خوب تشريح نموده و چنانچه درخور آن بوده »2 «و سايه مخصوصا بر زيبائى بنا مى افزايد
 است آنرا توصيف كرده است.

 پل اهللا وردى خان 

خيابان باشكوه چهارباغ از يكطرف به پل اهللا ورديخان كشيده ميشود كه با اينكه حاليه روى بويرانى نهاده معهذا از 
 پل هاى 

______________________________ 
)1-(Freer  

)- ولى بطوريكه لرد كرزن در كتاب خود مينويسد با كمال تأسف قسمتى از داالن اين دانشكده مذهبى اخيرا اصطبل 2(
 غالمان ظل السلطان شده بود. (مترجم)
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درجه اول عالم بشمار ميآيد، اينجا از يك شاهراه سنگ فرش شده وارد مدخل عمومى پل ميشوند، شكل فوق العاده و 
 يارد طول آنست مقابل يك جاده سنگ فرش شده سى پا عرض بدينقرار است كه در آن سه 388شگفت آور اين پل كه 

معبر در سه سطح مختلف تعبيه شده كه يكى از آنها راه معمولى روى پل است كه در دو طرف آن طاق نماهاى 
سرپوشيده ساخته اند. طاق نماها از طرفى برودخانه و از طرفى بهمين جاده مشرف ميباشند، در باال و پائين اين طاق نماها 

هركدام يك پياده روهائى است كه با پله كانها باين راه اصلى وصل ميشود و در كنار سطح رودخانه معبر ديگرى است كه 
بطول رودخانه امتداد مييابد. تنها انتقاد مخالفى كه براى ساختمان اين پل ميشود كرد و آن از تصوير هم نمايانست آنكه 

 پل مزبور در مقابل جريان ضعيف و باريك زنده رود در بيشتر فصول سال بيش از اندازه جنبه ظرافت دارد!!

 كاشى ها

عمل كاشى كارى ساختمانها در دوره صفويه به منتهادرجه ترقى رسيد و كاشى كارى پل زنده رود موضوع مناسبى است 
كه بايد راجع بمحصول كوره هاى مشهور ايران در آن باب چند تذكرى بعمل آورد. كوره پزى يا فن سفال سازى در 



معمارى هخامنشى ها محققا نقش مهمى بازى كرده و تصوير تيراندازان شوش كه در فصل پانزدهم همين كتاب ذكر آن 
گذشت بهترين نمونه كاشى كارى آن عصر ميباشد. در عصر اسالمى نيز اشياء و ظروف سفالى لعاب دار ايران نخستين 

نمونه ظروف باستانى بوده است و آنچه ديده ميشود معلوم ميگردد كه از آن اقتباس شده است و نمونه آن بطور كلى در 
 فسطاط يا قاهره قديم ديده ميشود مربوط بقرن دهم ميباشد.

كاشيهاى ديگرى از همين عصر در سلطان آباد كشف شده است، قديمترين نمونه آن كه در ايران پيدا شده يك ستاره 
) منتسب- است، دوره طالئى كاشى كارى ايران قرن دوازدهم و سيزدهم بوده 1137 ه (515هشت گوش ميباشد كه بسال 

 و كاشى هاى ظريفى كه از اين عصر پيدا شده بخوبى ميرساند كه آنها را براى سالطين و درباريان ساخته اند.

كاشى هاى اين عصر بقدرى زيبا و ظريف است كه بدون اغراق آنها را ميتوان بهترين وسيله تزيين و زيبائى معمارى 
 ناميد، چيزى كه بيشتر باعث اهميت اين صنعت گرديده 
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آنست كه صنعت كاشى اكنون از صفحه تاريخ محو شده و آنرا فقط ميتوان يك صنعت باستانى و مرده ناميد. طرز تهيه 
كاشى آنست كه خمير و گل را بلعاب هاى الوان كاشى اندوده و آنرا در كوره گذاشته مى پختند، در بعضى موارد روى 

كاشى پخته مجددا لعابهاى مخلوط به مس، طال، نقره يا ساير فلزات ماليده آنرا دوباره در كوره ميگذاشتند. از لعابهاى 
 فلزى رنگهاى زعفرانى، طالئى، فيروزه اى و قهوه اى بر روى كاشى نقش مى بست.

 آنچه مسلم شده تاكنون نتوانسته اند كاشى هاى زيباى ايران را تهيه و تقليد نمايند.

 اينج، متن اين كاشى قهوه اى و در روى آن 18 1/ 2 24بهترين نمونه كاشى كه خود نگارنده دارد قطعه ايست بطول 
 اينج و بعرض يك اينج و همچنين شاخ و برگهائى برجسته نمودار است. اگرچه 3/ 8حروف آبى فيروزه بارتفاع 

قطعه هاى كاشيهاى شكسته را مكرر براى نگارنده ميآوردند ولى متأسفانه جور كردن و درست كردن يكقطعه كامل از 
 آنها مشكل بود ولى همان خورده كاشيها هم بهمان حال زيبا و قشنگ بود.

كاشيهاى بدون لعاب دوره تيمورى و صفوى نيز در نهايت زيبائى و ظرافت ساخته شده است. در رنگ آميزى كاشى 
هررنگى استعمال ميشود ولى رويهمرفته طرز تعبيه كاشى و رنگ آميزى بقدرى زيبا و ظريف است كه نقش هرگوشه 

طاق و ايوان در جلوى آسمان شفاف ايران هربيننده را خيره ميسازد. اينكه صنعت كاشى چگونه شروع شده و تا چه 
اندازه تحت تأثير صنايع ساير ملل قرار گرفته قابل مطالعه ميباشد. شكى نيست كه كاشى سازى ايران تا اندازه اى اقتباس از 

صنايع چينى است كه بوسيله استادان مغولى بايران آمده است. عالوه بر كاشى سازى نقاشى چينى نيز در نقاشى ايرانى 



تأثير نموده ولى با اين حال بايد دانست هميشه صنايع ايران جنبه اصيليت و امتياز خود را در رنگ، شكل و نقش حفظ 
 نموده است.

 ظروف 

استادان و صنعتگران ايرانى در ساختن ظروف نيز بمنتهادرجه استادى و مهارت رسيده اند. در ظرف چندين سال اخير 
مقدار زيادى ظروف قديم در حوالى تهران بدست آمده است، بعضى نمونه هاى آن داراى رنگ آميزى هاى ظريف مانند 

 مينياتوركاريست و همچنين مجسمه هاى كوچك انسانى 
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كه بر روى تخت يا باالى اسب نشسته اند. زمينه اين ظروف اغلب سفيد و نقش هاى آن طالئى است. بعضى نمونه هاى آن 
نيز داراى زمينه سفيد يا كم رنگ و نقوش شفاف و لعابى و برخى ديگر داراى متن آبى و رنگ آميزى سياه است. روى 

 م) ثبت شده است، حتى در قرون بعد و همچنين ظروف سفالى جديد ايران 1222 هجرى (619يكى از اين ظروف تاريخ 
 كه داراى متن سفيد (كرم) و گلهاى رنگين ميباشد درخور مطالعه و داراى جنبه فنى و زيبائى است.

 قالى 

قالى ايران يكى از مسائل قابل مالحظه و اگرچه تاكنون كتابها در اين زمينه نوشته شده ولى باز در اطراف آن مى توان 
بيش از اين قلمفرسائى كرد، زيرا هنوز مجموعه كاملى در اين موضوع منتشر نگرديده- است. قالى از خيلى قديم در 

 معتقد است صنعت قالى در »1 «ايران معمول و برخى آنرا از سه هزار سال قبل از ميالد نيز دانسته اند. سرجرج بردود
اصول فنى و مواد صنعتى آن از روز اول تاكنون در ايران تغييرى نكرده است، ولى با اينحال بايد دانست كه ورود اسالم 

 بايران در نقش قالى تأثير مهمى داشته و آنرا ميتوان بدو قسمت متمايز تقسيم نمود:

الف- نقش هاى مخصوص فكر و ذوق اهل تشيع كه عبارت از نقوش حيوانات، گلها و شكوفه ها، درختان، مارپيچ، بوته 
 جقه، اسليمى كه در بعضى موارد متضمن خطوط و نوشته هائى نيز ميباشد.

 ب- نقوش مخصوص فكر خشك اهل تسنن كه عبارت از اشكال هندسى و كثير االضالع ميباشد، مانند نقش «بازوبند
» قالى تركمنى. پيشرفت حيرت انگيز ايران در كشيدن صورت انواع گلها، اشكال هندسى، نقوش درهم عربى ما را »2«

 مديون خود ساخته، چنانكه بسيارى از نقوش پرده ها، كاغذهاى ديوارى (نقشه دار)، قاليها و بعضى 

______________________________ 
)1-(Sir Ceorge Birdwood  

)- بازوبند عبارتست از يك قوطى كوچك فلزى كه قرآن را در آن جاى داده براى حفظ از اجنه و شياطين بر بازو 2(
 مى بندند. (مؤلف)
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 ديگر از اشياء كارخانه هاى امروز انگلستان از نقوش قاليهاى ايرانى اقتباس شده است.

بردوود ميگويد «نقش ونگار جديدى كه اكنون بشكل درخت زندگانى، يا غنچه و گل و يا خانه هاى چهارگوشه باب 
شده هريك نمونه هاى معمولى را طى ميكند و با اينكه نقش ها قدرى آزاد و ديگرگون شده و شكل طبيعى ترى بخود 

 گرفته است هنوز هم نقوش سبك ايتاليائى در قاليهاى شاه عباسى ايران متداول ميباشد.»

در دوره سلطنت ساسانى قاليهاى معروف به سوسن گرد در مغرب زمين شهرت و اهميت مخصوصى داشت و موقعى كه 
 ذراع 60سعد وقاص شهر تيسفون را تصرف كرد در ميان غنائم آن يك تخته از اين نوع قالى از ابريشم خالص بطول 

 بدست اعراب افتاد.

زمينه اين قالى نقش فردوس برين بود. متن آن زرى اصل، جويهاى آب بوسيله بلور، برگهاى درختان با ابريشم و 
 شكوفه ها با سنگهاى قيمتى منقوش و مجسم شده بود.

داستان اين قالى عجيب كه شايد چندين نمونه از آن بافته شده بود از خاطرها محو نگرديده و برخى ميگويند يك تخته 
 از اين قالى را براى شاه عباس نيز بافته اند.

جنس اين قالى از پشم و دو جوى آب يكى طولى و ديگرى عرضى اين قالى را بچهار قسمت تقسيم ميكند. خانم ويلير 
استوارت درباره آن مى نويسد: «طول جويهاى آب كه نقش مبرز اين قالى ميباشد نامتساوى. اما رويهمرفته شكل آنها 

تصوير صليب كامل باستانى را مجسم ميسازد. نقش وسط قالى شبيه يك حوض كوچكى است فواره دار كه چهار پرنده 
در آن شنا ميكنند. شكل اين پرنده ها تركيب عجيبى است از قو و طاوس شاهانه. اين قالى خيابانهاى معمول قديم از سرو 

و درختان ميوه شكوفه دار را با پرنده گان خيالى آنها جفت جفت كه نوكهاى خود را روبهم گرفته اند نشان ميدهد و در 
حاشيه قالى جويهاى آب و گل و الله نمايان است. چهار درخت چنار در چهارگوشه زمينه آن قرار دارد كه در واقع 

. در اينجا الزم است درباره »1 «چهار خيابان را مجسم ميسازد. مربع هاى اطراف حوض مركزى را نيز درختان فراگرفته اند
) در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوى 1540 هجرى (946قالى معروف مقبره اردبيل كه بنا به كتيبه متن آن در سال 

 بافته شده 

______________________________ 
كه آن از كتابهاى ( C .m .Villier Stvart). تأليف ث. م. ويليراستوارت 149)- «باغهاى مغول كبير» صفحه 1(

 ذيقيمت بشمار ميآيد. (مؤلف)
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اشاره كرد. اين قالى را ميهن پرستى دولت انگليس سبب گرديد كه آنرا براى ملت بخرد و امروز آن يكى از ذخائر نفيس 
موزه ويكتوريا و آلبرت ميباشد. زمينه اين قالى آبى تيره رنگ؛ بوته هاى آن زرد و گلها و حاشيه آن قرمز است. از 

اطراف مداليونهاى مركزى (ترنج بزرگ ميانه) چراغهائى آويزان و نقش ونگار و گل و بته ها و ابرهاى معلق آن بقدرى 
زيبا است كه راستى اين قالى بيشتر شباهت بيك تابلوى نقاشى دارد. در ضمن بايد در نظر داشت كه قسمت ابر معلق از 

 پا و 34صنايع چينى اقتباس شده است. تاريخ بافت قالى كه روى آن ثبت شده است قديمترين تاريخ ميباشد و اندازه آن 
 اينج از حدود قاليهاى معمولى بيشتر است و بدون شك اين قالى بهترين نمونه صنعت قالى ايران در 6 پا و 17 اينج در 6

 منتهاى دوره كمال و عظمت آن مى باشد.

يكى از مدارك مثبت ذوق و هوش اختراع ايرانى در قالى بافى تنوع نقش ونگار قالى است. هرايل كوچ نشينى در قالى بافى 
نمونه خاصى دارد، ولى بين نقشهاى روشن نشاطآور قالى هاى كرمان كه نمونه تمايالت روح تشيع است با قاليهاى 

تيره رنگ دستكار تركمن هاى سنى فرق و تفاوت محسوسى وجود دارد و درعين حال قالى هاى تركمن هاى سنى جامد از 
حيث رنگ آميزى بى اندازه عالى است و هردوى اين نوع قاليها براى كسيكه آنها را جمع ميكند گنجينه گران بهائى است. 

بعالوه نمونه هاى عالى گليم و جاجيم ايران از كردستان در مغرب تا خراسان در مشرق بحد وافر يافت ميشود. شايد اين 
نكته قابل ذكر باشد كه بى ترتيبى و بيقاعدگى در رنگ آميزى و طرح و نقشه براى جلوگيرى از چشم زخم مى باشد و 
حيوانات و گلها هريك اشاره بمعناى خاصى است. از جمله «درخت زندگانى» از زمان سومريها تا زمان حاضر باقى 

 مانده- است. حتى نقش مخصوصى را كه آنرا «مهر چنى» ميگويند در حاشيه هاى قالى هاى تركمن هنوز ديده ميشود.

عالوه بر صنعت قالى نمدمالى نيز بين عشائر ايران مرسوم است. بهترين نمدها نمد زرد كرمان است كه چون از قالى 
 سبكتر است براى مسافرت بسيار مناسب ميباشد.
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 نمدهاى ضخيم ايران را براى زين اسب بكار ميبرند. نمد ايران صادر نميشود.

 شال هاى قالب دوزى ايران در خاور زمين داراى اهميت بسزائى است.

 اروپائيان معموال سوزن دوزيهاى پركار را دوست دارند. ماركوپولو مينويسد:

«خانم هاى ايرانى و دخترها روى پارچه هاى ابريشمى سوزن دوزيهاى زيبا با نقوش حيوانات، گلها و درختان به نمونه هاى 
مختلف تهيه ميكنند. پيش بخاريها، رولحاف، رومتكائى هاى دست دوخت كه در منازل اشراف ديده ميشود از عجائب 

 صنعت دست دوزى محسوب ميگردد.»

ديگر از صنايع ظريفه زريهاى گلدار و مخمل هاى قديم كاشان است كه بسيار قشنگ و زيباست و راستى جاى تأسف 
است كه بانوان ايران صنايع زيباى وطن خود را تحقير ميكنند و صنايع ناچيز اروپائى را ترجيح ميدهند. بايد دانست كه 

منسوجات ايران چه از حيث نمونه و چه از حيث مرغوبى جنس عاليتر بوده است. در ميان منسوجات قديم ايران از 



قلمكارهاى باسمه اى اصفهان تا پارچه هاى روى زين قالب دوزى رشت كمتر پارچه اى يافت ميشود كه در نظر 
كارشناسان امريكائى و اروپائى ارزش عالى نداشته باشد. حتى در قرون وسطى نيز اجناس و رنگهاى ايران شهرت 

 » گويند.»1 «مخصوصى داشته و پارچه آبى كم رنگ را بزبان انگليسى «پرس 

 نقاشى 

 اگرچه مطابق شريعت اسالم كشيدن صورت انسانى ممنوع است.

ولى خوشبختانه اين حكم در عمل استثناء پيدا كرده و در نقاشيهائى كه در دمشق، بغداد، قاهره بدست آمده صورت 
 جهانگرد »2 «انسانى مشاهده شده است. هرچند قسمت عمده آثار صنعتى اين عصر از بين رفته ولى با اينصورت موسل 

اطريشى نقاشيهائى از قرن هشتم در وادى شام كشف كرده است. بزرگترين تابلوئى كه از اين عصر بدست آمده تابلوئى 
 است كه در آن امپراطور بيزانت، خليفه و خسرو ديده ميشوند.

 در سامره نيز تابلوهائى از قرن نهم بدست آمده است. نقاشى هاى آب رنگى (روى 

______________________________ 
)1-(Perse.  

)2-(Musil.  
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 .»2 « درختن كشف كرده نيز قابل مالحظه ميباشد»1 «گچ) كه استين 

 ميالدى ميباشد. اين 1222از قديمترين نقاشيهاى مينياتور ايران يكقطعه نقاشى مدرسه عباسيان بغداد است، كه متعلق بسال 
 ميالدى 1258نقاشى بخوبى درجه نفوذ هنرهاى زيباى روم شرقى را در فنون ايران نشان ميدهد. قتل عام بغداد در سال 

بدست هوالكو خان بصنايع عرب كه آن برپايه قديم استوار بود ضربت مهلكى وارد ساخت و درعين حال صنايع ايران را 
بوجود آورد. مكتب جديد اين صنايع تركستان بود و در همين جا بود كه استادانى كه شاگرد هنرآموزان چينى بوده 

تجمع داشتند، در مينياتورها كه بعدا در سراسر ايران بطور مدل معمول گرديد مناظر و مرايا چينى است و تماما از 
نقاشيهاى چينى اقتباس شده. تصاوير نيز چينى هائى هستند كه بلباس مغولى كه تمام آن زردوزى شده ملبس ميباشند. 

 صورت ها همه گرد، متبسم و بچه گانه اند.

اين هنر در اواخر قرن چهاردهم كه تيمور ايران را گرفت به منتها درجه ترقى رسيده بود. ميان نقشه و رنگ تعادل كاملى 
هست. نقاش منظره را طورى ميسازد كه در برابر چشم آرى فقط در برابر چشم، مجسم گردد. بعبارت اخرى تصوير 

اصوال روح ندارد و مهارت و استادى نقاش در آنست كه با جور كردن يكعده الوان مختلف تصوير يا منظره اى را جلو 
چشم مرتسم سازد. حاشيه مينياتور معموال اشعارى است كه آنها نيز با متن تصوير جور و متناسب و گوئى جزو نقاشى 



است. نقاش ايران معموال خطاط ماهرى نيز ميباشد و كمتر قومى در جهان در صنعت خط تا اين اندازه مهارت دارند. 
نقص اين صنعت آنست كه صورتها با اينكه بتدريج از حالت خشكى خارج شده و بنظر نرم و ماليم ميآيند ولى هرگز 

حالت آنها از داستان منظره حكايت نميكند. استاد ايرانى طبيعت را هرگز براى جمال طبيعى در منظره نمى آورد بلكه آنرا 
 وسيله اى براى تشريح موضوع و تهيه يك زمينه جور و تعبيه مينمايد.

______________________________ 
)1-(Stein  

)- من بكتاب نقاشى مينياتورى و نقاشان ايران و غيره تاليف دكتر مارتين و نيز بكتاب هنرهاى زيباى ايران تأليف 2(
گايت مراجعه كرده ام و از آقاى دكتر ديتز استاد دانشگاه وين براى شرحى كه راجع باكتشاف موسل نوشته و در دسترس 

 ما گذاشته است بايد تشكر كنم. (مؤلف)
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موضوعهاى نقاشى مينياتور معموال محدود بداستانهاى معروف مانند ليلى و مجنون و خسرو شيرين ميباشد. در دوره 
 صفوى صورتهاى اروپائيان نيز در مينياتورها مشاهده ميشود، داستانهاى مذهبى كمتر در مينياتورها ديده شده است.

 نقاش ايرانى معموال مفردات را خوب ميكشد ولى از عهده جور كردن برنميآيد.

مثال كشيدن كالبد و صورت خالى كم اهميت تر از لوازم و چيزهاى فرعى مثل لباس، اسلحه، جواهر ميباشد و استاد ايرانى 
 در كشيدن اين جزئيات بى نهايت بخود رنج ميدهد.

رويهمرفته در صنعت مينياتور فن رنگ آميزى ايرانى بسيار خوب و نتيجه فكر نقاش مطلوب و زيباست. اگرچه در بعضى 
 موارد ممكن است در بدو امر بنظر بيننده اروپائى زننده بيايد.

 فلزكارى 

استعداد و روح نبوغ ايرانى نه تنها در كارهاى بافندگى و كاشى كارى است بلكه در فلزكارى نيز اين استعداد را بخوبى 
نشان داده اند. كارهاى فلزى ايرانيها در نوع ساخت و طرز ريزه كارى بى نظير و مخصوصا اسلحه و شمشير ايران شهرت و 

اهميت خاصى داشته است. ماركوپولو ميگويد «ايرانيها در ساختن اسبابهاى جنگ فوق العاده استادند. زين و برگ، 
مهميز، شمشير و كمان هاى ايران بسيار خوب ساخته شده است» ظروف مختلف از آبخورى كوچك ساده تا قدح- هاى 

بزرگ خانه هاى اعيان و اشراف داراى زيبائى و ظرافت مخصوص است. در صنايع كنونى ايران نقره كارى زنجان و 
 خاتم كارى شيراز و قاشق هاى قلمزده آباده اهميت مخصوصى دارند.

آنچه از مطالعه صنايع ايران در موزه «ويكتوريا و آلبرت» و ساير جاها مشاهده ميشود آنست كه ايرانيان اگرچه بسيارى از 
صنايع خود را از ديگران اقتباس نموده اند، ولى هميشه روح نبوغ خود را حفظ كرده اقتباسات خود را بصورت و قالب 



ذوق و فكر ايرانى ريخته و درآورده اند و شك نيست كه با مرور زمان پيوسته آثار صنعتى ايران در مركز علم و هنر عالم 
 روزبروز عزيزتر و گرانبهاتر خواهد گرديد.
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 شاه سلطان حسين 

 فصل شصت و ششم انحطاط و زوال سلسله صفوى 

يكى از معاونين اداره تشريفات سفير را هدايت ميكند و در صد قدمى در بزرگ قصر او را از اسب پياده كرده و با عجله 
بتاالرى كه شاهنشاه در آنجا بوده برد، آنوقت حاجب دست ويرا گرفته براى پابوسى شاه هدايتش نموده و ترتيب سالم 

بشرح زير است: «سفير را بچهار قدمى شهنشاه و در مقابل او مى برند و در آنجا توقف نموده ويرا بزانو درميآورند و او 
بايد با تن و سر سه مرتبه بخاك افتد به ترتيبى كه پيشانيش بزمين تماس پيدا كند و بعد سفير از زمين بلند شده نامه اى كه 
براى شاه دارد بحاجب تسليم ميكند كه او بشاه تقديم نمايد و شاهنشاه هم نامه را بدون آنكه نگاه كند در پهلوى راست 

 212- 3خود ميگذارد. آنوقت سفير را در محلى كه براى او معين شده مى برند، شاردن 

 علل زوال 

سلسله هاى خيلى كمى هستند كه بقدر صفويان بعد از مرگ شاه عباس با عمر طوالنى و شهرت و نام زيسته باشند. 
مسئوليت تنزل و انحطاط جانشينان او را تا اندازه اى بايد متوجه پادشاه بزرگشان دانست زيرا كه او شاهزادگان را امر داد 

در اندرون تربيت شوند و در عوض اينكه آنها را بفنون جنگ و نبرد آشنا كند با خواجگان و زنان محشور ساخت در 
 صورتى كه قبال اينطور نبود و شاهزادگان را بآموختن فنون جنگى واميداشتند. بظاهر اينطور معلوم ميشود كه با اين اقدام 
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خود ميخواست از خطر احتمالى قتل بدست يكى از اعضاء مستعد و اليق فاميل خود مصون مانده باشد ولى در ضمن 
 نفهميد و يا نخواست نتايج حتمى و غيرقابل احتراز رويه جديد را بفهمد.

بارى اين روش خيلى خوب بجريان افتاد و برطبق آن مبدا عمل شده بطوريكه در تمام قرن دومى كه اين سلسله در ايران 
بحكمرانى مشغول بود ديگر يك پادشاه قوى و توانائى وجود نداشت كه بر تخت سلطنت پيشينيان خود جلوس نمايد، 

ولى با اين وصف چون مردم اين خاندان را گرامى شمرده و از آنها احترام مخصوص مينمودند حكمرانى و تسلط آنها را 
قبول داشته تا آنكه حس مردى ملت ايران فاسد گرديد، آنوقت الزم شد كه ايران جريمه سنگينى از خون و سرافكندگى 

 بجهت غفلت و فراموشى از احتياطاتى كه بر اثر آنها فقط مملكت حفظ ميشود بپردازد.

 )1629- 1642 هجرى (1038- 1052شاه صفى 



شاه عباس در موقع مرگ دستور داد كه سام ميرزا فرزند صفى ميرزا بدبخت بجانشينى اعالم گردد. پادشاه جديد لقب 
شاه صفى گرفته و دوران سلطنت سيزده ساله او يك فصل طويلى از كشت وكشتار بوده است. وى تمام شاهزادگان فاميل 

سلطنتى و حتى چند شاهزاده خانم را بقتل رسانيد و باين هم اكتفا ننموده بدينسان اساس سلطنت خود را محكم ساخته 
سر فرصت و آزادانه تمام مشاورين و سرداران باوفاى پدربزرگش را بديار عدم فرستاد. در ميان قربانيان او يكى امام قلى 

خان فاتح هرمز بود تاورينه و اوليا ريوس و نيز شاردن كه ما اين اطالعات را از آنها بدست آورده ايم مينويسند كه به 
امامقلى خان اطالع دادند بدربار نرود ولى او كه بخدمات طوالنى و صميميت و وفادارى خود اطمينان داشت فرمان شاه 
را اطاعت نموده بدربار رفت و در همانجا بقتل رسيد. فرزندان او نيز دچار سرنوشت ميشوم پدر شدند تا مبادا كه بزرگ 

 شدند بفكر انتقام خون پدرشان افتند.

 1637سفارت هولستين 

بطوريكه در فصل شصت و دوم ذكر نموديم كوشش هاى پيش قدمانه جنكين سن براى تجارت با ايران از راه روسيه 
 منتهى بعدم موفقيت گرديد. در قرن هيفدهم از يك مركز تازه ولى از همان راه، كوششهاى جديدى 
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 قابل مالحظه بود و چون ابريشم خام »1 «براى اجراى اين منظور بعمل آمد، توضيح اينكه منسوجات ريشمى هولستين 
 يكى از بازرگانان هامبورك را كه نقشه »2 «ايران جلب توجه بازرگانان آنجا را نمود دوك مصمم گشت بروكمان 

 تجارت با ايران را كشيده بود بسفارت نزد شاه ايران روانه دارد.

اين ميسيون با گراندوك مسكوى براى ترانزيت آزاد قراردادهاى بيفايده اى بسته و وقتى كه وارد ايران شدند ديدند كه 
مصارف و هزينه حمل و نقل و حقوق گمركى ابريشم تمام منافع آنرا از بين ميبرد. بروكمان چون نميخواست با دست 

خالى برگشته باشد براى بستن يك قرارداد اتحاد برعليه عثمانيها وارد مذاكره با ايران شد. شكست اين مرد در نقشه اش و 
 كه منشى هيئت بود تمام اين مطالب ذكر شده »4 « يوس ادام »3 «اشتباه بزرگ او بقيمت جانش تمام شد و در كتاب اولئار

است. نتايج منفى اين هيئت شايد داراى ارزش بود چه يكمرتبه ديگر ثابت نمود كه بواسطه طرق ارتباطيه خراب و 
 خطرناك و نيز بعد مسافت اين تجارت سود نخواهد كرد.

 ازبكان 

درست در آخر قرن شانزدهم تغييراتى در سلسله ازبكها رخداده و هنگامى كه روسها بر خانات حاجى طرخان استيال 
يافتند حكمران آنجا به بخارا پناه برد و اسكندر آخرين فرمانرواى سلسله شيبانى آنجا از او بگرمى پذيرائى نمود. جانى 

خان فرزند امير پناهنده با دختر اسكندر ازدواج كرد و بعد از قتل اسكندر سلطنت بوى پيشنهاد شده و او هم آنرا به پسر 
خود واگذاشت كه سلسله حاجى طرخان را تأسيس نمود كه آن تا آخر سده هيجدهم دوام داشت. روابط بخارا با ايران 

 تغييرى ننمود. ازبكها با كم وبيش موفقيت هائى هنوز بخراسان حمله مينمودند.



) پادشاه بزرگى بنام امامقلى ظاهر شد و سلطنت آنجا را تصاحب نمود و در مدت سلطنت سى و 1608 ه (1017در سال 
 هشت ساله او بخارا قسمتى از ثروت و كاميابى 

______________________________ 
)1-(Holstein.  

)2-(Brucman  

)3-(Relation de Voyoge .Paris ,1639  

)4-(Adam  
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گذشته خود را بدست آورد. او در طى سلطنت خود بايران حمله اى ننمود، فقط مينويسند حمله اى بقصد غارت بخراسان 
برد كه سرداران شاه صفى او را دفع نمودند، اما او در قندهار به پيروزى بزرگترى نائل آمد، چه حاكم ايرانى آنجا 

 بمحض شنيدن خبر رسيدن ازبكها شهر را تخليه نمود و با پادگان آنجا بدهلى رفته وارد خدمت امپراطور مغول گرديد.

 )1630 هجرى (1039تصرف همدان بدست تركان 

در طى سلطنت شاه صفى جنگ ديگرى از همان جنگهاى تقريبا دائمى با تركها درگرفت. در آنموقع تخت سلطنت 
عثمانى در اشغال سلطان مراد چهارم بود كه سياست مهاجمانه او يك تهديد جدى نسبت بايران بوده و او خود آخرين 

سلطان جنگجوى عثمانى بود. بارى اين سلطان اولين لشگركشى خود را متوجه همدان ساخت، آرتش ترك بسوى 
موصل حركت نمود، ولى بر اثر باران هاى سنگين در آنجا متوقف گرديد، پس از آن ارتش ترك وارد كردستان شده و 

) همدان را تصرف نمود. سكنه پايتخت قديمى ماد دچار 1630 هجرى (1039پس از شكست يك لشگر ايران در سال 
قتل عام شدند و شهر مدت شش روز گرفتار غارت و چپاول بود كه در جريان آن ابنيه و عمارات ويران و حتى درختان 

نيز قطع شدند، ارتش عثمانى از صحنه اين توحش و بربريت از راه زاگرس بسوى بغداد حركت نمود. يك پادگان قوى 
و با عزم از اين شهر دفاع مينمود و با وجود اينكه بمباران تركان حصارهاى شهر را با خاك يكسان ساخت ولى باز حمله 
متعاقب ترك ها دفع شد در حاليكه هزاران ترك در خرابه ها مدفون گرديدند. ارتش عثمانى پس از اين شكست بموصل 
عقب نشست، در سال بعد تركها باز بيك لشگركشى جديدى اقدام نمودند ولى رسوائى وزير اعظم عثمانيها بيك سلسله 

 شورش و طغيانهاى متعاقب آن فرصتى بايران داد كه خيلى بآن احتياج داشت.

 )1635 (1045لشگركشى بايروان 

سلطان مراد چهارم كه در مدت سلطنت دوازده ساله اول خود از ادرنه در اروپا و در آسيا از بصرى جلوتر نرفته بود اينك 
 فرماندهى سپاه را شخصا در دست گرفته وارد جنگ گرديد. او در لشگركشى اول قشونش را بايروان 
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) با شرائطى تسليم گرديد. تبريز هدف بعدى نيز بدون مقاومت اشغال شد، اما 1635 ه (1045سوق داد، كه آن در سال 
باوجوداين در معرض خرابى و غارت قرار گرفت و فقط «مسجد آبى» در اثر درخواست مفتى كه گفته بود توسط يك 

سنى بنا شده از خرابى رهائى يافت. اين پيروزى بعمليات رزمى يك مدت او خاتمه داد و سلطان با فتح و پيروزى به 
قسطنطنيه بازگشت. شاه صفى كه جرات مقابله با تركان را در ميدان نداشت، در اين موقع بمحض عزيمت سلطان ايروان 

 1936را محاصره نمود. كوشش و مساعى عثمانيها براى كمك به پادگان آنجا عقيم ماند و پس از تسليم آن در بهار سال 
 شاه صفى باصفهان برگشت.

 )1638 ه (1048تصرف بغداد 

سه سال بعد سلطان مراد از همان راه لشگركشى قبلى يعنى از راه موصل بسوى بغداد حركت نمود و برسيدن آنجا شروع 
بمحاصره شهر نمود. سلطان در رنج و مشقت با سربازان خود سهيم شد و در اثر هدايت شخصى او لشگرش پشت كار و 
استقامت خارق العاده اى از خود نشان داد. با آنكه وزير اعظم در ضمن قيادت و راهنمائى بيك حمله اى بقتل رسيد ولى 

تركها دست بردار نبودند و باالخره در چهلمين روز محاصره درست پس از پانزده سال از تصرف شهر بدست ايرانيان 
بغداد بدست آنها افتاد. سلطان مراد بپادگان آنجا شرائطى براى تسليم پيشنهاد نمود ولى چون آنها در برجهاى مجزا 

 هزار نفر سپاهى 12بمقاومت خود ادامه دادند قشون عثمانى تمام آنها را قتل عام نمود. در زمان محاصره شهر شاه صفى با 
در قصر شيرين ظاهر شده بود. ولى اين نيرو خيلى كمتر از آن بود كه بتواند كوچكترين تأثيرى بنمايد، كمى پس از آن 

عهدنامه صلح امضاء شد و تركها كه بغداد را با پادگان قوى مجهز نموده بودند آنجا را در تصرف خود نگاهداشتند و 
 ايرانيان هم ايروان را از دست ندادند.

 )1642- 1667 ه (1052- 1077شاه عباس دوم 

شاه عباس دوم فرزند شاه صفى در سن ده سالگى بجاى پدر نشست و در تحت نفوذ وزرايش تا چند سالى ظاهرا يك 
 رويه خيلى سخت تر و محكمى پيش گرفته و مداومت بخمر و شرب 
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دائم را منافى مقام و مانع بزرگ پيشرفت كارها دانسته اما همانطور كه انتظار ميرفت شاه جوان وقتى كه اكثريتى بدست 
آورد خود را آلوده بشرارتها و هوسرانيهاى آنزمان نمود و حتى تمام مسافرين اروپائى بدون فرق و امتياز دعوت ميشدند 

كه در مجالس عيش و عشرت او شركت كنند. گذشته از اين كشور ايران ظاهرا خوشحال و كامياب بود و قندهار هم 
توسط آرتشى كه شاه خود قائد آن بود پس گرفته شد. در مدت سلطنت او فن معمارى توسعه يافت و ساختمان «صحن 

كهنه» در مشهد كه ايوان و رواق آن نمونه زيبائى از معمارى صفوى است توأم با صنعت كاشى كارى در اثر همت او 
  و ما اين قسمت را باو مديونيم.»1 «ميباشد



 پناهندگان ازبك 

در زمان شاه عباس ثانى يك شاهزاده ازبكى بشاه پناهنده شد و با او باحترام و سخاوت و جوانمردى فوق العاده اى رفتار 
 نمودند.

بعدا نظر محمد سلطان ازبك خود را در دامان مهمان نوازى ايرانيان انداخت و با او هم با همان مالطفت و مهربانى و 
بى غرضى رفتار شد، حتى يك ارتش در اختيار او گذارده شد تا بتواند حقوق خويشتن را استرداد نمايد. در حقيقت بين 

سالطين صفوى يك روح فتوت و جوانمردى غريبى موجود بود و بهترين طريق نمايش آنرا در اين ميدانستند كه از 
 پناهندگان و مسافرين خارجى به بهترين طرزى پذيرائى كنند.

  ميالدى 1664اولين سفارت روسيه باران 

فهم اين مطلب مشكل است كه كشور روسيه كه در اين موقع مرزهايش در مغرب از آرارات گرفته و در مشرق تا كالت 
نادرى و سرخس با ايران مشترك بود تا در حدود دو قرن و نيم پيش روابط و مناسباتى عمال با ايران نداشته است. اعزام 

 كه غالبا گراندوك مسكوى خوانده »2 «اولين سفير روسيه بايران كه در تاريخ ثبت شده از طرف امپراطور الكسيس 
 ميشود بوده است.

______________________________ 
)- رجوع به «به يادداشت هاى تاريخى نگارنده راجع به خراسان» در ژرنال انجمن آسيائى همايونى، شماره اكتوبر 1(

  (مؤلف)1133. صفحه 1910

)2-((Alexis ) وى پدر پطر كبير است و جاى تعجب است كه در همين سال سفرائى از جانب چارلز دوم پادشاه
 انگلستان بنزد خود پذيرفت. (مؤلف)
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اين سفارت از دو مأمور سياسى و هشتصد همراهان تشكيل يافته بود و چون صفويها به مهمان نوازى عادت داشتند از 
مسكويها در يك قصر با شكوهى پذيرائى بعمل آمد ولى بزودى معلوم شد كه اين عده تجارى ميباشند كه براى اينكه از 
پرداخت حقوق گمركى معاف شوند خود را بصورت سفرا درآورده اند. شاه عباس خيلى از اين دوروئى غضبناك شد و 

در حقيقت حق هم داشت، بنابراين با مسكويها به تحقير و اهانت رفتار نمود و بدون اينكه بآنها جواب رسمى بدهد 
همگى را باز گردانيد. گراندوك براى جبران اين تحقير و توهين، قزاق هاى جنوب روسيه را تحريك نمود تا بمازندران 

حمله نمايند. در اول قزاق ها موفق شدند و حتى فرح آباد مركز آن ايالت را آتش زدند. پس از آن در شبه جزيره ميان 
كاله كه نزديك بايستگاه دريائى فعلى روسها (آشوراده) ميباشد خود را مستقر ساختند ولى ايرانيان آنها را از اين نقطه 

 .»1 «بيرون راندند. اين حمله اولين عمل مهاجمانه روسيه برعليه ايران بوده است 



 )1667- 1694 هجرى (1077- 1105سليمان 

 صفى فرزند ارشد عباس در موقع مرگ پدرش بيست ساله بود.

چون وزرا نميخواستند يك مرد بزرگ و بسن رشد رسيده بر آنها سلطنت كند چنين وانمود كردند كه شاهزاده جوان 
كه در اندرون محصور بود كور شده است و بدين ترتيب پيشنهاد نمودند كه برادر كوچكتر او را پادشاه كنند. اين 

 تحريكات بر اثر وفادارى يك خواجه برهم خورد و صفى بالقب سليمان بر تخت جلوس كرد.

سلسله صفوى در تحت سلطنت اين پادشاه جديد كه عياش و شهوت ران بود و هيچگونه خصائل جنگى نداشت كم كم 
رو بزوال نهاد. تصرف قشم بدست هلنديها او را بعمل تحريك ننمود، حتى وقتى ازبكها بخراسان حمله نمودند در حال او 

تشويشى روى نداد. بعالوه علت مزاج او در سالهاى اخير عمرش وى را در اندرون نگاهداشته بود و در آنجا كامال در 
زير نفوذ خواجگان و زنان قرار گرفت. با اينوصف باز كشور ايران در آرامش قرار داشت و اين سلسله از افتخارات 

 گذشته خود هنوز لذت ميبرد. سليمان شكوه 

______________________________ 
 . (مؤلف)152- 54)- شاردن، كتاب «تاجگزارى شاه سليمان سوم» صفحات 1(
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و جالل باستانى دربار را حفظ نمود و شاردن شرحى روشن و واضح از منظره ميدان شاه در روز جشن ذكر نموده كه آن 
 بامداد كاخ سلطنتى آب پاشى و بترتيب زير تزئين شده بود-. در نزديكى در ورودى 8- در ساعت »1 «بدين قرار است 

 اسبه با 6 اسب از بهترين اسبهاى شاهى را نگهداشته بودند كه در هرطرف يك رديف 12 قدمى 20كاخ مزبور بفاصله 
مجلل ترين زين و يراق هائيكه در جهان يافت ميشود مزين بودند. چهار زين و يراق آنها از زمرد، دوتا از ياقوت، دوتا از 

سنگهاى الوان با الماس، دوتا از طالى ميناكارى و باالخره دوتاى ديگر آن از زر ناب آرايش يافته بود. در سى قدمى 
اسبها حيوانات درنده كه عبارت از دو شير، يك ببر و يك پلنگ براى نبرد و گاوميش ها بسته شده بودند و هريك روى 

 يك قالى بزرگ زمينه نيلى قرار داشتند در حاليكه سرهاى خود را بطرف كاخ سلطنتى برگردانيده بودند».

سليمان در مدت سلطنت طوالنى خود سفراى زيادى را بدربار خود پذيرفت كه مجلل تر و عالى تر از همه سفير فرانسه 
بود كه خود را «ژنرال سفير پادشاه بزرگ اروپا» ميناميد، بعالوه سنن خانواده خود را ادامه داده و مطابق اظهارات شاردن 

گنبد طالئى مشهد را كه بر اثر يك زلزله آسيب ديده بود تعمير نمود. براى يادبود اين خدمت مذهبى و كار خير كتيبه اى 
 .»2 «) كه در اين كتيبه او خود را احياكننده خرابه هاى پيشينيان خوانده است 1676 ه (1086است مورخ 

مصلى در خارج مشهد نيز در زمان سلطنت او ساخته شده است. محراب اصلى با كلمات و عبارات طويلى از قرآن با 
حروف سفيد روى زمينه آبى تزيين يافته و در هرطرفى نزديك بزمين ده خط از يك كتيبه اى با حروف زرد روى زمينه 

  است. اين عمارت با اينكه حاليه در حال خرابى ميباشد باز جالب توجه است.»3 «آبى منقوش 



______________________________ 
 . (مؤلف)219)- جلد سوم صفحه 1(

  (مؤلف)1137)- يادداشت هاى تاريخى و غيره صفحه 2(

 . (مؤلف)1153صفحه ( Ibid))- اى بيد3(
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 )1694 ه (1105جلوس شاه سلطان حسين 

ميگويند وقتيكه سليمان در بستر مرگ قرار داشت بخواجگان مشاور خود گفت «اگر راحتى و آسايش ميخواهيد حسين 
ميرزا و اگر افتخار و عظمت ايران را طالبيد عباس ميرزا را انتخاب كنيد. الزم بذكر نيست كه نامبرده يعنى حسين ميرزا 

انتخاب شد و بمحض جلوس بتخت از خود حلم و افتادگى و ديندارى و خداترسى نشان داده درست صفات و مزاياى او 
 بود. وى همچنين معروف به زن پرستى بوده است. ديندارى و خدا پرستى شاه سلطان حسين »1 «همانند ادوارد معترف 

لباس عمل پوشيده مالها و خواجگان بر سر مسندهائى قرار گرفتند كه بايستى تحت نظر و تصدى اشراف و نجباى بزرگ 
باشند و بدينسان تمامى ملت بطور خطرناكى دچار ضعف و سستى گرديد. تا آنوقت حق تحصن كه به اماكن متبركه 
اختصاص داشت از حاال بتمام مدارس سرايت كرد و بدين ترتيب ساكنين اين نقاط قاتلين را بخود پناه ميدادند و اين 
يك امتياز خطرناكى شده بود و سلطان هم خود فرمان قتل را در مورد متحصنين جانى و قاتل صادر نمينمود. مردم از 

صلح و سالمت لذت ميبردند و ملت نميفهميد كه اين سكون و آرامش قبل از طوفان است و وقتى كه طوفان برخاست 
 پيشوايان آنها قادر بمقابله با آن نبودند.

 1715 و 1708سفارتهاى پطر كبير 

 بدربار »2 «) پطر كبير هيئتى بعنوان سفارت برياست يكنفر ارمنى موسوم به اسرئيل اورى 1708 هجرى (1120در سال 
ايران در اصفهان فرستاد. عده هفتصد نفرى از بازرگانان كه براى فرار از پرداخت حقوق گمركى از اين فرصت استفاده 
نموده با هيئت اعزامى براه افتادند. عده زياد اين هيئت و اخالق مهاجمانه تزار در اصفهان خيلى باعث وحشت و هراس 

گرديد و خبرى انتشار يافت كه تزار ميخواهد گرجستان و ارمنستان را تصرف نمايد. با وجوديكه اين هيئت تجارت پيشه 
 و مقاصد تجارتى داشتند شاه سلطان حسين 

______________________________ 
)1-(Edward the Con Fessor  

)2-(Israel Orii  
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آنها را با احترام تمام پذيرفت، زيرا قادر نبود كه مانند پيشينيان خود كه بسفراى الكسيس بى اعتنائى و توهين نمودند رفتار 
 اليق و مستعد بايران رسيد و بطوريكه در فصل »1 «نمايد. هفت سال بعد يك سفارت ديگرى تحت آرتمى ولينسكى 

 آينده خواهيم نمود پطر كبير ظاهرا در اين موقع مشغول صاف كردن راه براى عمليات مهاجمانه خود بود.

 شكست در خليج فارس 

در خليج فارس موقعيت ايران رضايت بخش نبود. سلطان بن سيف دوم مطابق گفته تاريخ عمان «در دريا و خشكى شروع 
 حمله كرده و آنرا تصرف نمود» ايرانيان كه »2 «بجنگ نمود و در نقاط زيادى با ايرانيان مواجه شد. او هم چنين به بحرين 

با فقدان بحريه تارومار شده بودند از پرتغاليها تقاضاى كمك كردند و آنها هم قبول نمودند كه بايران كمك نمايند. 
پرتغاليها با اينكه موقعيتشان با زمانى كه مسقط را تصرف نموده بودند خيلى فرق داشت باز كوشيدند كه از خليج عبور 

 مغلوب شدند. در نتيجه سردار ايرانى لطفعلى خان »3 «كنند ولى مورد حمله قرار گرفتند و بوسيله نيروى دريائى امام 
برادرزن فتحعلى خان وزير مجبور شد كه يك رويه كامال تدافعى اختيار و بندرعباس و ديگر بنادر خليج فارس را در 

 مقابل حمله امام كه ممكن بود بمرور جدى تر شود داراى پادگان قوى نمايد.

 لباس ايرانى كه چارلز دوم انگلستان آنرا اختيار نموده 

 براى اينكه نشان دهيم ايران تا چه اندازه در اين موقع در انگلستان نفوذ داشته ممكن است بعضى صفحات كتاب «جان 
  را در اين دوره مالحظه كنيم و شايسته است آنرا در اين تاريخ درج نمائيم:»5 « اويلين»»4«

______________________________ 
)1-(Artemii Volinski  

 ، بحرين در اينجا فقط همان جزيره مراد است. (مؤلف)39)- «امام هاى عمان» صفحه 2(

)- بگفته كروزنيسكى پرتغاليها از حمل نيروهاى ايرانى امتناع نمودند، زيرا مبلغ پولى كه وعده پرداخت آن به آنها 3(
 داده شده بود ندادند. (مؤلف)

)4-(Iohn Evelan  

  (مؤلف).21)- «دفتر وقايع جان اويلين» نشريه ويليام برى، جلد دوم. ص. 5(
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وقايع نگار معروف كه يك ايرانى را كه ملبس بلباس گرانبهائى بوده و تزئين آالت ديگرى نيز داشت و قدم ميزد مالقات 
- براى دربار 1666 اكتبر 18كرده بود بسيار خوشش آمده سطور زير را در دفتر وقايع روزانه خود ثبت نموده است «

اعليحضرت نخستين بار لباس موقر و مجلل شرقى پوشيدند و يقه دوبل آهارى و بندها و جبه را بيك نوع لباس برازنده 



مطابق مد ايرانى تغيير دادند با كمربند و يا تسمه ها و بندهاى كفش و زانوبندها توى قالب هائى كه پاره اى از آن با 
جواهرهاى گرانبها مرصع بودند. اعليحضرت قصد دارند پيوسته اين نوع لباس بپوشند و مد فرانسوى را براى هميشه ترك 

كنند، مدى كه با هزينه و زحمت زياد فراهم شده بود، بسيارى از درباريان و اشراف مبالغى زر با عليحضرت بعنوان 
شرطبندى تقديم كردند كه در تصميم خود اصرار نورزد، من نيز هنگامى پيش از اين بر ضد آن بى ثباتى و ديگر مد 
جالب توجه فرانسوى خودمان با عليحضرت توبيخ كردم و در ضمن فرصتى بدست آورده از برازندگى و سودمندى 

لباسهاى ايرانى بطريقى كه اكنون اعليحضرت پوشيده اند شرحى بيان نمودم و عنوان اين رساله را- «ستمگرى يا مد» نام 
نهادم و براى مطالعه شاه فرستادم. تغييرى كه بزودى واقع شد من باين مقاله نسبت نميدهم بلكه اين موضوعى است كه 

 الزم دانستم آنرا تذكر بدهم».

لوئى چهاردهم در اين قسمت كه آنرا گوئى يك كار بيربط و بى تناسبى ميدانست خشمناك بوده است، چنانكه از روى 
كتاب معتبر پپيس معلوم ميشود كه او اين مد جديد را مورد اهانت قرار داده و همان لباسهاى آهاردار با زرق وبرق 

خويش را ميپوشيد و بدرباريان خود امر داد كه از وى متابعت كنند، ولى اين بنظر چارلز خيلى ناپسند بوده كه لباس 
 جديد دربارى را مانند يك آجر داغ (كه ضرب المثل است) از دست رها كرده دورش انداخت.
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 محمود غزنوى 

 فصل شصت و هفتم غلجائيان قندهار

جفس غلجائى كمتر با همسايگان خود آميزش مينمايد و در حقيقت در بسيارى از جهات از حيث حكومت داخلى و 
رسوم ملى خود با ديگر نژادهاى افغانستان تفاوت دارند ... طوايفى كه در چراگاهها زندگى ميكنند بشغل راهزنى و 

 غارتگرى معروف ميباشند.

 نژادهاى افغانستان. اثر «بلو»

 مختصرى از افغانستان 

من در نظر گرفته ام براى اين فصل شرحى بر سبيل اجمال از سرزمينى كه از اواسط قرن هيجدهم ببعد بنام دولت و 
 ماهرانه نشان ميدهد كه افغانستان از نظر جغرافيائى سويس »2 «. مرگ »1 «سلطنت افغانستان معروف شده است ذكر نمايم 

آسيا ميباشد، چه در هريك از اين دو كشور توده هاى جبال عظيم مركزى وجود دارد كه زنجيره كوههاى فرعى دور و 
 تشبيه كرد. هردو كشور در »3 «دراز از آنها منشعب ميشود. كوه بابا كه در شمال كابل واقع شده ميتوان با كوه سن گوتار

 رأس 



______________________________ 
)- بهترين و جامعترين گزارشى كه درباره افغانستان عموما داده شده مقاله اى است كه در «دائرة المعارف اسالمى» 1(

بقلم. م. النك ورث ديمز» نگارش يافته است. نامبرده با كمال مالطفت اين فصل را خواندند. نگارنده بعالوه به كتاب 
معاصر «تاريخ انقالب اخير ايران» تأليف فادر كروزنيسكى كه داراى ارزش قابل مالحظه اى ميباشد رجوع نموده ام. 

 (مؤلف)

)2-(Merk  

)3-(St .Gothard  
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شبه جزيره اى كه بطرف جنوب امتداد مييابد واقع شده و هردو بواسطه سلسله جبال مرتفعى كه تا اقصاى مشرق و مغرب 
امتداد دارد از ممالك مركزى واقعه در شمال كشورشان جدا و مجزا شده اند. همانطور كه جغرافى دانها نشان ميدهند 

 شباهت طبيعى باعث پيدايش شباهت سياسى ميگردد.

 سكنه آن 

كشور افغانستان بعلت داشتن خصوصيات طبيعى خود پناهگاه قبايل بومى بوده كه از دشت هاى حاصلخيز رانده شده 
بودند، عالوه بر اين چون اين كشور در شمال غربى دروازه هاى هندوستان واقع شده عموما از حمله اسكندر كبير 

باينطرف در طى قرون متمادى صداى پاى لشكريان را شنيده است تا آنكه «دور زدن از دماغه اميدوارى» براى ملل غربى 
 راه ديگرى از دريا براى هجوم بهندوستان افتتاح نمود.

 مينامند كه در مرزهاى هندوستان و در »1 «جمعيت عمده اين سرزمين جالب توجه راپتان يعنى تكلم كنندگان به پشتو
  كه مأخذ اشتقاق اين نام درست معلوم نيست بسر ميبرند.»2 «مغرب افغان يا اوغان 

النك ورث ديمز نشان ميدهد كه پتان نام اصلى و واقعى است و نام افغان اولين بار بوسيله خارجيان استعمال شد و بنظر 
 ميرسد كه ريشه ادبى داشته باشد. امروزه طبقات عاليه افغانستان همين نام را انتخاب نموده اند.

دو طايفه بزرگ آنجا عبارتند از دورانى كه امروزه حكومت دارند و ديگرى غلجائيان يا صحيح تر بگوئيم غيلزائيان (و 
  قلجى) و ماذيال از هردوى آنها ذكر خواهيم كرد.»3 «بگفته بلو

بطور كلى ميتوان گفت كه اين قبايل بترتيب در نواحى شرقى و جنوبى افغانستان ساكن شده اند. سكنه شمال هندوكش 
 در اصل ازبك ميباشند. هزاره مغول، قايمانى و



______________________________ 
)- پشتو يا پختو نام زبان است. مردم آنجا را مفردا پشتون يا پختون مينامند. جمع آن پشتانا يا پختاناست و شايد آن 1(

 ريشه پتان باشد. (مؤلف)

)2-(Aoghan  

)3-(Bellew  
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چهارآيماك در قلب كشور سكنى دارند و در واليت هرات از تاجيك هاى آريائى ساكن بوده و باالخره در مشرق 
كابل، درواخان، روشن و عالوه بر اينها در كافرستان مجموعه اى از مردمان و اقوام جالب توجه شامل قبايل و طوايف 

آريائى هاى قديم و طوايف پراكنده و رانده ديگرى بسر ميبرند كه به دره هاى كوههاى غيرقابل دسترس پناه آورده اند. 
نفوس افغان كه شايد بالغ بر پنج ميليون نفر باشد بدو طبقه متساوى افغانى و غير افغانى تقسيم ميشوند. خود افغانى ها 

عقيده دارند كه آنها از نسل خانواده سلطنتى يهودا هستند كه باين كوههاى دوردست تبعيد شده اند، ولى آنهائى كه در 
اين موضوع اطالعات وسيعى دارند اين نظريه را قبول نمينمايند و ما اين نظريه را پسند ميكنيم كه عناصر خارجى در آنها 

غلبه داشته و ديگر آنكه افغانها نسال آريائى هستند و بدين وسيله هندوستان را به مشرق و ايران را بمغرب اتصال دادند. 
افغان ها و نيز ازبك ها هردو سنى بوده در صورتى كه عناصر ايرانى و هزاره اى ها شيعه ميباشند، بعالوه پشتو زبان 

مخصوص يك طايفه است كه بآن تكلم ميكنند و اال زبان تحريرى و ادبيات فارسى است و تمام افغانهاى مهم بآن تكلم 
 مينمايند.

 واليت قندهار

اكنون توجه خود را بطرف واليت قندهار معطوف داشته و در اطراف آن سخن ميرانيم- همايون با كمك قشون ايران در 
) قندهار را تصرف كرد و براى قدردانى از خدماتى كه شاه طهماسب باو نموده بود وى اين 1545 هجرى (952سال 

واليت را بحامى خود واگذار نمود، ولى بعدا هديه خود را پس گرفت. همانطوريكه در فصل سابق ذكر نموديم چندى 
پس از اين واقعه شاه عباس اين واليت را بخاك ايران ضميمه نمود، اما بعد از مرگش بالفاصله بواسطه نقض عهد حاكم 

) ازبكها را از اين واليت بيرون كرد و باز 1634 هجرى (1021ايرانى ازبكها آنجا را تصرف نمودند. شاه جهان در سال 
) بتصرف درآورد. سالطين مغولى هندوستان مكررا اين ناحيه را كه 1650 هجرى (1037شاه عباس دوم آنجا را در سال 

در حقيقت كانون نفاق و اختالف شده بود محاصره نمودند. حتى يكبار اورنگ زيب خود شخصا اداره امور جنگى را در 
 دست گرفته وارد معركه كارزار گرديد، اما قدرت و نيروى طبيعى 
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شهر تمام كوشش هاى آنان را بهدر داد و در نتيجه اين شهرستان تا زمان سلطنت شاه سلطان حسين قسمتى از امپراطورى 
 ايران را تشكيل ميداد.

 غلجائيان 

 تشكيل يافته امروزه عده آنان شايد بالغ بر صد هزار خانوار باشد، »1 «طايفه غلجائى يا غيلزائى كه از يك نژاد مختلطى 
 ولى در آنروزيكه از آن صحبت ميكنيم ايشان قويترين قبيله در واليت قندهار بشمار ميآمدند.

چنانكه از شرح موفقيتهاى اين واليت ثابت ميشود كه رؤساء و حكام آن هميشه در تغيير بوده اند. در آن موقع طايفه 
 وحشى غلجائى بداليل موجهى مورد سوءظن مركز قرار داشتند كه با دربار دهلى بتوطئه و تحريك مشغول ميباشند.

 تعيين گرگين خان 

باالخره تصميم گرفته شد كه وختانگ كه بنام گرگين يا شاهزاده گرجستان معروف بود براى حكومت اين واليت 
شورش طلب معين شود. وى با نيروئى مركب از بيست هزار نفر ايرانى و گرجى بسوى حوزه مأموريت خود روانه 

گرديد. در مقابل نيروى شكست ناپذير او هيچ مقاومتى بعمل نيامد و او پس از تخويف و تهديد رؤساى غدار و ماجراجو 
نفوذ و اقتدار ايران را در آن واليت بيش ازپيش مستقر و برقرار نمود. گرگين با سكنه آنجا مانند شورشيان مغلوب رفتار 

نمود و ظلم و تعدى نسبت بمردم و نيز روح تمرد و فتنه جوئى رؤساى آنها باعث شد كه مخفيانه هيئتى را باصفهان 
 فرستاده و از تجاوزات و تعديات فرماندار شكايت نمايند.

 ميرويس 

گرگين خان نيز از اين توطئه كامال باخبر شده و لذا تصميم گرفت برعليه اين اقدام ضربه سختى وارد كند و اين ضربت 
را خواست بر سر ميرويس كه يكى از رؤساء مهم غيلزائى و كالنتر موروثى قندهار بود وارد آورد و بنابراين او را گرفته 

تحت الحفظ بپايتخت فرستاد و درعين حال نوشت كه براى سكون و آرامش در آن بلد الزم است اين آشوب طلب 
 ماجراجو از خاك افغان 

______________________________ 
)- بنظر ميرسد كه «غلزائى ها» همان «خلج» كه ادريسى ذكر نموده باشد، اما النك ورث ديمز اين مطلب را مشكوك 1(

 ميداند (رجوع بمقاله «غيلزائى» او در قسمت بيستم دائرة المعارف اسالمى). (مؤلف)
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دور باشد. ماليمت و نرمى غيرعادى او (شاه سلطان حسين) در حقيقت بايد يكى از علل اساسى سقوط ايران دانست، زيرا 
ميرويس، بواسطه ثروت و نيز كفايت و كاردانى خود توانست در دربار ايران نفوذ پيدا كرده و باالخره اين شخص اسير 
محبوب شاه گرديد. ميرويس بعدا براى اينكه بنفوذ خود در ميان هموطنانش بيافزايد اجازه رفتن بمكه را از شاه تحصيل 



نمود و در آنجا ايامى كه مشغول انجام وظايف حج بود از مجتهدين و فقهاى بزرگ اسالم احكامى بدست آورد دائر بر 
اينكه جنگ برعليه طايفه شيعه و نابود ساختن آنها نه تنها جايز و رواست بلكه اين عمل شايسته همه نوع تعريف و موجب 
خشنودى خدا ميباشد. امروز يك چنين احكامى كه در افغانستان ارزش زياد دارد مسلما در دو قرن پيش اهميت و قدر و 

قيمت آن بمراتب زيادتر بوده است. وقتيكه ميرويس بدربار ايران برگشت سفير پطر كبير كه در فصل سابق از او سخن 
رفت او را بطور غيرمستقيم در انجام نقشه اى كه داشت كمك مينمود. ميرويس مخصوصا بسفير رسانيد كه پادشاه ايران 

قصد دارد ارمنستان و گرجستان را بحيطه تصرف درآورد و گرگين خان يكى از سران اين توطئه و نقشه خطرناك 
ميباشد. دربار ايران در اين موقع بنهايت درجه دچار وحشت و هراس گرديده و جرأت نميكرد گرگين خان را معزول و 

 بمركز احضار كند.

) او را بقندهار روانه 1708 هجرى (1120ولى مثل يك اقدام نيمه تمام ميرويس را بشغل قديمى خود منصوب و در سال 
 نمود.

 )1709 ه (1121قتل گرگين خان و قتل عام پادگان ايرانى 

گرگين خان از اين توهين نهايت درجه خشمناك شد و تصميم گرفت خود شخصا از ميرويس انتقام گيرد تا بدين وسيله 
قندهار را تهديد نمايد و درعين حال دربار ايران را مورد اهانت قرار دهد، او شنيده بود كه ميرويس دخترى دارد كه بسيار 

زيباست، او يكدفعه از ميرويس دخترش را تقاضا نمود. نامبرده رؤساى قبيله را جمع نمود و آنها كه رنجيده خاطر و 
خشمناك بودند بنان و نمك و شمشير و قرآن قسم خوردند كه سزاى اين حاكم ظالم مسيحى را با مرگ بدهند. 

 ميرويس بناى تلبيس را گذارده براى اينكه دشمن خود را فريب بدهد و هرگونه سوءتفاهمى را نسبت بخود رفع كرده 
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 باشد دوشيزه زيبائى را نزد گرگين خان فرستاد و وانمود كرد كه دختر خود اوست.

گرگين خان فريب خورده و چون ديد كه رئيس نامبرده ظاهرا رويه تسليم را پيش گرفته و نرم شده با او بناى مالطفت را 
گذارد و باين غلجائى محيل و زيرك فرصتى كه در انتظار او بود داد. او گرگين خان را بيك باغى كه در خارج شهر 

قندهار بود دعوت كرد و در آنجا ناگهان بر سر مهمان و اتباعش ريخته و همه را ناگهان بقتل رسانيدند. افغانها در تاريك 
و روشن بجاى آنان وارد قلعه شدند در حاليكه ميرويس لباس قربانى خود (گرگين خان) را در بر كرده و اسب او را 

سوار بود و بدون توليد سوءظنى همگى وارد قلعه شدند. در آنجا پادگان را غافلگير ساخته و با كمك حمله هموطنان 
 خود در همان موقع تمام ايرانيان را تا نفر آخر بقتل رسانيدند.

يك دسته از سواره نظام گرجستان بعده ششصد نفر كه اتفاقا در آنموقع در قندهار بودند سه روز بعد در موقعيكه 
مراجعت مينمودند مورد حمله قرار گرفتند، اين عده قهرمان از خود دالورى و شجاعت بى نظيرى ظاهر ساخته و توانستند 



بخراسان عقب نشينند و در آنجا خبر بدبختى ارتش ايران را بگوش ايرانيان برسانند و اين خبر تمام كشور را در يك 
 .»1 «حالت وحشت و هراس انداخت 

 استحكام قدرت توسط ميرويس 

پس از اين موفقيت و پيروزى ميرويس در تحكيم مبانى قدرت خود فعاليت و كاردانى از خود نشان داد، او فتاوى و 
احكامى را كه در مكه تحصيل نموده بود انتشار داده و بعالوه اعالم داشت كه ميخواهد از قيد حكومت ايران خالص 

 شود و بدينسان قبايل مختلفه را بكمك خود طلبيد.

دربار قابل استهزاء ايران در اصفهان بجاى اينكه ننگ اين بدبختى را با استعمال اسلحه و زور برطرف كند براى مصالحه 
كوشيد و ميرويس هم سفير شاه را معطل نمود و باو گفت مطمئن باشيد كه ساعت انتقام فرارسيده و افغانهاى دالور 

 تازيانه 

______________________________ 
)- در كتاب «تاريخ گرجستان» جلد چهارم تأليف م. بروست، شرح متفاوت ديگرى از اين بدبختى داده شده است. 1(

 (مؤلف)
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قهر خداوند براى مجازات ايرانيان رافضى ميباشند. مشاورين شاه سلطان حسين باالخره فهميدند كه چاره و گزيرى جز 
جنگ نيست، اما براى آن هيچ گونه كوشش و اقدامى بعمل نياوردند و حاكم خراسان هم كه مأمور سركوبى و مطيع 

كردن شورشيان بود مكررا شكست خورد. اين پيشرفت ها بر حيثيت و اعتبار ميرويس افزود و به او موفقيتى براى تقويت 
 موقعيت خود عطا نمود.

 دو پيروزى او بر ارتش ايران 

حكومت ايران چون مجبور شد كه باالخره دست به اقدامات شديدترى بزند يك ارتش نيرومندى فراهم نموده فرماندهى 
 آنرا به خسرو خان حاكم گرجستان و برادرزاده گرگين خان داد.

خسرو خان بسوى قندهار پيش رفته ميرويس را مغلوب نمود و كرسى نشين او را محاصره كرد. افغانها هم تسليم شدند 
مشروط بر اينكه عفو عمومى درباره آنان صادر شود، ولى چون سردار گرجى تشنه انتقام بود اصرار در تسليم بال شرط 

نمود. پادگان افغانى در نااميدى خود را براى مقاومت تا دم مرگ حاضر نمودند. حمالت ايران دفع شد و ارتش 
 محاصره كننده كه از دست دشمن بستوه آمده بود دچار كمى خواربار نيز گرديد.

ميرويس دوباره توانست وارد ميدان جنگ شود و اين مرتبه نيز موفق گرديد. ارتش شاه مغلوب شده و سردار گرجى 
) 1711 ه (1123بقتل رسيد و از بيست و پنجهزار نفر ايرانى فقط كمتر از يكهزار نفر توانستند فرار كنند. تاريخ اين واقعه 



بود. يك نيروى ديگرى تحت فرماندهى محمد رستم تجهيز كردند، ولى اين نيرو هم شكست خورد و ميرويس بر اثر 
اين دو پيروزى بزرگ حاكم و فرمانرواى بال منازع شهرستان قندهار گرديد. ظاهرا ايرانيان براى جمع آورى سومين 

) جدا مشغول ترتيب و تنظيم نقشه 1715 ه (1127ارتش كوششى بعمل نياوردند و رئيس غلجائى تا سال مرگش 
 پيشرفتهاى بعدى خود بود.

 )1715- 17 ه (1128- 1130مير عبد اهللا 

ميرويس از خود دو پسر باقى گذاشت. فرزند ارشد او محمود هيجده ساله بود ولى عم او عبد اهللا زمام حكومت را در 
 دست داشت. اين شخص بزودى نشان داد كه مايل است با ايران صلح 
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نمايد و بدين سبب سفرائى براى اجراى اين منظور باصفهان فرستاد. شرايط پيشنهادى او بدينقرار بود. الف- ايران بايد از 
ماليات و خراج صرفنظر كند. ب- هيچ نيروى خارجى نبايد بقندهار فرستاده شود. ج- منصب حكمرانى در خانواده او 

 موروثى گردد.

اين مذاكرات افغانى ها را كه بواسطه بدست آوردن استقالل با آن جنگ سخت و خونين بر خود ميباليدند شديدا عصبانى 
كرده و محمود نيز كه ديد احساسات عامه موافق با اوست با چهل تن از اتباعش مير عبد اهللا را بقتل رسانيد. ميگويند پس 

از قتل مير عبد اهللا نقاره خانه بصدا درآمده و رؤسا و خوانين جمع شده پس از مشاوره و تبادل آراء مير عبد اهللا را نظر به 
 تعليماتى كه بسفراى افغان داده بود مستحق مرگ دانسته و محمود را حكمران قندهار اعالم نمودند.

 ظهور ابداليهاى هرات 

همانطور كه انتظار ميرفت موفقيت ميرويس محرك واليات ديگرى كه سكنه آنها سنى بودند گرديده و بشورش 
 برخاستند.

 آنجا اسد اهللا نام، خود را مستقل اعالم داشته و براى غارت و چپاول »1 «از جمله يكى واليت هرات بود كه رئيس ابدالى 
) يك ارتش ايرانى بعده سى هزار تن 1719 هجرى (1132خراسان به ازبك ها پيوست. براى مقابلى با هجوم او در سال 

جمع آورى شده و در تحت فرمان صفى قلى خان بسوى هرات حركت نمود. اين ارتش در راه با دوازده هزار نفر ازبك 
 تالقى نموده و آنها را شكست داد و اين پيروزى را بفال نيك براى پيروزى بعد كه بمراتب مهمتر بود گرفتند.

 هزار نفر افغان مصمم گشت با نيروى ايران كه چند برابر قواى خود بود مقابلى نمايد. جنگ خيلى 150اسد اهللا خان با 
سختى درگرفت و در حين پيكار اتفاقا توپخانه ايران بر اثر ارتكاب يك اشتباه عده اى از خود ايرانيان را در زير آتش 
گرفت. اين اشتباه باعث شد كه تصور شود كسى در ارتش خيانت نموده و همين خيال در تمام آرتش تأثير بزرگ و 

 شديدى نموده و سپاهيان را بحال سراسيمگى و اختالل انداخت. افغان ها



______________________________ 
)- اين طايفه كه نامش از يكنفر ابدال يعنى ولى مأخوذ ميباشد با همان درانى عينا يكى است. احمد شاه در نتيجه 1(

 خوابى كه ديد اين نام را تغيير داده و لقب شاه در دران را اختيار نمود. (مؤلف)
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 موقع را مناسب ديده و با يك حمله دالورانه اى بر ايرانيان پيروزى حاصل نمودند.

 ايرانيان يك سوم از آرتش خود با توپخانه و سردار و تمام باروبنه خود را از دست دادند.

تلفات افغانى ها سه هزار نفر يا يك پنجم تمام آرتش شان بود ولى ابدالى ها مانند رقباى همسايه خود غيلزائى ها آزادى 
خود را بدست آوردند و از اين ببعد در مرز شرقى ايران دومين ايالت مستقل تشكيل گرديد. روابط و مناسبات آنها با 

 غلجائى ها دوستانه بود و حتى وقتى كه نامبرده اخير اصفهان را گرفتند اينان شهر فره را از دست آنان درآوردند.
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 شاه سلطان حسين 

 فصل شصت و هشتم انقراض سلسله صفويه 

(از مطالعه در اطراف شاه سلطان حسين) بآسانى اين نتيجه بدست ميآيد كه او ببعضى صفات كه براى يك شخص منزوى 
و فارغ از مشاغل عمومى زيبا و پسنديده ميباشد متصف بوده است، ولى بايد گفت كه او هيچيك از صفاتى را كه براى 

يك پادشاه الزم و ضرورى است دارا نبود. وى يك آدم خوش طينت و رئوفى بود و اين خوش طينتى بپايه اى بود كه 
تحمل هرچيزى را مينمود و احدى را مجازات نميكرد. بهمين واسطه مردم شرور و تقصير كار از عدم مجازات خود 

مطمئن بودند در صورتيكه اشخاص شرافتمند اميد همه نوع عدالت را از دست داده بودند. وى هيچكس را آزار 
 نميرسانيد و همين سبب شد كه بتمام بشريت صدمه بزند. (فادر كروزينسكى)

 1720 هجرى 1133اولين لشكركشى محمود 

 افغان بايران بيشتر جنبه تاخت وتاز و غارت و چپاول را داشت تا يك جمله. محمود در جنوب »1 «اولين لشكركشى 
 سيستان از لوت عبور نموده و پس از غارت و خرابى نرماشير بسوى كرمان پيشرفت.

______________________________ 
)- از جمله مآخذ و اسناد ما يكى «شرح تاريخى بازرگانى بريتانتا در بحر خزر بقلم جوناس هانوى «تاريخ انقالب اخير 1(

 ايران» بقلم فادركروزينسكى، «جهانگشاى نادرى» تأليف ميرزا مهدى خان منشى كل نادر شاه. (مؤلف)
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محمود اين شهر را با كمك سكنه زردشتى آن قبضه كرد. لطفعلى خان كه شكست او را در مسقط در آخر فصل شصت 
و ششم ذكر نموديم در اين موقع براى بدست آوردن شهرت از دست رفته خويش در آتش اشتياق اينكار ميسوخت. وى 
صبر نكرد تا قشون عمده اش برسد و فقط با يكعده از افراد نخبه و برگزيده خود افغان ها را شكست داده اردوگاه آنان را 

تصرف نمود و سواره نظام او مهاجمين قلع وقمع شده را تا قندهار تعقيب نمود و بدينسان اولين كوشش محمود به بدبختى 
و شكست خاتمه يافت. كرمان اينوقت داراى پادگان قوى و قالع مستحكمى گرديد و براى جلوگيرى از خطر احتمالى 
هجوم و استيالى افغانها همه گونه احتياطات الزم بعمل آمد، بعالوه لطفعلى خان يك ارتش نيرومندى در تحت اختيار 

 خود قرار داد و بدينطريق ديگر احتمال تكرار چنين حمله اى از طرف افغانها متصور نبود.

 خفت و رسوائى وزير و لطفعلى خان 

در اين اثناء شاهنشاه ايران غافل از اينكه فنا و نابودى او نزديك شده است هنوز از سعايت هاى دربارى اغفال شده و 
بكلى گيج و ديوانه شده بود، چنانكه فتح على خان وزير متهم بخيانت و تحريك عده اى از كردها بقتل شاه در شب 

گرديد. شاه از خواب بيدار شده و دچار وحشت و اضطراب گرديد و در همان شب حكم قتل وزير را صادر كرد. 
چشمان اين مرد بيچاره را درآوردند و براى اينكه بفهمند ثروت خود را كجا پنهان كرده بشكنجه و عذاب او پرداختند، 
ولى در همان موقع شاه ملتفت شد كه گول خورده است فورا عده از نجبا دعوت شدند و وزير خود را در حضور آنان 

تبرئه نمود، ولى چه فائده صدمه و آسيب وارد شده بود. لطفعلى خان برادرزن او كه براى هجوم به قندهار نيروى عظيمى 
گرد آورده و آنها را تعليم ميداد از شغل خودش معزول گرديد و چنانكه معمول اين مواقع- است تمامى سپاه او متفرق 

گرديد و بالنتيجه ايران در يك چنين موقع بحرانى خطرناك در تاريخ خودش بواسطه حماقت و ابلهى پادشاه ضعيف 
 النفس خود تقريبا بيدفاع گرديد.
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 عالئم و خبرهاى بد و ميشوم 

) پر از مصيبت و بال بود: افغان هاى ابدالى بدون مانع و معارضى خراسان را غارت كردند. در مغرب 1721 ه (1134سال 
هم لزگى ها شماخى كرسى نشين شيروان را بباد غارت و خرابى دادند، ولى ظهور عالئم بود و خبرها و فال هاى ميشوم 

بيش از هجوم و غارت و خرابى شهرها موجب وحشت و اضطراب مردم گرديد. يك زمين لرزه اى شهر بدطالع تبريز را 
خراب كرد و در همين هنگام هواى صاف معمول يكدفعه تاريك شده و خورشيد مانند گلوله سرخ فام و بشكل خون 
نمودار گرديد و ايرانيان خرافاتى وحشت زده شدند و ستاره شناسان با پيشگوئى خود درباره خرابى و تباهى اصفهان بر 

ترس و وحشت مردم افزودند. بروز اين فجايع، وحشت و بزدلى شاه، زن صفتى درباريان و باالخره كميابى سردار و 
سرباز اينوقت دست بدست هم داده بقدرى روحيه ملى را تنزل دادند كه شايد هيچ كشورى در مرحله بحرانى خود بقدر 

 ايران ضعيف و عاجز نشده بود.

 )1722 هجرى (1135دومين لشگركشى محمود 



غلجائيها از حمله و هجوم لطفعلى خان بخاك خودشان خيلى ترسان بودند ولى بمحض شنيدن خبر سقوط و عزل او 
درباره جرأت پيدا كرده مصمم گشتند براى بار دوم بايران حمله ببرند، محمود در وسط زمستان قندهار را ترك گفته و 

مجددا از بيابان عبور نموده به نرماشير و كرمان رفت. در اينمورد او شهر كرمان را بتصرف درآورد ولى قلعه آنجا بقدرى 
مصرانه مقاومت و پافشارى نمود كه او از اين قسمت خيلى خوشحال شد كه پنج هزار ليره بگيرد و محاصره را ترك 

نمايد. محمود پس از آن از راه يزد بسوى اصفهان حركت نمود. او به يزد حمله برده ولى كامياب نشد و لذا مستقيما راه 
پايتخت را پيش گرفت. در بين راه سفرا و نمايندگانى را مالقات نمود كه باو وعده دادند كه اگر خود با دستجاتش 

بافغان برگردد سى هزار ليره باو بدهند. محمود از اين بيان كه نشانه اى از ضعف و ناتوانى در قلب امپراطورى بود تشجيع 
شده و باالخره مهاجمين تا گلناباد كه دهكده اى است واقع در يك دشت مسطح و هموار در يازده ميلى اصفهان پيش 

 رفتند و در اين نقطه متوقف شدند.
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 لشكريان ايران و افغان 

 چه عده اى از سربازان تلف شده و عده اى ديگر در كرمان و يزد »1 «لشكر افغان اكنون شايد بالغ بر بيست هزار نفر ميشد
محمود را ترك گفته بودند و سربازان داوطلبى كه بآنها پيوسته بودند فقط معدودى از زردشتى ها بودند. توپخانه آنها از 

يكصد زنبورك يا توپ كوچك تشكيل يافته كه بر شتر سوار نموده بودند و اين توپ ها گلوله اى بوزن كمتر از دو پوند 
 ميانداختند.

لشكر ايران كه در اصفهان جمع شده بود از حيث عدد دوبرابر آنها بود و بعالوه داراى توپخانه منظم و صحيحى بودند و 
نيز مركز آنها يك شهر پرجمعيت بوده و يك مزيت ديگرشان اين بود كه از زادوبوم خود دفاع مينمودند و گذشته از 

همه اينها سرنوشت كشور ايران وابسته بشجاعت و دالورى آنان بوده است. در شوراى نظامى ابتدا عقيده بر اين شد كه 
پايتخت را نگاهداشته و افغانان را بگذارند در پيرامون حصارهاى شهر تا خودشان را خسته كنند (يعنى رويه دفاعى پيش 

بگيرند) ولى در آخر كسانى كه پيشنهاد نبرد دفاعى مينمودند پيشنهادشان رد شد، والى عربستان اصرار داشت كه ميگفت 
اگر شاهنشاه از مقابلى با يك عده افغانى غارتگر ترس و بيم بخود راه دهد بر حيثيت و مقام او لكه وارد شده و از اعتبار 

خواهد افتاد. در كشور ايران بيش از همه جا بتظاهر و خودپندارى اهميت داده ميشود و سخنان والى مورد ستايش قرار 
گرفت و همه در آنروز با او موافقت نمودند. براى اينكه از بروز حسادت بين سران لشگر جلوگيرى بعمل آيد فرماندهى 

سپاه را بين عده اى تقسيم كردند و ارتش ايران بعده پنجاه هزار نفر كه با بيست و چهار عراده توپ تقويت ميشد بسوى 
 .»2 «دشت گلناباد حركت نمود

جناح راست سپاه بفرماندهى يك شخص بدطالع يعنى رستم خان ژنرال گارد سلطنتى و جناح چپ بفرماندهى وزير 
 واگذار شد. عده اى سپاه در تحت فرمان والى 



______________________________ 
 )- كروزينسكى عده آنها را دوبرابر آن نوشته ولى من گفته ملكم را نقل كرده ام. (مؤلف)1(

)- نگارنده در چند سال قبل كه در محل وقوع اين جنگ اردو زده بودم. در اين هنگام متوجه شدم كه چگونه 2(
ايرانيانى كه با اسلحه عالى و قيمتى مسلح بودند و زين و يراق و نيز افسار اسبهاى آنها تماما مطال بوده از روى استهزا 

بافغانهاى آفتاب سوخته و داراى لباس مندرس و پاره ميخنديدند، در اينجا يكدفعه بقهقرى برگشته فكرم بجنگى رفت 
كه بين سالطين ساسانى برعليه اعراب رخ داد و شباهت تامى كه بين اوضاع و حاالت اين دو جنگ وجود داشته در نظرم 

 جلوه گر شد. (مؤلف)
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لرستان وجود داشت كه تحت فرمان والى عربستان بودند. والى هم عده اسب سوار عرب با خود داشت. اين عده همگى 
در زير پرچم رستم خان بودند. اين دو جناح كه دقيقا سى هزار نفر بودند سواره نظام بوده اند. قلب سپاه از بيست هزار 

پياده نظام با توپخانه تشكيل مييافت و بنظر ميرسيد كه يك سپاه نيرومندى تشكيل دهد. افغانها در چهار قسمت قرار 
داشتند. محمود با بهترين افراد جنگجوى خود در وسط قرار داشت. در طرف راست او امان اهللا خان و در طرف چپش 

 زردشتى ها موضع گرفته بودند. در طرف عقب صد عراده توپ قرار داشت.

 )1722 هجرى (1135نبرد گلناباد 

جنگ گلناباد كه سرنوشت ايران را معين نمود در دو يا سه ميلى مغرب قصبه كنونى اتفاق افتاد و آن با حمله جناح 
راست ايران شروع شد كه موفقيت كمى هم بدست آورد. در همان حين والى عربستان بسوى جناح چپ افغانها روى 

نمود و خود را باردوگاه آنان رسانيده و آنرا غارت كرد. عربها از اين ببعد در پيكار هيچ شركت نكرده و اوقات خود را 
بغارت و چپاول مصروف نمودند. جناح چپ ايران نيز بحمله پرداخت ولى افغانها بر اثر يك مانور ماهرانه پرده از روى 

شترهاى توپ كش خود برداشتند و اين عمل باعث وحشت ايرانيان شد و در همان لحظه بستون ارتش ايرانى كه در حال 
حركت بود حمله نمودند، جناح چپ از هم پاشيده شده منهزم گرديد و افغانهاى تعقيب كننده بعقب توپخانه ايران كه 

مدافع و محافظى نداشت پيش رفتند. توپچى ها همگى كشته شده و افغانها توپها را بسوى پياده نظام ايرانى برگرداندند و 
در نتيجه پياده نظام هم متفرق شده فرار نمودند. افغانها هم سرگرم غارت اردوگاه ايرانيان شدند و اين سبب شد كه از 

 تعقيب دشمن صرف نظر نمودند ولى بنا بروايتى علت عدم تعاقب ترسى از حمله غافلگيرى ايرانيان بود.

بدين طريق يك ارتش نيرومند ايران كه براى آنچه كه هرملتى عزيز ميدارد ميجنگيدند در حاليكه فقط ده هزار نفر 
تلفات داده بود با فضاحت و رسوائى فرار نمود و ديگر جرأت مقابله با افغانها را در جبهه جنگ ننمود، ملت ايران در اين 

 موقع مردى خود را از دست داده بود و البته وقتيكه يك ملت جبون و نامرد شد بفتواى تاريخ محكوم بزوال 
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 بوده و حقا بايد سقوط كند.

 تصرف فرح آباد و تسليم جلفا

رئيس غلجائى هرچند يك امپراطورى را كه در دنيا داراى عظمت و مقام بلندى بود برانداخت، اما يك فاتح بزرگى 
نبود، زيرا او پس از خاتمه جنگ باردوگاه و سنگرهاى خود عقب نشست و در آنجا كامال بحال سكون و عدم فعاليت 
باقى ماند، حتى بايرانيان اجازه داد كه بجبهه جنگ مراجعت نموده و توپهاى از دست رفته خود را جمع آورى نمايند. 

ظاهرا او تصميم بعقب نشينى گرفته بود، ولى جاسوسان او ويرا از وحشتى كه در پايتخت بر همه مستولى شده بود آگاه 
ساختند و آنوقت محمود از موقعيت حقيقى خود باخبر شده جرأت و جسارت خود را دوباره بدست آورده بسوى 

اصفهان حركت كرد. تقريبا در سه ميلى شهر اصفهان فرح آباد قرار داشت كه شاه سلطان حسين آنرا مبدل بقلعه نموده و 
نيروى زيادى در آنجا تمركز داشت، ولى ايرانيان بجاى آنكه بجاى عقب انداختن پيشرفت افغانها از اين قلعه استفاده 

نمايند در حال وحشت و هراس پادگان آنجا را با خود بردند. پس از آنكه جلفا كه در ساحل راست رود زاينده رود واقع 
است مورد حمله قرار گرفت ارمنى ها مقاومت سختى از خود نشان دادند و حتى از والى عربستان كه در اينموقع 

بفرماندهى عالى ارتش انتخاب شده بود تقاضاى كمك نمودند ولى او يا بعلت تعصب و يا خيانت از كمك به آنها 
خوددارى نمود. باالخره در خطوط آنها رخنه وارد شده و ارامنه تسليم شدند. به آنها فرمان داده شد كه معادل يكصد و 

 چهل هزار ليره پول و پنجاه تن از زيباترين دوشيزگان باكره به افغانها تسليم كنند و ارامنه هم بهر دو شرط تن دردادند.

 محاصره اصفهان 

محمود در مقابل پلهاى زاينده رود اردو زد و قصور و باغهاى زيبائى را كه پادشاهان صفوى و امراء و نجباى آنها در آن 
قسمت ساخته بودند تصرف نمود. براى حمله مستقيم به اصفهان افغانها كوشيدند كه بر يكى از پلهاى با شكوه زاينده رود 

تسلط حاصل كنند. دفعه اول محمود شكست خورد ولى در كوشش ثانوى او تقريبا پل را بتصرف درآورده بود كه 
 محمد آغا نامى از خواجه هاى 
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سفيدپوست به نجات آن اقدام نمود و افغانها را عقب راند. محمود از اين شكست مأيوس شد و مصمم گشت بقندهار 
مراجعت كند بشرطى كه خراسان و كرمان بحكومت مستقل او تسليم شود و با يك شاهزاده خانم ايرانى ازدواج نموده و 

 هزار ليره باو تسليم گردد. ايرانيان اين شروط را قبول نكردند و محمود كه اميد هرگونه حمله اى را در 100باالخره معادل 
حال حاضر از دست داده بود مشغول غارت آن نواحى شده و براى سپاهيان خود آذوقه و خواروبار تهيه مينمود. ايرانيان 

ترسو و جنون حتى باو فرصت چنين كارى را دادند در صورتى كه ميتوانستند نيروهاى كوچك او را مغلوب ساخته و 
مانع عمليات او در جمع آورى خواربار گردند. محمود پس از آنكه قصبات پر نعمت و حاصلخيز اطراف اصفهان را 
خراب نمود و ساكنين آن نواحى را بپايتخت راند، مجددا بيكى از پلهاى زاينده رود حمله كرد و در اين بار پادگان 

 گرجى آن مأيوسانه جنگيده و در آب غرق شدند.



پس از آن افغانها منظما شهر را محاصره نمودند. امان اهللا خان نيز قافله خواربار را كه از الرستان و بختيارى فرستاده شده 
 .»1 «بود سر راه گرفته و مانع شد

 سكنه پهلوان بن اصفهان 

در چنين موقعى فقط يك شعاع ضعيف جبن و بزدلى خالص ايرانيان را كمى تسكين ميدهد، بن اصفهان كه قصبه اى در 
ده ميلى پايتخت بود از تسليم امتناع نمود و عالوه بر آن ساكنينش كار ديگرى نيز كردند. توضيح آنكه وقتى كه امان اهللا 

خان در حاليكه قافله الرستان را زده و با اموال آنان در حال بى نظمى مراجعت مينمود اهالى اين قصبه بر سر او تاختند. 
محمود براى امان اهللا خان كمك فرستاد ولى دهقانان پيروزى كاملى بر آنها حاصل نمودند و عده بسيارى از سپاهيان 

دشمن را بقتل رسانيدند و يك برادر و يك عمو و دو پسر عم محمود را اسير گرفتند. پيشواى افغانى بمحض شنيدن اين 
 هائله نماينده اى را پيش 

______________________________ 
)- ملكم ميگويد كه بن اصفهان در سه ميلى پايتخت واقع شده ولى «اسقف ستيل مان» كه در اين موضوع تحقيق و 1(

رسيدگى نموده بمن اطالع داد كه آن قصبه يكى از دهات معروف «سه ده» است و در ده ميلى شمال غربى اصفهان واقع 
 شده رئيس اين دهات موسوم به وارنوس فدران است كه عوام بن اصفهان ميگويد (مؤلف)
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شاه فرستاد تا براى آزاد نمودن زندانيان ترتيبى بدهد. شاه اين مسئله را قبول نمود ولى قاصد شاه وقتى كه به قصبه بن 
اصفهان رسيد ديد كه افغانهاى اسير همگى بقتل رسيده اند. محمود بدينطريق تمام زندانيان خود را بقتل رسانيده و با 

حالت وحشت و هراس به فرح آباد عقب نشست. اهالى اين قصبه يا بر اثر بى كفايتى و يا در نتيجه خيانت نتوانستند در 
حمله بعدى خود بر افغانهاى مأيوس موفقيت حاصل كنند. عالوه بر آن از دست رفتن سومين قافله خواربار تمام اميدهاى 

ساكنين اصفهان را نقش برآب نمود و يك ضربه بزرگ ديگرى باز در اينموقع بر ايران وارد شد. توضيح اينكه امير 
گرجستان بلحاظ اينكه نگذاشتند كه اولزگى ها را تنبيه كند عصبانى شده بود قسم خورد كه ديگر براى خاطر ايرانيان 

 شمشير نكشد.

 مأموريت غير موفقانه طهماسب ميرزا

طهماسب ميرزا سومين فرزند شاه را در اين موقع از اندرون بيرون آوردند و اعالم وليعهدى او بعمل آمد. وى با يك عده 
ملتزمين ششصد نفرى از پايتخت خارج شده بسوى قزوين حركت نمود و در آنجا براى جمع آورى يك ارتش بكوشش 

پرداخت، ولى حتى شاهسون ها قسمهائى كه خورده بودند نقض كردند و در نتيجه مأموريت او كه توأم با جديت كمى 
 بود بشكست قطعى مواجه گرديد.

 مرگ خواجه سفيد



 قحطى در اينموقع حيات مردم شهر را سخت قبضه كرده بود.

عده بسيارى از مردم جلوى اندرون شاه جمع شده و اصرار مينمودند كه شاه آنها را براى نبرد با دشمن رهبرى كند. احمد 
آغا خواجه قهرمان غضب و خشم جمعيت را متوجه افغانها نموده و با كمك آنها با چنان فشارى بدشمن حمله برد كه 
بعضى از مواضع مهم را بتصرف درآورد. الزم بگفتار نيست كه كسى از او پشتيبانى ننمود و حتى وقتى كه اين اقدام را 

بعرض شاه بى حميت و ترسو رسانيد او را متهم نمودند كه او فضولى كرده و بكارهائى كه باو مربوط نيست مداخله 
 نموده است.

اين نوكر باوفا درحالى كه قلبش شكسته بود بشاه گفت كه فريب يك سردار خائن را خورده بود و پس از آن بخانه 
 مراجعت كرده خود را مسموم نمود.
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 ملك محمود سيستانى 

در بين حوادث موفقانه اين دوره يكى حادثه ملك محمود ميباشد كه از نوادگان خانواده كيانى سيستانى بود. ملك 
محمود از ايالت بومى خود بيرون رانده شد و او هم نيروئى در ناحيه تون فراهم كرد. فرماندار افشار مشهد در آنجا با 

سپاه زيادى باو حمله كرد. رئيس كيانى با عده كمى از مالزمان خود بدشمن حمله برد و سردار ايرانى را بقتل رسانيد و 
 نيروهاى او را ريشه كن كرد.

 پس از اين موفقيت ملك محمود حكمران مستقل ناحيه تون گرديد.

زمانيكه افغانها سرگرم محاصره اصفهان بودند ملك محمود قوائى بعدد ده هزار نفر فراهم آورده و بسوى گلناباد حركت 
كرد. اينجا روح اميد ايرانيان بار ديگر قوت گرفت، ولى وقتى كه رئيس كيانى وعدهائى از خراسان و سيستان و نيز تحف 
و هدايائى گران بها رشوت گرفت از اصفهان رو برگردانيد و تمام اميدهاى مردم مجددا نقشى بر آب شد و ملك محمود 

كشور خود را درحالى كه نهايت درجه چشم بكمك او دوخته بود ترك گفته و براى تصاحب واليت خودش حركت 
 نمود.

 )1722 هجرى (1135تسليم اصفهان 

شاه كوشيد كه مهاجم را با قبول شرائطى را كه افغانها در ابتدا پيشنهاد كرده بودند راضى كند ولى محمود متذكر شد كه 
اوضاع كامال بنفع او تغيير نموده است و باالخره آنرا رد كرد. هنگاميكه اين مذاكرات در جريان بود ملك محمود در آن 

صحنه نمودار گرديد، ولى وقتى كه او ايران را ترك نمود خاتمه كار ايران آغاز شد. اصفهان در اين موقع بطرز 
وحشتناكى از قحطى در رنج و زحمت بود. گوشت انسانى خورده ميشد و شهر پر از اجساد مردگانى بود كه دفن نشده 

بودند. آخر االمر شاه تصميم به تسليم گرفت و در حاليكه ملبس بلباس عزا شده بود اتباعش را از قصد خود مبنى بر 



استعفا و كناره گيرى از سلطنت آگاه ساخت و در روز بعد قرارداد تسليم را امضاء نمود و مطابق شرائط آن استعفا داده و 
 تاج سلطنت را بفاتح واگذاشت.

شاه سلطان حسين بسوى فرح آباد حركت نمود و افغانى نااصل و بى فتوت او را مدتى در انتظار نگاهداشت، ولى باالخره 
 ويرا بار داد. شاه سلطان حسين بمحض اينكه 
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حضور يافت به محمود چنين گفت: «فرزند، چون خداوند جهان نميخواست كه من بيش از اين سلطنت نمايم و زمانى كه 
او براى عروج تو بر تخت ايران معين نموده بود فرارسيده بنابراين من امپراطورى ايران را بتو واگذار ميكنم. اميد است كه 

 سلطنت تو نيك و فرخنده باشد!» پس از آن جغه سلطنتى را روى عمامه فاتح گذارده و گفت:

«با صلح و سالمت حكمرانى كن!» محمود كه تا آنوقت ساكت مانده بود. باالخره اظهار فروتنى نموده و چنين جواب 
داد: «شكوه و عظمت انسانى اينطور تزلزل پذير- است و خداوند سلطنت را بهركه ميخواهد منتقل ميكند، ولى من قول 
ميدهم كه شما را بچشم پدرى بنگرم و هيچ عملى را بجز صالحديد شما انجام ندهم.» در روز بعد فاتح افغان با آئين و 

 تشريفات پيروزى وارد اصفهان شد و شاه مخلوع و نجباى او نسبت بوى اظهار عبوديت نمودند.

 انقراض سلسله صفويه 

 بدين سان سلسله باشكوه صفويه بافتضاح و رسوائى سقوط نمود.

مؤسس سلسله، اسمعيل يك مرد بزرگى بود و شاه عباس حتى از او هم بزرگتر بوده است ولى نكته مهم و قابل ذكر اين 
است كه در هيچ مورد رويه اين سلسله كشورستانى و تجاوز بخاك ديگران نبوده است. منتهاى آرزو يا جاه طلبى آنان در 

مرزهاى غربى استرداد آذربايجان و ديگر اياالت غربى ايران از تركها بوده و هرگز كوششى براى هجوم بخاك تركيه 
بعمل نياورده اند. در عمليات برعليه ازبكها هم ظاهر است كه آنها هرگز خيال اشغال دائمى آسياى مركزى را نداشتند، 
بلكه ميخواستند خراسان را از حمالت ازبكان محافظت نموده و باالخره كشور ايران را بمرزهاى قديمى خود برسانند. 

قسمت (جنوب دورتر) قندهار برسم هديه بايران داده شد. منتها همينجا رويه ايران را ميتوان به تجاوز تعبير نمود، اگر 
بخواهيم اين مطلب را بعبارت ديگر ادا كنيم بايد بگوئيم هيچوقت ارتش ايران قسطنطنيه را تهديد ننمود و هيچوقت 

تركها در نتيجه سياست و خط مشى ايران دچار اضطراب نشدند. با وجود آنكه ايران هميشه آرزومند بود بغداد و ايروان 
 را از ترك ها پس بگيرد معهذا جز تهاجم و تاخت وتاز بمغرب اين قالع و استحكامات كوشش ديگرى بعمل نيامد.
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در آنطرف مرز شرقى ايران سمرقند در شمال و دهلى در جنوب از خطر حمله ايرانيان كامال مصون بود. بنابراين صفويان 
را نميتوان با هخامنشيان و ساسانيان در يك رديف قرارداد. چه آنها امپراطورى جهانى تشكيل دادند، ولى صفويان در 



صحنه تاريخ نقش درجه دوم را بازى نموده و فقط همشان مصروف بر اين بود كه حدود مرزهاى ايران را نگاهدارند و به 
همينقدر قانع بودند. معذلك حيثيت و اعتبار اين سلسله در نزد ايرانيان يكى بواسطه صبغه مذهبى و ملى آن و نيز شايد 

 شناسائى و اعتراف به عظمت و شكوه آنان توسط نويسندگان اروپا خيلى زياد است.

 331، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 اشرف 

 فصل شصت و نهم اخراج افغان ها

طرز لباس آنها پاسخى است بخشونت غذا و خوراك آنان، ايشان يك جامه بلندى بر تن ميكند كه تا پنجه پا ميرسد و 
جاى كمربندى دارد كه براى باال يا پائين بردن آن مفيد است، در زير اين لباس يك شلوار ساده نازكى ولى خيلى گشاد 
ميپوشند كه تا زير زانو را ميگيرد و از آنجا بپائين عموما برهنه است. طبقات عاليه آنها از كفش يا سرپائى استفاده ميكنند 

 آنهم در موقعى كه بر اسب سوار ميشوند.

بعالوه يك نوع چكمه هائى از چرم بسيار خشن و سخت دارند كه وقتى كه بپا كردند آنرا درنميآورند تا آنكه پوسيده و 
 پاره شود.

 147«كروزينسكى» درباره افغانها. جلد اول ص 

 اولين عمليات محمود

سلطنت محمود با ميمنت و فرخندگى شروع شد، ولى بصاحب منصبان ايرانى اجازه داد كه در مشاغل خود باقى بمانند، 
فقط براى مراقبت منافع خودشان افغانها را بر آنها گماشت. عالوه بر اين يك قاضى يا امين صلح كل كه يك افغانى 

معروف به ديانت و صحت عمل بود انتخاب كرد او براى ترميم خرابيهائى كه در مدت محاصره بشهر وارد شده بود جدا 
بكار پرداخت. محمود با اروپائيان باحترام رفتار نمود و تمام امتيازات گذشته آنان را تجديد نمود. فقط كسانى را كه 

نسبت به شاه سلطان حسين بيوفائى نموده بودند مجازات كرد. والى خائن عربستان بقتل نرسيد، ولى محمود چون ظاهرا او 
 را بقيد قسم بجان امان داده بود درباره او خفت 
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روا داشته و شغل و امالك او را به برادر كوچكترش بخشيد. خالصه بقدرى محمود بالياقت و كاردانى و عدالت 
 حكومت مينمود كه بنظر ميرسيد ايران ناشاد و محنت زده بتواند دوباره از نعمت صلح و امنيت برخوردار گردد.

 تسليم قم، كاشان، و قزوين به افغانها



كمى پس از امضاى قرارداد تسليم، امان اهللا خان با پنج هزار نفر براى حمله بشاه طهماسب و تصرف قزوين بدانسوى 
روانه شد. قبايل بى روح و بى وفا دور طهماسب جمع نشده بودند و لذا در مقابل امان اهللا خان مقاومتى بعمل نيامد و قم، 

كاشان و قزوين دروازه هاى خود را بروى او گشودند. در اين بين كه اين عمليات انجام ميگرفت، محمود خبردار شد كه 
 هزار ليره كه براى مصرف گرفتن سربار جديد بقندهار فرستاده بود بدست يكى از رؤساى سيستان 300خزانه هاى معادل 

 غارت شده است. هيچ چيز تا آنوقت بيش از اين قضيه باعث دست پاچگى و آشفتگى سلطان افغانى نشده بود.

 وصيت نامه پطر كبير

از جمله اسرار تاريخ اروپائى يكى كه از همه مهمتر ميباشد وصيت نامه مشهور پطر كبير است. عموما گمان ميكنند كه آن 
» مشهور به بدنامى، در اروپا انتشار داده شده است. بارى او در نزد كاترين بزرگ وانمود ميكرد »1 «بوسيله «شواليه دئون 

 آنرا بدست آورد. ممكن است اين وصيت نامه جعلى و ساختگى باشد، ليكن 1755كه بمطالعه عالقه مند است و در سال 
بسيارى از ايرانيان و روسها در صحت آن ترديدى ندارند. حتى اگر هم آنرا ما يك وصيت نامه سياسى پطر ندانيم چون 

 مطالعه است. لحن اين وصيت نامه كامال مهاجمانه »2 «شامل آمال و اميال روسيه از نيمه اول قرن هيجدهم است شايسته 
 است و روسيه را جدا بر آن داشته است كه تسلط و حكومت (تقريبا) كلى و جهانى را هدف منظور قرار دهد.

______________________________ 
)1-(D .Eon  

)- اين وصيت نامه بتمام و كمال در آخر اين فصل درج شده است. سفراى روسيه تزارى هميشه در بين اسناد محرمانه 2(
 خود يك نسخه چاپى از اين وصيت نامه با خود داشتند. (مؤلف)
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در اينجا سروكار ما مخصوصا با موادى است كه بايران مربوط ميباشد و آنها بدين قرارند- «برانگيختن جنگهاى دائمى و 
پردامنه نه تنها در عثمانى بلكه در ايران و باز سوئد بايستى تجزيه شود و ايران هم مطيع و منقاد گردد و غيره» اين كلمات 
بر هريك از فرزندان تحصيل كرده ايران معلوم و مانند يك ناقوس در گوشش طنين انداز- است. بدينسان وصيت نامه پطر 
كبير هرچند در اروپاى غربى كمتر كسى از آن آگاهى دارد تا آنجا كه بايران مربوط است يك وسيله و آلتى از سياست 

 و رويه روسيه بدست ميدهد كه نميتوان نفوذ و تأثير آنرا از نظر دور داشت.

 )1722 هجرى (1135تصرف دربند بوسيله پطر 

در اينموقع پطر كبير باالخره بر سوئد غلبه يافته و براى سوق دادن قواى خود بجاهاى ديگر آزادى كامل يافته بود. 
بنابراين براى استفاده از ضعف ايران بسوى اين كشور شتافت و در عين حال ميخواست از نزديك شدن تركها به بحر 

خزر جلوگيرى كند. در وقتى كه سلسله صفويه در حال احتضار بود پطر سفيرى بدربار سلطان حسين فرستاده بود، ولى 
اين سفير در ورودش خود را بافغانهاى فاتح معرفى نمود و تقاضاى جبران تعديات و خساراتى را كه بر اتباع روس در 



شماخى وارد شده بود نمود. محمود كه معلوم ميشود در سياست خارجى اطالعاتى نداشته است بسفير مسكوى اطالع داد 
كه نميتواند نه بر ازبكها و نه بر لزگى ها نظارت داشته باشد. اين مطلب روشن بود و احتياج بدليل نداشت ولى اعتراف 

قضيه تجاوز را تائيد و تقويت نمود و پطر هم معلوم است كه براى اقدامات بعدى خود را محق يافت. او يكدسته از 
 حركت »1 «سفاين خود را حامل بيست و دو هزار نفر پياده نظام از راه ولگا فرستاد و با سواره نظامى كه از حاجى طرخان 
 نموده بودند در داغستان بهم پيوستند. در اينجا پطر اعالميه اى انتشار داد مشعر بر اينكه هيچگونه خيال توسعه 

______________________________ 
)- «پ. ح. بروس» يك سرباز اسكاتلندى دولتمند كه در اين لشگركشى شركت داشته در كتاب «خاطرات خود» در 1(

اين باره شرح نيكوئى داده است. همچنين كتاب «فتوحات روسيه در قفقاز» بقلم «جان ف. بدلى» را كه خيلى ذى قيمت 
ميباشد و از روى وقايع مضبوطه خود روس ها تأليف شده و «قارص و ارضروم» تأليف ژنرال و. مونتيت را مورد استفاده 

 قرار داده ام. (مؤلف)
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ارضى ندارد بلكه ميخواهد شاه ايران را از ظلم و ستم افغانها نجات بخشد، پس از آنكه بسوى جنوب حركت كرد بعد از 
مغلوب نمودن يك نيروى داغستانى، دربند را بتصرف درآورد كه اهميت آن قبال در همين تاريخ ظاهر و مبرهن شده 
است. بنابروايتى تزار در شرف حركت بسوى باكو و شماخى بود كه سفيرى از عثمانى در آن صحنه ظاهر شد و خبر 

تصرف شماخى را بدست نيروى ترك باو داد و بعالوه اظهار داشت اگر از اين نقطه روسها پيشروى كنند بمنزله (اعالم 
جنگ) خواهد بود. پطر در اينموقع مايل نبود با تركيه به مخاصمت پردازد بنابراين بروسيه عقب نشست و يك پادگان سه 

هزار نفرى در دربند بجاى گذارد. مطابق گفته روسها علت اين عقب نشينى آن بود كه يك كاروان دريائى روسيه كه 
تزار بدان وسيله انتظار ورود اسلحه و مهمات داشت بر اثر طوفان از بين رفته بود و همين باعث گرفتن آن تصميم شد. 
ممكن است هردوى اين واقعه راست بوده باشد، زيرا باب عالى توسط محمود مجبور شده بود كه بر ضد روسيه اعالم 

 جنگ كند و پطر درحالى كه مهماتش در درياى خزر غرق شده بود بمشكل ميتوانست با تركها وارد در جنگ شود.

 تصرف رشت و باكو بدست پطر

 در زمستان سال بعد افغانهاى مهاجم، رشت را محاصره نمودند.

حاكم آنجا سفيرى بحاجى طرخان فرستاد و پيشنهاد كرد كه دروازه شهر را بروى ارتش روسيه بگشايد. پطر در اين 
موقعيت نيكو حداكثر استفاده را نمود، نه تنها رشت بلكه مراكز ديگر را نيز تصرف نمود. روسها در اداره اين شهرستان 

 باكو گلوله باران شده و 1723هيچ مداخله ننمودند و آنرا در دست خانهاى محلى باقى گذاشتند. در طى تابستان سال 
 تسليم گرديد و پطر از اين مسئله خيلى رضايت حاصل نمود.

  ميالدى 1723معاهده شاه طهماسب با روسيه 



شاه طهماسب چون ديد نميتواند با مهاجمين مقابله نمايد از پطر تقاضاى كمك و همراهى نمود. روسيه متعهد شد افغانها 
را از خاك ايران خارج كند و در مقابل شاه طهماسب قبول كرد شيروان، داغستان، گيالن، مازندران و استراباد را بروسيه 

 واگزار كند، ولى پطر براى 
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 اخراج افغانها هيچ كوششى بعمل نياورد و جز گيالن هيچ ايالت ديگرى تصرف نشد.

 شايد باين علت بود كه هيچيك از دو طرف قصد نداشت كه نسبت باين معاهده وفادار باشد و بشرايط آن عمل كند.

 )1723 هجرى (1136طغيان ايرانيان در قزوين 

افغانها در قزوين با مردمى سروكار داشتند كه مردى آنها از اهالى اصفهان بيشتر بود و چون مهاجمين از اين قضيه 
بى اطالع بوده و يا نسبت بآن بديده بى اعتنائى مينگريستند با اهالى بظلم و جور رفتار ميكردند، در نتيجه در يك مدت 
كمى نقشه طغيانى كه با دقت طرح شده بود بموقع اجرا گذارده شد. افغان ها در همان هنگام مورد حمله قرار گرفته از 

شهر بيرون رانده شدند. در حاليكه دو هزار نفر از افراد و تمام بار و بنه خود را از دست داده بودند اشرف پسر مير عبد اهللا 
 با سيصد نفر به قندهار مراجعت نموده و بقيه سپاه او درحالى كه از سرما تلفات زيادى ديدند به اصفهان عقب نشستند.

اين مصيبت و بال و عصيان هاى ديگر از سپاهيان در اين موقع بحرانى فقط پانزده هزار نفر سپاهى در دسترس محمود 
گذاشت. نسبتا عده بسيار كمى براى پر كردن دستجات خالى شده محمود از قندهار بايران آمده در صورتى كه عده 

 زيادى از سپاهيان او با بارهاى پر از غارتى به زادوبوم خود مراجعت نمودند.

رويهمرفته دو كاروان بزرگ در طى سلطنت محمود باصفهان رسيد. در آخرين كاروان مادر محمود قرار داشت كه «به 
دروازه اصلى قصر پادشاه جديد درحالى كه نيمه برهنه بود آمد و آنچه لباس هم كه بر تن داشت كامال تكه پاره شده بود، 
بعالوه يك ترب بزرگ در دست داشته و مشغول جويدن آن بود و بيشتر بيك عجوزه و جادوگر شباهت داشت تا بيك 

 .»1 «مادر پادشاه بزرگ 

  ميالدى 1723قتل عام اهالى در اصفهان 

 محمود ميخواست اصفهان را بهر قيمتى كه شده در دست نگاهدارد. او مصمم گشت عده زيادى از مردم شهر را قتل عام 

______________________________ 
 )- كتاب كروزينسكى (مؤلف)1(
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كند و خيال ميكرد كه بر يك شهر مفتوح و سقوط كرده و بدون پيشوا بوسيله ترور و القاء رعب شديد بهتر ميتواند 
حكمرانى كند. محمود براى اجراى نقشه پليد خود در روز بعد از مراجعت افغانهاى مغلوب از قزوين وزراى ايرانى و 

نجباى بزرگ را بجز چند نفر همگى را بيك مهمانى دعوت نمود و در آنجا تمام آنها را بقتل رسانيد و اجسادشان را بعدا 
در ميدان بزرگ انداختند. پس از آن محمود سه هزار نفر پليس ايرانى را كه خود شخصا استخدام نموده بود قتل عام 
كرد. چندى بعد فرمانى انتشار داد دائر بر اينكه هرايرانى كه بشاه سلطان حسين خدمت كرده بقتل برسد. صدور اين 

فرمان موحش باعث يك قتل عام غير مشخص و بدون تميزى گرديد كه مدت پانزده روز تمام ادامه داشت و هيچ 
كوششى براى مقاومت با آن بعمل نيامد و بدين ترتيب شهر سلطنتى اصفهان از جمعيت خالى شده بكلى ضعيف و 

بيقدرت گرديد. با عمال بازرگانى انگليسى و هلندى با خشونت رفتار شده و آنها را وادار بپرداخت ماليات و اعانات 
 اجبارى نمودند، ارامنه جلفا نيز مجبور بپرداخت يك ماليات ديگرى شده و باالخره بازرگانان هندى را غارت كردند.

 )1724 هجرى (1137تصرف شيراز 

پس از آن محمود عده از كردهاى وحشى را داخل ارتش كرده و آنها چون سنى بودند حاضر بورود در خدمت محمود 
 شدند.

محمود بر اثر كمك آنها شهرهاى كاشان و خونسار را كه پس از هائله قزوين شورش كرده بودند مجددا بتصرف 
درآورد. در همان موقع نيروئى بگرفتن فارس مشغول ولى شيراز مقاومت ميكرد. نصر اهللا فرمانده سربازان داوطلب 

زردشتى در طى حمله اى كه بشهر شد بقتل رسيد و براى احترام او در تشييع جنازه اش تمامى غالمان و اسيران او را بقتل 
رسانيدند. جانشين او زبردست خان از او خوشبخت تر بود. وى نيروئى را كه براى نجات شهر از محاصره مأمور شده و در 

تحت فرماندهى يكى از برادران والى عربستان قرار داشت عقب راند و پس از آن مذاكره تسليم شروع شد. هنگامى كه 
مذاكرات در جريان بود افغانها ديدند كه سربازان پست هاى خودشان را ترك كرده اند، بدين جهت مذاكرات را قطع 

 نموده و شهر را تصرف كردند. با وجودى كه قحطى علت 
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اساسى تسليم شهر شده بود، معذلك يك انبار حاوى غله كه كفاف سه ماه اهالى را ميداد كشف شد و صاحب آنرا 
برسم مجازات به يك چوب بسته و او را رها كردند تا از گرسنگى در انبار غله خود جان دهد. حتى امروز اين قضيه را 

 برعليه شيرازيان بخاطر ميآورند.

 يك حمله به بندر عباس 

پس از آن دسته اى براى حمله به بندرعباس بدانصوب روانه شد، و اهالى فرار كردند، اما نمايندگان تجارتى اروپائى كه 
در سالهاى گذشته عده زيادى از قبايل بلوچ را شكست داده بودند در اين موقع خيلى نيرومند بودند و مقابله با آنها 

مشكل بود. افغانها كه از بدى آب وهوا تلفات زيادى داده بودند سيورساتى گرفته و با خوشحالى عقب نشستند. محمود از 



تصرف شيراز تشجيع شده و خود فرماندهى جنگ را در دست گرفته به ناحيه كوه گلو در شمال بهبهان پيش رفت، اما 
اعراب بدوى ارتش او را بستوه آوردند و نيز گرماى نزديك ساحل آنها را صدمه بسيار ميزد، بنابرين محمود مجبور شد 

 باصفهان مراجعت كند و شبانه وارد شهر گرديد.

 توطئه و دسائس افغانى 

اين لشگركشى بدون موفقيت محمود و نيز شكستى در حمله به يزد لطمه سختى به حيثيت و اعتبار او وارد ساخته و 
 باالخره بر اثر اصرار نجبا و بزرگان خود مجبور شد اشرف را از قندهار طلبيده وليعهد خود نمايد.

بعالوه امان اهللا خان شغل خود را ترك كرده بود و با آنكه وانمود ميكرد كه مايل بآشتى و مصالحه است اما ظاهر و 
 آشكار بود كه در اظهارات خود صادق و صميمى نيست.

 »1 «محمود براى راحت ساختن فكر و خيال خود بمنظور اعتكاف و سير و سلوك قلبى بسردابه هاى كه معروف به تپسيه 
 ميباشد رفت و پس از چهارده روز اقامت در آنجا از اختالل 

______________________________ 
يك واژه سانسكريت است و مشتق از تپ يعنى پرستش ميباشد. در اويش مسلمان آنرا از هنديان ( Tapassia))- تپسيه 1(

اقتباس نمودند. معنى آن اين است كه روح از بدن خارج شده و با مقام كبريائى ميآميزد در كتاب شسترا فصلى در اين 
 باب موجود است. (مؤلف)
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 حواس بيرون آمده و راحت شد.

 قتل عام شاهزادگان صفوى 

تا اين موقع در قتل عام هاى موحش و هولناك از خانواده سلطنتى صرف نظر نموده بودند، اما وقتى محمود شايعه دروغ 
فرار صفى ميرزا را شنيد فرمان داد تا خانواده سلطنتى باستثناى شاه سلطان حسين بيچاره همگى را قتل عام كنند. محمود با 
 دست خود باين انهدام خانواده دست زد و در طى آن ميگويند سى و يك نفر از اعضاء بدبخت اين سلسله معدوم شدند.

 )1725 هجرى (1137مرگ محمود 

اين آخرين عملى است كه از محمود ثبت شده است. پس از اجراى كامل اين عمل خونين، جنون و ديوانگى او رو 
 بشدت نهاد.



نجباى افغان كه از حمله طهماسب تهديد ميشدند با عجله اشرف را بپادشاهى انتخاب نمودند و محمود كمى پس از آن 
 واقعه مرد، شايد هم بامر اشرف بقتل رسيده باشد.

 خصائص جسمانى و خصال او

كروزينسكى كه بدون شك محمود را ديده است. شرح برجسته زير را درباره او ذكر ميكند «محمود متوسط القامه و 
خيلى فربه بود. صورتش عريض، پيشانى پهن و چشمانش آبى و كمى لوچ و باالخره نگاهش خشن و وحشيانه بود، از 

لحاظ قيافه شناسى، ظاهرى خشن و نامطبوع داشت كه ظلم و قساوت طبعش را نشان ميداد. گردنش مانند حيوانات 
بقدرى كوتاه بود كه گمان ميرفت سرش از شانه هايش بيرون آمده باشد. ريشش كم پشت بود باندازه اى كه گوئى چند 

 موى بيش بر صورت نداشت. چشمانش معموال پائين انداخته شده بود و هميشه بنظر مى آمد كه متفكر است.

«در انضباط نظامى بينهايت جدى بود. سربازانش بعوض اينكه دوستش بدارند بيشتر از او ميترسيدند. سربازان محمود او را 
بواسطه آنكه بزرگترين خطرات را با دالورى استقبال ميكرد قدرت و قيمت مينهادند و ويرا قادر بانجام كارهاى مهمى 

 كه تهور و جسارت فوق العاده الزم دارد ميدانستند و تهور و جسارت او همواره بموفقيت و كاميابى 
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 »»1 «او تمام ميشده است 

بايد دانست كه اين فتوحات، گو اينكه كم بوده اما براى شخصى مثل محمود خارق العاده بوده است. فاتحين قبلى ايران 
مانند چنگيز و تيمور لنگ قبل از ورود در عمل سپاه عظيم و نيرومندى را تهيه كرده بودند، اما محمود اصفهان و در 

نتيجه بيشتر ايران مركزى و جنوبى را فقط با بيست هزار نفر افغانى بدون حمايت و پشتيبانى زياد از طرف قندهار تصرف 
نمود، علت حقيقى سقوط سلسله صفويه جبن و بزدلى، بيكفايتى و رشوه و ارتشائى بود كه در ايران جريان داشت و 

 بطوريكه ملكم ميگويد امپراطورى ايران شباهت زيادى بيك ساختمان عظيمى داشت كه در شرف فروريختن بوده است.

از خود محمود باستثناى چند ماه اوليه حكومت عادالنه او بعد از تسليم اصفهان چيزى كه قابل تعريف و پسنديده باشد 
خيلى كم بلكه هيچ نيست. وى مردى خائن، كوته فكر، خسيس و واجد تمامى صفاتى بود كه يك فاتح بزرگ را لكه دار 

 ميكند.

از طرف ديگر بايد گفت كه او شجاع و جدى و فعال بوده است و رويهمرفته محمود مانند تمام افغانها فاقد صفات ادارى 
بوده و فكرش هيچ پرورش نشده بود و باالخره اين مرد مسئول قتل عامهاى زيادى است كه نامش را مستحق لعنت ساخته 

 است.

  ميالدى 1722- 13هجوم تركها بگرجستان 



پس از مرگ مراد چهارم روابط بين ايران و تركيه تقريبا يك قرن دوستانه بوده است، ولى وقتى كه افغانها بايران حمله 
بردند دولت سنى در نظر گرفت كه از ضعف و ناتوانى كشور شيعه استفاده كند و براى اجراى اين منظور مقدمة واليت 
شيروان هدف قرار گرفت كه آن بنظر بسيار معقول و پسنديده بوده است چه در آنجا بنا باوامر شاه سلطانحسين متعصب 
جماعت سنى بطور بى رحمانه اى مورد شكنجه و آزار قرار گرفته بودند. سلطان عثمانى تصميم گرفت حاكمى براى اين 

واليت تعيين نمايد. وقتى كه خبر لشگركشى پطر بزرگ رسيد افسر مأمور اجراى اوامر سلطنتى بدان سمت روانه شد. پس 
 از مذاكرات چندى كه در قسطنطنيه بين روسيه و تركيه بعمل آمد تركها تصميم گرفتند برعليه 

______________________________ 
  (مؤلف)159)- جلد دوم كتاب كروزينسكى صفحه 1(
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ايران اعالن جنگ بدهند، بعالوه سه فتوى از مفتى بزرگ انتشار داده شد كه در آنها بتمام مؤمنين امر شده بود كه 
رافضى ها را معدوم و نابود كنند در اين هنگام كه روسها در ناحيه ساحلى بحر خزر مشغول عمليات جنگى بودند 

) تسليم شد. بعدا گنجه بدون موفقيتى محاصره 1723 هجرى (1135نيروهاى ترك وارد گرجستان شدند و تفليس در 
 گرديد. در باكو روسها بر تركها پيشدستى نمودند

  ميالدى 1724معاهده عثمانى و روسيه براى تجزيه ايران 

 دوباره مذاكراتى بين عثمانى و روسيه شروع شد و آن منجر بعقد قراردادى براى تجزيه گرانبهاترين اياالت ايران گرديد.

واگذارى اياالت خزر در شمال تا ملتقاى دو رود غور و ارس توسط شاه طهماسب از طرف دو دولت تصديق گرديد. 
عثمانى خط مررى جديدش را اشغال كرد و اين خط از ملتقاى دو رود نامبرده شروع شده تا مغرب اردبيل امتداد مييافت. 

بنابرين تبريز، همدان و كرمانشاه با تمام نواحى مابين آنها تا مرز خاك ترك ضميمه امپراطورى عثمانى ميگرديد. تازه 
براى اينكه حريف را به تله انداخته باشند موافقت نمودند كه چنانچه طهماسب باين شرايط تن درداد بايستى باو كمك 

نمود كه سلطنت خود را مجددا بدست آرد و اال اگر سختى و لجاجت نمايد دولتين براى آنكه در آتيه از بابت ايران 
 فراغت و آسايش خاطر داشته باشند هركه را كه شايسته تر ديدند سلطنت ايران خواهند برگزيد

  ميالدى 1724- 25پيروزى ترك ها بر ايران غربى 

پس از امضاء معاهده اى كه بواسطه آن قسمتى از ايران تجزيه ميشد ترك ها ميبايستى مقسومه خود را تصرف نمايند. چه 
روس ها قبال نواحى عربى سهميه خويش را تصرف كرده بودند. ارتش ترك اول بسوى همدان حركت نمود و پس از 

) بتصرف درآورد. در همان موقع يك نيروى ديگر ترك بسوى 1724 هجرى (1136يك محاصره كوتاه آنجا را در سال 
ايروان كه آنرا قوى ترين دژ كشور ايران ميشمردند پيش رفت. عمليات با نهايت عزم و ثبات آغاز شد و با وجود اينكه 



 1137تركها بر اثر چهار حمله و بروز بيمارى بيست هزار نفر تلفات داده بودند شهر را پس از سه ماه محاصره در سال 
 ) تصرف نمودند،1724هجرى (
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 پادگان آنجا با افتخار جنگى از شهر خارج شد.

ارتش فاتح در اين موقع بسوى تبريز روانه شد، يك نيروى ده هزار نفرى ايرانيان در خارج شهر شكست خورد و چون بر 
اثر زلزله حصارهاى شهر خراب شده بود بايد اين پيروزى بدون اشكال بدست آمده باشد. اما پادگان دلير شهر جلوى 
يكعده از سپاهيان را كه با يك قافله از حلب ميآمدند گرفتند و باالخره چون حمالت تركها بعدم موفقيت انجاميد در 

 دست از محاصره شهر برداشتند. در تابستان سال بعد يك ارتش ترك بعده هفتاد هزار نفر دوباره در 1724سپتامبر سال 
اين صحنه ظاهر شد، دفاع شهر خيلى قهرمانانه بود، ايرانيان سى هزار نفر و ترك ها بيست هزار نفر تلفات دادند ولى 

عاقبت محاصره كنندگان تقريبا تمام شهر را تصرف نمودند فرار شد كه تبريزيان با خانواده ها و اموال خود از شهر خارج 
 شده و مساكن خالى خود را بفاتحين واگذار نمايند.

اگر اهالى اصفهان هم يك دهم شجاعت و دالورى كه تبريزيان كه نژادشان بيشتر ترك است تا ايران از خود نشان داده 
بودند هجوم و حمله محمود بدون شك منتهى بشكست ميشد. ترك ها آخر االمر پس از آنكه تمام ناحيه غربى ايران را 

 قبضه كردند بفتوحات خود خاتمه دادند.

 )1725 هجرى (1137تاجگزارى اشرف 

اشرف از لحاظ استعداد دماغى با محمود فرق داشته و از بسيارى جهات با عمش ميرويس شباهت داشته است. او در ميان 
هم قبيله هاى خود نفوذ و اعتبارى زياد داشت و وقتيكه بر تخت نشست روحيه اش تغيير كرد. اولين كار او قتل امان اهللا 

خان بسيار قابل وعده ديگر از رؤساء مقتدر قبائل بود و بعد اموال و دارائى آنان را ضبط كرد. اشرف براى اينكه ايرانيان 
را با خود همراه و از آنها استمالت كرده باشد خود را يك سلطان كريمى كه مايل است كفاره خالف و بدكاريهاى 

سلطنت خود را بدهد وانمود كرد و در تعقيب اين سياست او مادر محمود را مجبور ساخت كه يك شب را در ميدان 
شاهى در جوار اجساد شاهزادگان صفوى بسر برد و بعد آن اجساد را با شكوه و جالل تمام در مزار مقدس قم مدفون 

 ساخت. براى تكميل اين نقشه خود اشرف از شاه سلطان حسين تقاضا نمود كه تاج شاهى را
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از او مسترد دارد و آخر االمر پس از چندين بار تقاضا سلطان مخلوع صفوى تاج را گرفته بر سر گذاشت، در طى سلطنت 
محمود، اشرف بطور خدعه و تزوير با طهماسب بمذاكره پرداخته و كوشيد كه او را بدام خود بياورد و تا اندازه اى هم در 

انجام نقشه خود موفقيت حاصل نمود، اما طهماسب مخفيانه از خيال شوم او آگاه شده و فرار نمود و جان خود را نجات 
داد و اشرف اينرا بهانه نمود نجباى ايرانى را كه از قتل عامهاى سابق فرار كرده بودند بقتل رسانيد و پس از آن بتحكيم 



موقعيت و قدرت خود پرداخته و يك قلعه مستحكمى در اصفهان ساخت كه هم پناهگاه و هم نقطه اجتماع افغانها و 
 فاميل آنان بود. بعالوه آنجا را خزانه خود كرد.

 )1726 هجرى (1128پيروزى اشرف بر تركها 

اوضاع ايران و جريان امور كشور در اين زمان جالب توجه بود، اشرف اصفهان، شيراز و جنوب شرقى ايران را كلية در 
 تصرف داشت، ولى نميتوان گفت كه او اين كشور را اداره كرده بود.

ارتش او از قندهار كه تحت حكومت حسين برادر محمود قرار داشت معدودى سرباز جديد فراهم آورده و در نتيجه 
 خود را بيك رويه دفاعى محدود كرده بود.

شاه طهماسب در مازندران بود، هنوز مجبور بود در آنجا باقى مانده و ناظر وقايع باشد. گرچه فتحعلى خان با بخت او 
شريك و سهيم شده و نيز ياران تازه اى بتدريج فراهم نمود. دولت روسيه در تحت حكومت كاترين مصمم گشت كه 

موقعيت خود را در ايران حفظ كند، ولى براى انجام رسانيدن شرائط معاهده با عثمانى ها هيچ اقدامى نكرد و تنها 
 حكومت عثمانى سياست جلو رفتن يا تجاوزكارانه خود را تعقيب مينمود.

اشرف هيئتى بعنوان سفارت بدربار عثمانى فرستاد تا از دولت مزبور بازخواست و مؤاخذه كند كه چرا با يك دولت 
مسيحى همكارى نموده و برعكس خيال حمله بهمسايه سنى خود و برقرارى سلسله شيعه در آن كشور دارد. با وجود 

اينكه در قسطنطنيه احساسات موافقى بر له افغانها ابراز شد، ولى سفراى اشرف را كه با لحنى درشت و خارج از نزاكت 
صحبت داشته بودند بيرون كرده و بايران اعالم جنگ داده شد. يك ارتش ترك پس از تصرف مراغه و قزوين راه 

 اصفهان را پيش گرفت. اشرف كه داراى 
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صفات نظامى قابل مالحظه اى بود يك نيروى اعزامى دو هزار نفرى ترك را محاصره نمود و همه را نابود ساخت و اين 
موفقيت در روحيه تركان تأثيرى بسزا بخشيد و بعالوه احمد پاشا سردار ترك را مجبور ساخت كه متوقف شده و 

اطرافش را سنگربندى كند. اشرف بعدا براى اينكه بين دشمن تفرقه ايجاد كند چهار نفر از ماليان محترم را نزد احمد 
پاشا روانه داشت كه از وى سؤال كنند چرا با مسلمانانى كه احكام و تعاليم حقه همان ديانت را در برانداختن دولت شيعه 

رافضى پيروى ميكنند بجنگ برخاسته است. در جواب اين سؤال خام و ناهنجار احمد پاشا گفت كه وى اطاعت از امر 
 خليفه مينمايد كه باو يعنى خليفه بايد اشرف زير رنج احساس تفوق و برترى او تسليم شده و قبول اطاعت نمايد.

تركان بقدرى از مأموريت اين ماليان عصبانى و برآشفته شدند كه عده زيادى از آنها با سربازان كرد ارتش را ترك 
نمودند. احمد پاشا كه اكنون شصت هزار نفر مرد جنگى و هفتاد توپ در اختيار داشت تصميم گرفت بدون تأخير 

بيشترى وارد يك نبرد قطعى شود. افغانها كه از حيث عده ثلث آنها بودند و فقط چهل توپ زنبورى كوچك در اختيار 
داشتند مردانه جنگيده و پس از آنكه دوازده هزار نفر ترك را در ميدان كشتند فاتح درآمدند. اشرف فاتح با يك 



سياست پخته و عاقالنه اى اجازه تعقيب دشمن را نداد و حتى اسراى آنها را آزاد ساخته و اموال شخصى مقتولين را پس 
) 1727 هجرى (1140داد. اين اعتدال و ميانه روى ماهرانه باعث توليد احساسات شديدى بنفع او شد، و در نتيجه در 

معاهده اى بامضاء رسيد كه بموجب آن اشرف مقام خالفت سلطان را اعتراف نموده و در عوض سلطان هم او را 
بپادشاهى ايران شناخت. اياالتى كه عثمانى آنها را در تصرف داشت بسلطان واگذار شده و بعبارت ديگر ايران تجزيه 

 گرديد. تعيين سرزمين دولت عثمانى و روسيه بعدا بوسيله دو دولت انجام گرفت.

 )1727 ه (1129ملحق شدن نادر قلى بشاه طهماسب 

پادشاه افغانى همينكه خيالش از ناحيه ترك ها راحت شد با يك خطر جديدترى مواجه گرديد، يكى از منابع ضعف فوق 
العاده او شكستش در بدست آوردن شهر قندهار بود. اين امر سيل سربازان جديد افغان را اگر جلوگيرى نكرده باشد 

 الاقل آنرا ضعيف و كم كرده است.
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واقعا ذكر اين مطلب تعجب آور است كه حتى بعد از تصرف اصفهان هم عده سربازانيكه از قندهار بايران فرستاده شده 
كم بوده است، و در يك چنين موقعى نادر قلى كه مقدر شده بود شهرت ابدى خود را در اينكه آخرين فاتح بزرگ 
 آسيائى باشد بدست بياورد به طهماسب كه دربار خود را در اين موقع در فرح آباد مازندران تشكيل داده بود پيوست.

 فتح خراسان بدست نادر

نادر شاه جوان را وادار كرد كه اول بسوى خراسان كه شهرهاى مشهد و هرات بترتيب در دست ملك محمود و افغانهاى 
 بزرگ مؤسس سلسله قاجار را بقتل »1 «ابدالى بود حركت نمايد. در موقع اين حركت نادر رقيب خود فتحعلى خان پدر

رسانيد و من مقبره او را در نزديكى مشهد ديدن كرده ام. ظاهرا اين عمل نادر مورد تصويب شاه قرار گرفت، چه او را 
فورا بفرماندهى كل قواى خود تعيين نمود، در اين لشگركشى فتح و پيروزى به ارتش صفويه برگشت و مشهد و هرات 

هردو بطوريكه در فصل آتيه ذكر خواهد شد بتصرف درآمدند، بعالوه از جمله تشريفات و احتراماتى كه درباره نادر 
 بعمل آمد يكى لقب طهماسب قلى خان بود كه باو اعطاء گرديد. قلى بمعنى غالم است.

 )1729 هجرى (1141شكست افغانها در مشهد دوست 

در اين اثنا اشرف به تهيه نيرو پرداخته و كامال باين نكته متوجه بود كه بايد خود را باتمام قوا براى يك نبرد قطعى آماده 
گرداند، اما بعلت گرفتارى هاى داخلى و ديگر لزوم گذاشتن پادگان در مراكز مهم فقط سى هزار نفر نيرو براى ميدان 

جنگ حاضر ساخت، نيمى از اين نيرو از افغانيها تشكيل مييافت و روحيه جنگجويان او بايستى بر اثر پيروزى مشعشعى 
 كه بر ترك ها حاصل نموده بود خيلى عالى بوده باشد.



نادر عاقالنه شاه را ترغيب نمود كه نيروى افغان را مجبور كند كه از اصفهان خارج شوند و پيش آمد وقايع بعدى، هوش 
و ذكاوت او را ثابت نمود، اشرف ديد كه ارتش ايرانيان روزبروز بر عده اش افزوده ميشود و بدين جهت مصمم گشت 

 قبل از آنكه 

______________________________ 
  (مؤلف)1910)- «يادداشت هاى تاريخى راجع به خراسان» ژرنال انجمن آسيائى همايونى اكتبر سال 1(
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اين نيرو قوى تر شود بسوى خراسان حركت نمايد، دامغان نزديك هكاتوم پيلوس پايتخت پارتيها (اشكانيان) صحنه اولين 
پيروزى بود كه نيروهاى ايران پس از يك كسوف و تاريكى موهنى بر دشمن خارجى دست يافتند. افغانها با نعره هاى 

وحشيانه اى بحمله پرداختند ولى اين حمالت و نعره ها در جنگجويانى كه نادر تربيت كرده بود تأثيرى نبخشيد و 
تفنگداران و آتش توپخانه نادر تلفات زيادى بر آنها وارد آوردند. اشرف فورا دو ستون را مأمور كرد كه از چپ و 

راست دور دشمن حلقه بزنند و در همان هنگام خود شخصا در قلب بحمله پرداخت اما تجارب سردارى مثل نادر بيش از 
آن بود كه بگذارد يك چنين مانورى در مورد او اجرا گردد. او اين حمله را بآسانى دفع و فرمان جلو رفتن دسته جمعى 

را داد و بر اثر آن افغانها كه از مرگ پرچم دار فرمانده خود دلسرد و مأيوس شده بودند شكست خورده و با حالت 
وحشت زده اى اردو و چادرهاى خود را ترك نموده و درحالى كه از شماره آنها خيلى تقليل يافته بود در امتداد جاده 

تهران فرار نمودند و مينويسند كه مسافت دويست ميل را در ظرف دو روز طى كردند. اين نبرد موسوم به نبرد 
 مهماندوست است و مهماندوست نام رودخانه اى بود كه دو ارتش را از هم جدا ميكرد.

 )1729 هجرى (1141دومين شكست افغانها در مورچه خوار 

ارتش شكست خورده باصفهان عقب نشست. اشرف در اينجا تمام فاميلهاى افغان و اموال آنها را در قلعه جمع كرده و 
پس از آن يك موضع مستحكم و محفوظى را در مورچه خوار سى و شش ميلى شمال شهر انتخاب نمود و مهياى يك 

 نبرد قطعى براى حفظ سلطنت خود گرديد.

نادر طهماسب را وادار كرد كه در دامغان بماند و خود راه جنوب تهران را پيش گرفت. هزاران نفر از مردم كه مايل 
بودند در مرگ و نابودى مهاجمين شركت داشته باشند او را استقبال نموده و بوى پيوستند. نادر افغانها را در يك موضع 

مستحكمى يافت ولى عده آنها را كم ديد، بعالوه مردمان قبائل فاتح نادر از نبرد هيچ امتناعى نمينمودند. افغانها دليرانه 
 جنگيدند ولى بعد از دادن چهار هزار تلفات از هم پاشيده شده 
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باصفهان فرار كردند. از آنجا خود را براى فرار آماده ساخته و قبل از طلوع آفتاب يك كاروان عظيمى حامل عائله ها و 
 ثروتهاى آنان بسوى شيراز حركت نموده اشرف قبل از حركت، شاه سلطان حسين بيچاره و بى كمك را بقتل رسانيد.



 تصرف مجدد اصفهان 

نادر بعللى كه معلوم نشده دشمن مغلوب را باصفهان تعقيب ننمود، اما وقتى كه خبر فرار افغانها را شنيد يك عده از 
نيروهاى خود را براى تصرف كاخ سلطنتى بدان شهر فرستاد و ورود خود را بپايتخت تا سه روز پس از آن بتأخير 

انداخت. ورود او عالمت انهدام مقبره عالى و باشكوهى بود كه براى محمود بنا كرده بودند. بعالوه جسد او را از خاك 
بيرون انداخت نادر امر كرد كه مقبره را به مستراح مبدل سازند، ولى هيچ فكر نميكرد كه روزى نظير همين رفتار را 

درباره آرامگاه او معمول خواهند داشت. طهماسب كه دنبال ارتش ايران بتهران آمده بود چندى پس از نادر وارد 
اصفهان شد و ميخوانيم كه او وقتى كاخهاى از شكل برگشته صفويه را ديد بگريه افتاد. شاه جوان در يك انبارى ناگهان 

موفق بمالقات مادر خود گرديد. وى خود را بشكل يك كنيز درآورده بود و مدت هفت سال بدون اينكه كسى از 
 هويت او مطلع گردد نقش خويش را بازى ميكرده است.

 )1730 هجرى (1142ريشه كن كردن قطعى افغانها 

بافغانها در شيراز فرصت كافى براى جمع آورى نيرو داده شد طهماسب به نادر اصرار مينمود كه آنها را تعقيب كند، ولى 
سردار زيرك از او تقاضا نمود كه باو اختياراتى براى وضع ماليات بدهد آنوقت براى خروج از اصفهان موافقت خواهد 
كرد. تا مدتى شاه در واگذارى چنين حق و امتيازى كه فرمانده كل قوا را تقريبا داراى قدرت و اختيار پادشاهى ميكرد 

خوددارى و اشكال تراشى مينمود، اما باالخره تسليم شد و نادر يكمرتبه ديگر براى جنگ با افغانها كه در زرقان در بيست 
ميلى شمال شيراز آخرين مقاومت و ايستادگى را مينمودند حركت كرد. غلجائيان بحمله پرداختند، اما آتش شديد 

تفنگداران نادر حمله آنها را دفع نمود و وقتى كه نادر بحمله پرداخت از هم متفرق شده و پس از چند ساعت با بى نظمى 
 كامل بشيراز رسيدند. اشرف مايل بود كه با تشريفات جنگى عقب نشينى كند. اما نادر جواب 
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 خرابه يك قصر در سلطانيه 
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داد كه تمام افغانها بقتل خواهند رسيد مگر آنكه فرمانده خود را تسليم كنند. خان هاى قلزائى عموما با اين پيشنهاد 
موافقت نمودند ولى اشرف ناگهان با دويست نفر از پيروانش گريخت و اين عالمت تجزيه و پراكنده شدن ارتش 

بدستجات كوچك بود و اين دسته ها در تحت رياست رؤساء خود هركدام از راهى بسوى قندهار حركت نمودند، 
تعاقب ايرانيان با موفقيت انجام گرفت، چه آنها از روى الشه شتران كه از پا افتاده و مرده بودند و حتى الشه پيرمردان و 
 اطفال پس از آنكه خسته شده بودند آنها را كشته بودند تا از انتقام سواران ايرانى نجات يابند افغانها را تعقيب مينمودند.

 )1730 هجرى (1142مرگ اشرف 



الر و كرمان بعدا قيام نمودند و اشرف كه مالحظه كرد تمام اميدهايش براى نگاهدارى موقعيت خود حتى از اين 
شهرستانهاى دوردست از دست رفته كوشيد كه خود را از راه سيستان بمرزوبوم خود برساند اما بلوچى ها كه موقعى با او 
متحد بودند در اينموقع حاضر شدند افغانهاى مغلوب و مرعوب را غارت و چپاول كنند. يكى از افغانهاى بلوچ اشرف را 
با دو نفر از همراهان در حال سرگردانى در بيابان لوت ديد و فورا او را بقتل رسانيد. سر او و همچنين الماس بزرگى كه 

در نزد او يافت برسم هديه نزد شاه طهماسب فرستاد، و او در آن موقع بايد از مجازاتى كه درباره قاتل پدر بدبختش 
 بعمل آمده بود و جدو ذوق كرده باشد.

اشرف نقش خود را در صحنه خوب بازى كرده بود و بدبختى هاى او بر اثر خطاهاى وى نبود، بلكه بيشتر در نتيجه 
 اوضاع و احوالى بود كه بر آنها نظارت و حكومت نداشت.

چون شكست خورده بود خيلى خوش بخت بود كه بزودى كشته شد. يك لشگر كوشيد از راه دريا فرار كند ولى وقتيكه 
 در بحرين پياده شد همگى بقتل رسيدند جز معدودى كه سالها با حال بيچارگى در مسقط زندگى ميكردند.

 فرار افغانها

بدينسان افغانها در يك سيالب خون غرق شدند. آنها با وسائل كم و ضعيفى بيك فتح قابل مالحظه اى نائل شده و اگر از 
 هم قبيله هايشان عده كافى بآنها پيوسته بودند ممكن بود با وجود دوباره قوت گرفتن روح ملى 
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ايران تا مدتى موقعيت خود را حفظ كنند. اما تشكيل وحشيانه آنها براى فتح، قتل عام و خرابى كافى بود ولى براى اداره 
كردن قلمروى كه آنها بآن آسانى بدست آورده بودند قابل نبوده است و بنابراين مهاجمين نامبرده يكدسته كوچكى از 

خارجيان بودند كه مورد تنّفر باقى مانده و حتى در تحت قيادت يك پيشواى خوبى مانند اشرف نتوانستند در مقابل 
 نيروهاى نادر ايستادگى كنند.

 وصيت نامه پطر كبير

 شرحى بطور مقدمه 

بنام ثالوث فوق العاده مقدس و غيرقابل تقسيم. پطر اول امپراطور و سلطان مطلق العنان تمامى روسيه خطاب بتمام اخالف 
و جانشينان ما و حكومت هاى ملت روسيه. خداوند قادر و توانا كه ما وجود خود را باو مديونيم ما را برگزيده كه ملت 

روسيه را كه هميشه بنور الهى مستنير و بتأييدات آسمانى مؤيد بوده است طورى نمائيم كه يك نژاد فرمانرواى اروپا 
گردد و اين خيال از آنجا در ما پديد آمده كه مى بينيم قسمت اعظم ملل اروپائى پيرو فرتوت شده رو بضعف و فساد 
گذاشته- است، در هرحال اين ضعف با قدم بلند سريعى متوجه آنان گرديده و از اينجا چنين نتيجه ميگيريم كه آنها 
 باسانى بدست يك ملت جوان و جديد مغلوب ميشوند بشرطى كه اين ملت تمام قوت و قدرت خود را تحصيل كند.



من هجوم ملل غربى و مشرق زمين را در آتيه نزديك از طرف شمال يك جنبشى ميدانم كه خداوند با قدرت و مشيت 
خود نقشه آنرا كشيده و اجراى آنرا بما محول فرموده است. همانطور كه تجديد حيات ملت روم بوسيله هجوم برابره 

 بعمل آمد.

مهاجرت و هجوم ما از طرف قطب بجنوب مانند جزر آب رود نيل است كه در بعطى مواقع معين با گل والى خود 
سرزمين غربى مصر را پرقوت ميسازد، من اينرا دريافته ام كه روسيه يك چنين رودخانه است و من اينطور آنرا ترك 

 ميكنم، جانشينان من بايستى آنرا بيك درياى ژرفى مبدل سازند كه مقدر شده اروپاى ضعيف و بينوا را معمور
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و آباد كنند و اگر جانشينان من ندانند كه چگونه آبهاى اين دريا را راهنمائى كنند امواج آن از سواحل مخالف 
فروخواهد ريخت. بهمين دليل است كه من تعليمات زير را از خود باقى گذارده و بازماندگان و اخالفم را توصيه ميكنم 

 كه آنها را محط نظر و مورد توجه قرار دهند.

- بر دولت روس واجب است كه ارتش را هميشه مانند شمشير آخته حاضر بجنگ دارد، و بر ملت روس الزم است كه 1
همواره خود را در برابر جنگاوران دشمن با شمشير كشيده حاضر ساخته تا بدين شيوه بجنگ و خونريزى الفت گيرند و 

در زمان صلح باصالح امور ماليه و افزايش درآمد پردازند تا لوازم جنگ را آماده و تجهيزات كامل ارتش را چنانكه 
شايد و بايد فراهم دارند و چنان مستعد قتال باشند كه گوئى در جبهه جنگ دست باسلحه حاضر و مستعد و فقط گوش 

 بلحظه فرمان دوخته اند.

اكنون كه زمان صلح و آرامش است روسيه بايد استعداد و تجهيزات خود را چنان قوى دارد كه اگر غفلتا جنگ و 
جدالى پيش آيد ابدا نيازى به تهيه و تدارك نباشد و همچنين در حين جنگ بايد براى هنگام صلح چنان مستعد باشد كه 

 عنان جنگ و صلح را در قبضه اقتدار و اختيار خود نگهدارد تا براى ازدياد قدرت و نفوذ و منافع خود بكار برد.

- در هنگام جنگ از اهم واجبات است كه بجميع وسائل ممكنه متخصص و فرمانده و سپاهى از ملل و اقوام مختلف 2
بويژه تربيت يافتگان اروپائى بداخله كشور جلب كنند، چنانكه در زمان صلح هم الزم است ارباب معارف و صنايع را از 

خارج بكشور خود جلب و جذب نمايند و بطور كلى ملت روس عالوه بر كسب منافع و فوائد ساير اصول و محسنات 
 حياتى را از ملل و ممالك ديگر بدست آورد. اين بهترين شيوه پيشرفت است كه سودش مستقيما بكشورشان ميرسد.

- هنگام فرصت مانند صيادى كه از چپ و راست نگران حالت صيد باشد در تمامى امور و مصالح حاريه اروپا و 3
اختالفات و منازعات اروپائيان مداخله نمايد بويژه در حوادث كشور آلمان كه بواسطه قرب و جوار ممكن است مستقيما 

 منشاء استفاده و فوائد
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 بزرگ گردد.

- براى القاء فساد و دشمنى و حسادت و كينه دائمى واجب است اصول رشوه را در داخله كشور لهستان رواج داده، 4
نفاق و اختالف در ميان آنان انداخته بزرگان آن قوم را ببذل مال و استمالت احوال بطرف خود جلب نمايند. چون باين 
مقصود رسيديد پادشاه آنجا را از ملت و دست پرورده روس انتخاب كنيد تا سپاهيان روسى را براى حمايت و حفاظت 

پادشاه در داخل آن كشور جاى دهيد (وسايل توقف اين سپاهيان را در وقت فرصت ميتوان تحصيل كرد) و اگر از طرف 
دول مجاور ابراز مخالفتى شود فورى وانمود كنيد كه لهستان را با آنان تقسيم خواهيد كرد و بدين وسيله آتش فتنه و 

فساد را فرومى نشانيد، ولى منتظر نشويد كه آنها بشنيدن لفظ (تقسيم) بخواهند مداخله كنند، بدرند و بشكافند و حق خود 
 دانند، سهم و حصه آنان را پس از مجامالت بنحو عطيه بآنان واگذاريد.

- بر شما واجب است كه بر بعضى از قسمتهاى كشور سوئد (اسكانديناوى) استيال حاصل كنيد و اين را وسيله اكمال 5
مداخالت خود در آنجا بدانيد و اين استيال وقتى ميسر است كه دولت روس بدولت سوئد اعالن جنگ داده و از 

هرطرف بر آن هجوم و از پاى درآورد و سپس همت گمارد كه القاء فساد و نفاق در ميان مردمان سوئد (در آن زمان 
تمام شبه جزيره اسكانديناوى را كه شامل سوئد و نروژ امروزى است بنام سوئد ميخواندند) و دانمارك دائما استوار و 

آنان را از يكديگر منفور دارد، چون ايجاد كينه و نفاق در ميان اين دو قوم كرديد مراقب احوالشان باشيد كه هميشه اين 
 كينه در ميانشان برقرار باشد.

- بر امپراتور روس و اعقاب او الزم و واجب است كه زوجه اى از بنات خاندان ملوك آلمان اختيار كند. ارتباط 6
بزوجيت و اتحاد موجب شراكت و دخالت در نفع و ضرر زن و شوهر خواهد شد و محض منافع خود و بمناسبت 

 خويشى ممكن است ارتباط خود را در داخله آلمان زياد و در آنجا نفوذ حاصل كرده و از منافع و مصالح آنجا سود برند.

 - انگليس دولتى است كه اكثر درياها را بخود محتاج كرده و در امور دريادارى 7
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 قدرتى بكمال دارد كه در نتيجه منافع و نتايج هنگفتى عايدش ميشود و پيوسته بازدياد نيروى دريائى خود ميكوشد.

بنابرين حسن مناسبات و يارى و اتفاق با آن دولت بر روسيه الزم و از ساير دول ترجيح دارد و مخصوصا در بازرگانى و 
فروش محصوالت ممالك روسيه در انگلستان از قبيل انواع چوب و كاالهاى ديگر سود فراوانى نصيب روس خواهد شد 

و همچنين پول انگليس را بكشور خود جلب و هم در ضمن تجارت مناسبات و روابط ميان ايندو كشور افزون شده 
وسيله شناسائى و دوستى ميان بازرگانان و كشتيرانان طرفين فراهم و دائره كشتيرانى و بازرگانى روسيه در آن كشور 

 وسعت خواهد يافت.

- بر دولت روس الزم است كه روزبروز نيروى نظامى و دريائى خود را از طرف شمال بسواحل درياى بالتيك و از 8
 طرف جنوب بر سواحل درياى سياه منتشر و مستقر سازد.



 - نزديك شدن باسالمبول و هند را حتى المقدور بر خود واجب و الزم شماريد.9

چونكه از قضاياى مسلم است كه هركس بر اسالمبول دست يابد ممكن است بر تمام دنيا مستولى شود. بنابرين الزم است 
جنگهاى پى درپى و بى انقطاع با دولت عثمانى و دولت ايران ايجاد كنيد و بتدريج در ضبط درياى سياه بكوشيد و 
 كارخانجات كشتى سازى در آنجا برپا كنيد و با اين اقدامات استيالى خود را بر درياى بالتيك نيز تقويت ميكنيد.

در اين موقع براى شما الزمتر از هرچيز است كه بضعف و نابودى دولت ايران كوشش و تقال نموده و هرقدر ممكن شود 
خود را زودتر بخليج فارس برسانيد و تجارت مشرق را چنانكه سابقا در بالد شام رواج داشته بدانجا بازگردانيد تا 

 بدانوسيله بهندوستان نزديك شده بدين ترتيب از طالى انگليس بى نياز و مستغنى از تمام گنجهاى دنيا خواهيد شد.

- روسيه بايد بكوشد با دولت اطريش اتحاد و اتفاق حاصل كند و از آن حفاظت نمايد و خود را مدافع منافع آنان 10
 وانمود كند، با اين مداخله و اتحاد با اتريش براى نفوذ
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 در آلمان مؤثر خواهد بود.

اما در باطن بجنگ اعصابى و كينه و دشمنى اتريش با ساير حكمرانان آلمان سعايت و كوشش كنيد و آنان را هم 
بضديت و دشمنى با اتريش برانگيزانيد و افراد هريك از طرفين را وادار كنيد كه براى ستيزه با يكديگر از دولت روس 
كمك و يارى بخواهند و در اينوقت الزم است خود را حامى دول مذكور و خيرخواه مقاصد آنان جلوه دهيد طوريكه 

 در آينده در ميانشان حكميت كنيد.

- الزم است كه خاندان سالطين اتريش را تحريك كنيد تركها را از اروپا طرد و بيرون كنند و چون آتش حسادت 11
وى يعنى اتريش هنگاميكه اسالمبول را فتح ميكنيم زبانه كشيد ميتوانيد بدين ترتيب آن آتش را فروبنشانيد كه او را 

بگالويز شدن و جنگ با اروپا مشغول سازيد و يا حصه اى از سرزمين هائى كه در پيش مسخر كرده ايد باو بدهيد و البته 
 همانرا هم پس از مدتى از او پس خواهيد گرفت.

- بايستى بكوشيم كه همه مسيحيان ارتودكس را كه مطيع كليساى ما نميباشند و در مجارستان و عثمانى و وسط 12
لهستان متفرق و پراكنده هستند دور خود جمع نموده تا بمنزله محور آنها باشيم، تا اينكه پيش از وقت بواسطه يك نوع 

 رياست طبعى يا كليسائى برترى عمومى را برپا داشته و خود را دوست هردشمن معرفى كنيم.

- چون روزى فرارسيد كه اهالى سوئد را پراكنده و ايرانيان را مغلوب و لهستانيان را مطيع و ممالك عثمانى را ضبط 13
كرده باشيد بر شما الزم است سپاهيان خود را جمع آورى كنيد و نيروهاى دريائى را براى محافظت درياى سياه و درياى 

بالتيك در يكجا متمركز و حاضر داريد و در اين هنگام تفصيل تقسيم امپراطورى دنيا را اول با دولت فرانسه و بعد با 
دربار وين، هريك جداگانه و در پرده و نهانى، بميان آريد كه بين خود و آنها قسمت كنيد. پس اگر يكى از اين دو 



دولت قبول مقصود شما نمود كه اين بنظر حتمى ميآيد با كمال مدارا با او سلوك نمائيد و با نهايت مهارت و كاردانى 
(مداهنه) او را دستخوش خود و آلت اضمحالل و نابودى آن ديگرى كه از مقصود شما سرپيچيده است قرار دهيد. در 

 آخر براى از ميان بردن دولت ديگرى كه باقيمانده است نزاع و جنگى آغاز كنيد كه 
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 ممكن نيست خطرناك باشد و روسيه هم اكنون تمام سرزمينهاى خاورى يا قسمت اعظم اروپا در تصرف اوست.

- بر فرض محال كه هيچيك از دو دولت نامبرده تقاضاى شما را قبول نكردند آنوقت بر شما كه روس هستيد الزم 14
است كه قوه متصرفه خود را در افكار آنان بكار برده آتش نزاع و اختالف در ميان آنها روشن كنيد، البد به يكديگر 

درميآويزند. و يكطرف را ضعف و خستگى دامنگير ميشود، در اينوقت بر دولت روسيه واجب است فرصت عظيم را از 
دست نداده با نيروى ارتش خود، چون كه حاضر و آماده است، بر آلمان از هرسو بتازد. در عين حال قسمت بزرگى از 

 نيروى دريائى خود را با سازوبرگ كامل در درياى آزف فراهم و آماده دارد و همچنين قسمت ديگر را حدود اركانجل 
 با قشون آسيايى مهيا كنيد. اين سفاين و ناوگان مرتب را در درياى مديترانه و درياى شمال و بالتيك سوق و مرور »1«

دهيد و مانند سيل از يكطرف بر فرانسه و از طرف ديگر بر آلمان هجوم آوريد. وقتى كه اين دو مملكت مغلوب و مسخر 
شما شدند بقيه اروپا بدون جنگ و خونريزى بمتصرفات شما ملحق ميشود و بآسانى بانقياد شما درميآيد و باالخره كليه 

 سرزمينهاى فرنگستان باين ترتيب مفتوح و مسخر شما خواهد شد.

______________________________ 
)1-(Archangel.  
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 نادر شاه 

 »1 «فصل هفتادم عروج نادر قلى به تخت سلطنت ايران 

ما شخصى را مييابيم كه اصل و نسب و آغاز حياتش بطورى تاريك است كه با اشكال ميتوان آنرا تشريح كرد. او يك 
جريانى را با عزم و ئبات رهبرى كرده و در طى فرصت هايى كه بدست آورد نقشه هائى براى ساختمان بخت و اقبال 

آينده اش با تأمل و پيش بينى كشيده و با يك پشتكار خستگى ناپذيرى نقشه هاى خود را اجرا نمود و بهمين سبب او نيز 
مانند ديگر فاتحين قبلى خود براى آسيا وحشتناك شده و بدون شك فرمانرواى مشرق گرديد. از گفتار هانوى درباره 

 نادر شاه.

 مولد و منشأ نادر قلى 



نادر شاه آخرين فاتح آسيائى در خراسان متولد شده و در همانجا نشوونما يافت و او اين ايالت را هميشه به مثابه خانه 
 خود مى نگريست.

______________________________ 
)- از جمله مآخذ اين دوره عبارتست از: شرح تاريخى تجارت بريتانيا در درياى خزر، مشتمل بر شرح زندگانى نادر 1(

 شاه، بقلم ژ، هانوى. «حيات نادر شاه و يك رمان تاريخى بنام قزلباش، بقلم ژ، ب.

. يك رمان تاريخى بنام نادرشا، بقلم سرمور تيمر 1908فريزر. يك نوشته در مجله انجمن آسيائى همايونى، ژانويه 
تأليف م، بروسه. در اين كتاب شرح معاصرى از زندگى نادر شاه بقلم ابراهام  Historien Armeniensدوراند. كتاب 

اقريطشى درج است. در جلد پنجم «تاريخ گرجستان» بقلم همان مؤلف نامه اى است كه هراكليوس دوم بخواهرش 
نوشته و در آن لشگركشى هندوستان را تشريح كرده است. در ميان نويسندگان شرقى مانند «جهانگشاى نادرى» قلم ميرزا 

مهديخان بسيار ذيقيمت است. بعد از آن «خاطرات عبد الكريم- است، و باالخره من از سيد على خان شاپشلر دره گزى 
 كه جد او از سرداران محبوب نادر شاه بود يادداشتهايى دريافت نموده ام. (مؤلف)
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من شخصا زادگاه او و همچنين كالت نادرى و ديگر نقاط مربوط باين افشارى بزرگ را ديدن كرده ام. من حاليه بعضى 
از اعقاب اين شخص را نيز ميشناسم و بنابرين ميتوانم حكايات و افسانه هاى اين قهرمان را كه نامش هنوز در خراسان از 

 دور هويداست بيان نمايم كه دوستان مختلف ايرانى بمن گفته اند.

نادر قلى پسر امامقلى يكى از افراد پست قبيله قيرخلو بود. كلمه نادر اسم صفت و ان يكى از اسماء متعدد خداوند است. 
بارى اين قبيله نظر باينكه ضعيف بوده با قبيله مقتدرى بنام افشار ائتالف نمودند. امامقلى در دهكده اى موسوم به قوپكان 

مسكن داشت كه آن در قسمت جنوبى زنجيره جبال اللّه اكبر و در جاده اى كه از قوچان به دره گز امتداد دارد واقع شده 
است. او از پوستين دوزى و نيز از پرورش گوسفندان و بزهاى چندى كه داشت تحصيل معاش ميكرد. اين مرد اغنامش را 

 در تابستان در همان دهكده خودش و در زمستان ها در نقاط گرمسير طرف شمال ميچرانيد.

) از ارتفاعات سلسله جبال اللّه اكبر به حوالى تپه هاى 1688 ه (1100امامقلى و زوجه اش با ديگر افراد قبيله در پائيز سال 
 چادر زدند. اينجا بود كه شاه آينده متولد »1 «پست ابيورد كوچ مى كردند و وقتى كه در نزديكى شهر محقر محمد آباد

 شد.

 اسارت و فرار او

جوانى نادر شاه بگله دارى و حمل هيزم روى االغ و شتر كه يگانه ارث فاميلى او بعد از مرگ پدرش بود ميگذشت. 
 سالگى رسيد طوايف ازبك بوطن آنها حمله كرده او و مادرش را باسارت به خيوه بردند. مادر نادر 18وقتى كه نادر بسن 

پس از چهار سال بسر بردن در اسارت مرد. نادر قلى جوان موفق بفرار شد و با جيب خالى بخراسان مراجعت كرد. در 



 بود باولين »2 «آنجا با ورود در خدمت بابا على بك، احمدلو افشار فرماندار ابيورد كه در آن تاريخ كرسى نشين آن ناحيه 
 پله نردبان موفقيت باال رفت.

______________________________ 
 )- اينجا اكنون موسوم به «قلعه كهنه» است و شايد در يك ميلى شهر جديد است (مؤلف)1(

 )- ابيورد يا بوارد اكنون خرابه است و در حوالى قهقهه واقع در راه آهن آسياى مركزى است. (مؤلف)2(
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 ذكر شد پس از ترك اصفهان و حركت بسوى سرنوشت خود بزودى موقع 68ملك محمود همانطور كه در فصل 
مناسبى بدستش آمده مشهد را كه بحال هرج ومرج افتاده بود قبضه كرد. وقتى كه او اين شهر مقدس را در تصرف كامل 

خود گرفت تاجى بطرز تاج كيانيان براى خود مهيا كرد و خويشتن را حكمران مستقل قرار داد و ارتش منظمى مركب از 
سواره نظام و پياده نظام و توپخانه تشكيل داد. اتفاقا در غيبت بابا على بيك يكى از مأمورين او به ابيورد آمده و نسبت 
بخانواده فرماندار بدرفتارى كرد. نادر قلى فورا بحمايت و استخالص خانواده فرماندار شتافته و مأمور را بقتل رسانيد. 

ارباب نادر در برگشتش كه از قضيه باخبر شده دچار وحشت و اضطراب گرديد. اما نادر با يك جرئت و شهامت قابل 
مالحظه اى باو پيشنهاد كرد كه بايد خودش شخصا براى رفع اين غائله بمشهد برود. او در آنجا بدين بهانه متوسل گرديد 
كه چون نوكر وفادارى بود مجبور بدفاع از شرافت ارباب خويش بوده است و ملك محمود نه فقط او را عفو نمود بلكه 
خلعتى هم باو بخشيد. كمى بعد از اين واقعه نادر با دختر ارباب خود ازدواج كرد و بدين ترتيب اين دختر مادر رضا قلى 

 بدبخت گرديد.

 پس از مرگ بابا على كه برطبق بعضى روايات نادر مسئول آن بود او وارث حكومت ابيورد گرديد.

 خدمت هاى او تحت رياست ملك محمود

ترقى يك رئيس زرنگ با عزم و اراده قوى و رسيدن بقوت و قدرت در آنروزهاى تيره و آشفته سريع و تند بوده است و 
نادر قلى هم بدينسان بزودى از طرف ملك محمود مأمور حمله بازبكهاى غارتگر شد. نادر در اين جنگ ها فاتح گرديد 
و اهميت و شهرتى بسزا يافت ولى در پاداش اين خدمت باو وعده نيابت ايالت خراسان داده شده بود، لذا با آزادى تمام 
 در مقام مطالبه حق خود برآمده و ايفاى عهد را جدا خواستار گرديد، ولى او را گرفته كتك زدند و بعد معزول ساختند.

تجربيات او در اينموقع كه فرمانده افراد سواره بود با كمك توپخانه و پياده نظام داراى تفنگ هاى بطرز قديم بايستى در 
 تهيه و تدارك او براى زندگانى آتيه بسيار مفيد و
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 سودمند اتفاق افتاده باشد.



 تصرف كالت و نيشابور بدست نادر

پس از آنكه بخت بدين ترتيب از نادر روى گردانيد وى هم مانند نسخه اصلى بزرگ خود يعقوب بن ليث بدزدى و 
راهزنى پرداخت. قدرت و موفقيت نادر سبب شد كه در اندك مدتى افراد زيادى بدور او جمع شوند و او هم در طى 

دوره هرج و مرجى كه پس از تسليم اصفهان پيش آمده بود نيروى زيادى جمع آورى كرده و مشغول گرفتن باج و خراج 
 را كه مقدر شده بود به «كالت نادرى» موسوم شود تصرف نمود و »1 «در خطه خراسان گرديد. او همچنين كالت 

وقتى كه او خود را در اين دژ نفوذناپذير مستقر ساخت موقعيت او با ديگر رؤساى دستجات راهزن فرق كلى پيدا كرد و 
نفوذش در اطراف بفاصله زيادى بسط يافت. اما نادر راضى نبود كه فقط يكنفر راهزن باقى ماند. بنابرين پس از آنكه 

خود را در كالت مستقر ساخت تصميم گرفت به نيشابور كه در آنوقت در تصرف نيروهاى ملك محمود بود حمله كند. 
نادر اول وهله دسته اى را كه خواربار و عليق حمل ميكرده و بعده ششصد نفر بودند تارومار كرده و بعدا پادگان اصلى 
شهر را بدام انداخته در كمينگاهى آنها را نابود ساخت. نيشابور دروازه هاى خود را بروى او باز كرد و نادر شهر را بنام 

 شاه طهماسب كه بعدا وارد خدمت او گرديد اشغال كرد.

 رؤياهاى او

در اينموقع رئيس افشار تقريبا بآرزوهاى خود رسيده بود، شبى در خواب ديد كه ماهى كه چهارشاخ داشته گرفته است و 
اين ماهى چهارشاخ داللت بر چهار سلطنت ميكند. عالوه بر آن بخواب ديد كه حضرت على (ع) يك شمشير بكمر او 

 بسته و ويرا براى نجات ايران روانه ميكند و باو وعده تخت ايران را مى دهد.

 تصرف مشهد و قتل محمود

تصرف مشهد يك خدمت بزرگى بود كه نادر نسبت بخانواده صفوى انجام داد. در اين صحنه نبردهاى زيادى بوقوع 
 پيوست كه 

______________________________ 
)- سيد على خان كه از منابع محلى ماست ميگفت كه حكايتى كه طبق آن كالت در تصرف عم نادر بود كامال 1(

 بى اساس است و من هم نظريات او را در اين باب اختيار نموده ام. (مؤلف)
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نادر در يكى از آنها پيروز شد، اما مشهد با اين وسائل ممكن نبود فتح شود، ولى خيانت و غدر باين افشار خوشبخت 
خدمت كرده او با تسليم شدن يك دروازه بقلب شهر راه يافت. ملك محمود با نااميدى ميجنگيد، اما مغلوب شد و 

 وقتيكه مشهد بتصرف دشمن درآمد او خود را تسليم كرد.



در ابتدا باو اجازه دادند كه در يك حجره در حرم مطهر سكنى گزيند ولى چون وى مركز يك سلسله توطئه هايى شد 
 نادر فرمان داد او را كشتند.

 پاداش براى اخراج افغانها

طهماسب ظاهرا درباره اخالق و صفات سردار بزرگ خود دچار اشتباهات چندى شده بود. اخراج افغانها بدست نادر كه 
بطور مشروح در فصل اخير ذكر شد چنين خدمت قابل مالحظه و نمايانى بود كه نمى شد آنرا بطرق معمولى پاداش داد و 

شاه از روى اجبار خراسان، سيستان، كرمان و مازندران را باو بخشيد و لقب سلطان را باو عطا نمود، اما نادر خيلى 
باهوش تر از آن بود كه اين لقب را قبول كند ولى بنام خودش سكه زده و با همان پول هم بارتش خود حقوق مى داد. در 

 صورتيكه در مشرق اين عمل در حكم صعود بر تخت شاهى است.

 اولين لشگركشى نادر برضد تركها

نادر پس از قلع وقمع مهاجمين افغانى توجه خود را بسوى تركها معطوف داشت. موقعيت نظامى خيلى بحرانى بود، چه 
سلطان عثمانى تمام آذربايجان و قسمت اعظم عراق را در تصرف خود داشت. در حقيقت موقعيت ايران در آن زمان 

خيلى از وضعيتى كه شاه عباس با آن روبرو شده بود بدتر بود، در صورتى كه شاه عباس بواسطه پادشاهى خود بر تمام 
 منابع ايران دسترسى داشت، ولى نادر گرفتار شاه طهماسب بود، با اين وصف لشگركشى او موفقانه خاتمه يافت.

نادر يك ارتش ترك را در نزديكى همدان مغلوب ساخته و بدين طريق هم آذربايجان و هم عراق را بتصرف درآورد، 
ولى وقتى كه مى خواست ايروان را محاصره كند خبر شورش در خراسان به گوشش رسيد و تا مدتى او را از هدف اصلى 

 خود منحرف ساخت. نادر محاصره را ترك گفته و براى محاصره هرات يكهزار و چهارصد ميل راه پيمود.
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 )1731 هجرى (1144لشگركشى فالكت آور طهماسب بر ضد تركها 

شاه طهماسب كه در اثر موفقيت هاى نادر تهييج شده بود تصميم گرفت اداره عمليات بر ضد تركها را شخصا در دست 
گيرد، شكست قبلى ارتش عثمانى در موقعيت قسطنطنيه تأثير سوئى بخشيده بود و در آنجا نيگى چزى ها سلطان احمد 

سوم را از تخت پائين آورده و بجايش محمود پنجم را بر تخت سلطنت نشاندند. نادر قلى نماينده سياسى بدربار سلطان 
جديد روانه ساخت، ولى قبل از اينكه نتيجه مأموريت او معلوم شود طهماسب شروع بمحاصره مجدد ايروان نمود. اما از 

جلوى آن قلعه عقب نشينى نموده و يك ارتش ترك او را در كوريجان نزديك همدان مغلوب ساخت و تلفات زيادى به 
 او وارد كرد. در حقيقت آنچه را كه نادر بدست آورده بود او در ظرف يك ماه از دست داد.

در سال بعد طهماسب با ترك ها قراردادى بست كه مطابق شروط آن رود ارس مرز ايران گرديد. طهماسب شهرهاى 
گنجه، تفليس، ايروان، نخجوان شماخى و داغستان را واگذار و در عوض تبريز، اردالن، كرمانشاه، همدان و لرستان را 



بدست آورد. اين معاهده درباره زائرين اماكن مقدسه، تجارت، كنسولگريهائى در قسطنطنيه و اصفهان و مطالب ديگر 
 بحث مينمود، ولى براى آزادى اسراى ايرانى هيچگونه ماده اى قيد نشده بود.

 )1732 هجرى (1145خلع طهماسب از سلطنت 

شكست شاه طهماسب بهانه اى را كه نادر تا اينوقت در پى آن ميگشت فراهم ساخت. در اولين وهله نادر اعالميه اى انتشار 
داده و بمعاهده اى كه مواد آن مورد سنجش قرار نگرفته بود اعتراض نمود. جهانگشا راجع بآن چنين ميگويد: «چون مواد 

 مصالحه مغاير رضاى جناب سبحانى و مخالف مصلحت دولت ابد مدت خاقانى بود لهذا مقرون بامضا نفرموديم.

از آنجا كه سرپنجه شوق طواف ماليك مطاف حضرت امير مؤمنان و موالى متقيان غالب كل غالب على بن ابى طالب 
 عليه السالم گريبان گير دل و توفيق استخالص اسراى مسلمانان را از درگاه احديت سايل ميباشد ...»

 گذشته از همه نادر بحكام واليات مختلف نامه هائى فرستاده و معاهده جديد را
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 باطل قلمداد نمود و شيعه ها را تهديد نمود كه اگر براى جنگ حاضر نشوند آنها را بقتل رسانيده و يا از ايران تبعيد نمايد.

در همان زمان نادر قدم رسمى ديگرى برداشته و نماينده اى به قسطنطنيه فرستاد و با لحن قاطعى چنين پيغام داد «يا اياالت 
ايران را پس بدهيد و يا براى جنگ آماده شويد» نادر پس از آنكه ساكنين ايران را بدينطريق بر ضد شاه تحريك كرده 

بود بسوى اصفهان حركت كرد. در آنجا طهماسب را مورد سرزنش و مالمت قرار داد، بعدا او را دستگير كرده و در 
خراسان زندانى ساخت، اما چون حس مى كرد براى تصاحب سلطنت موقع مناسب نيست فرزند او را سلطان پوشالى و 

 خودش را نائب السلطنه اعالم نمود.

 )1733 هجرى (1146نبرد كركوك 

دومين لشگركشى نادر با محاصره بغداد شروع شد. مدافع اين شهر احمد پاشا پس از آنكه در ميدان مغلوب شد خود را 
 بدانطرف روانه شد »1 «آماده مقاومت نااميدانه اى ساخت. وقتى يك ارتش زورمند ترك تحت فرماندهى توپال عثمان 

 موقعيت كامال تغيير يافت.

نادر شاه از روى نادانى نيروى خود را دو قسمت نمود و دوازده هزار نفر براى تصرف سنگرهاى بغداد باقى گذاشته و 
 خود براى مواجهه با تركها در كركوك يا قيركوك نزديك سامره حركت نمود.

اين نبرد يكى از شديدترين جنگهائى بود كه تا آنوقت بين اين دو ملت واقع شده بود. در اول ايرانيان موفق بشكست 
سواره نظام تركها شدند، ولى فرار اسب سواران پياده نظام سخت و مهيب ترك را بى حركت باقى گذارد و پيشرفت بعدى 

آنها موقعيت را بحال اول برگردانيد. نادر از يكعده از عربها انتظار كمك داشت، ولى آنها بيكى از جناح هاى ارتش او 



حمله كردند. بتدريج جنگ بر ضد ايرانيان پيش رفته اسب پيشواى ايران دو مرتبه تير خورد و پرچمدار ايرانيان كه خيال 
 كرد نادر كشته شده فرار

______________________________ 
)- «توپال» يعنى چالق. عثمان وقتى كه جوان بود پايش بسختى مجروح شده و وقتى بهبود يافت يك پايش كوتاه تر 1(

 شده بود. (مؤلف)
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 كرد و همين جنگ را خاتمه داده پس از هشت ساعت جنگ مأيوسانه ارتش ايران قلع وقمع گرديد.

اين اخبار بسرعت ببغداد رسيد و در آنجا لشكر مجزاى ايران هم نابود شد. ارتش اصلى ايران با چنان بى نظمى و حالت 
 اختالل فرار مينمود كه تا وقتى كه بهمدان دويست ميل دورتر از جبهه جنك نرسيد اصالح و جمع آورى نشد.

وضعيت نادر بعد از اين مصيبت و بال بايد نهايت درجه بحرانى و خطرناك شده باشد و او بجاى اينكه سربازانش را 
سرزنش كند با تدارك و جبران تلفات و خسارات و ديگر وسائل ممكنه آنها را تشويق و تشجيع مينمود. شخصيت و 

شهرت نادر آنقدر فوق العاده بود كه از تمام نواحى و اطراف ايران نفرات جديد و سربازان تازه نفس هجوم آورده و او 
در مدتى كمتر از سه ماه بعد از آن شكست تباه كننده توانست بار ديگر خود را براى جنك با يك ارتش قوى آماده 

 سازد.

 )1723 هجرى (1146پيروزى ايرانيان بر توپال عثمان 

پس از آنكه سردار عثمانى اين پيروزى درخشان را بدست آورد دستخوش دسائس و توطئه هايى در قسطنطنيه شد و بر 
اثر آن، هم پرداختن پول و هم كمك و امداد براى ارتش او متوقف گرديد. در نتيجه او در يك وضعيتى بود كه در 

افتتاح جنك جديد پستى او نسبت بدشمن آشكار بوده است، اما سردار عثمانى جبان و ترسو نبود. او سواره نظام خود را 
 نزديك دجله روانه ساخت. در نبرد پيش تركها در مقابل نيروى سواره ايران كه بعدد »1 «براى مواجهه با دشمن به ليالن 

زيادتر بود قادر بمقاومت نبودند، ولى در اين موقع در ضمن فرار خودشان پياده نظام را با خود از بين بردند. توپال عثمان 
 كه در يك هودجى حمل مى شد بقتل رسيد و ارتش ترك تارومار شد.

نادر پس از آنكه با اين پيروزى درخشان خود ننك گذشته را برطرف كرد بسوى بغداد حركت نمود، اما چون خبر 
 شورش فارس را شنيد با احمد پاشا صلح كرد.

 نادر پس از آن با يك پيشرفت سريع ميرزا محمد تقى خان بلوچ را كه طغيان كرده بود

______________________________ 
 )- هردوى اين نبردها در نزديكى كركوك بوقوع پيوست. (مؤلف)1(
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 .»1 «غافلگير كرده مغلوب ساخت و بعدا او را گرفته در شيراز بزندان انداخت. عرب نامبرده نيز در آنجا انتحار نمود

 )1735 ه (1148فتح بغاوند ايرانيان 

سلطان عثمانى از امضاء معاهده اى كه فرماندار بغداد بسته بود امتناع نمود و فورا يك ارتش جديدى تحت فرماندهى عبد 
اهللا پاشا كپرولو بدانصوب فرستاد. نادر فورا براى اينكه پيشواى ترك را بيك نبرد كلى مجبور سازد شهرهاى تفليس، 

ايروان و گنجه را محاصره نمود و در اين قسمت او كامياب شد، چه عبد اهللا اردوگاه مستحكم خود را در نزديكى قارص 
 ترك كرده بفرماندهى هشتاد هزار تن سپاه راه ايروان را پيش گرفته بارتش ايروان كه موضعى را در جلگه هاى بغاوند

 انتخاب كرده و بآنجا كشيده بودند حمله برد. قواى ايران با آنكه در عدد پست تر بودند فتح كاملى بدست آوردند، »2«
تركان پس از دادن تلفات سختى فرار كردند. سردار عثمانى جزو كشتگان جنك بوده است. تفليس، گنجه و ايروان جزو 

 غنائم اين فتح بودند و دربار عثمانى از اين تجربه بسيار تلخ درس گرفته با مواد عهدنامه صلح بغداد موافقت نمود.

 تخليه واليات خزر از روسها

بعد از مرك پطر كبير رويه تجاوز و جلو رفتن روسيه متروك ماند و مشاورين ملكى آن ملتفت شدند كه موقعيت ايران 
كامال برعليه آنها تغيير يافته است و بنابرين تصميم گرفته واليات خزر را تخليه كنند. مازندران و استراباد كه هرگز اشغال 

  بايران برگشت.1732نشده بودند باضافه گيالن طبق عهدنامه رشت در سال 

مطابق گفته ايرانيان نادر اولتيماتومى بژنرال روسى داده و از او استفسار نمود كه آيا كشور ايران را ترك ميكند يا اينكه 
 مايل است فراشان سلطنتى او را بيرون كنند. از مسكو يك نماينده براى بستن معاهده با نادر بمشهد آمد ولى نادر از دادن 

______________________________ 
 يك تپه كوچكى را نزديك 239)- بارون دو بود در كتاب خود موسوم به «مسافرتهاى لرستان» (جلد اول صفحه 1(

 مهليان قرب بهبهان نام برده و آنجا را مركز وقوع اين عمل ميداند. (مؤلف)

)2-(Baghavand.  
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جواب فورى خوددارى نمود. اين نماينده سياسى مالزم اردوى ايرانيان بود و يك روز از طرف فاتح بزرك درحالى كه 
 پيروزى جديدى بدست آورده بود فراخوانده شد.



سفير نامبرده نادر را ديد روى زمين نشسته درحالى كه البسه اش بوى خون مى داد با دست غذا مى خورد. وقتى سفير از 
علت احضار خود پرسيد نادر باو گفت كه ميخواهد سفير به بيند او چگونه با دست هاى آلوده بخون خشن ترين غذا را 

 ميخورد و البته او مى تواند به آقايش بگويد كه چنين شخصى هرگز گيالن را تسليم نخواهد كرد

 )1735تسليم باكو و دربند به نادر قلى (

روس ها سه سال پس از تخليه اياالت خزر ديدند جنك آنها با تركيه غيرقابل اجتناب است. نادر چون موقعيت را چنان 
ديد روسها را تهديد نمود كه اگر شهرهاى باكو و دربند را باو تسليم نكنند با تركها متحد خواهد شد. روسيه از روى 

اضطرار تسليم شده و آخرين واليات مفتوحه پطر كبير را در آن ناحيه واگذار كرد. هنوز اين رويه تزار بزرگ كه 
نگذارد تركيه بدرياى خزر دست پيدا كند حكمفرما بود و چون نادر قلى بر ايران حكمرانى ميكرد اين مسئله موجب 

 نگرانى و انديشه و خوفى نبوده است.

 )1726 ه (1148جلوس نادر قلى بتخت سلطنت 

نادر كه در اينموقع با نيروى نظامى خود باوج قدرت و قوت رسيده بود مرگ فرزند كوچك شاه را غنيمت شمرده موقع 
را براى اجراى نقشه خودش در تصاحب تاج و تخت مناسب ديد و لذا سران عمده ايران را براى اجراى مراسم عيد 
نوروز در دشت موقان دعوت كرد. اين دشت معروف از حوالى اردبيل تا دهانه غور امتداد دارد. وقتى كه نادر فاتح 

بزرگ تمام نجباى كشور و صاحبان نفوذ را در آنجا جمع ديد مكنون خاطرش را بوسيله معتمدان اظهار داشته و گفت 
كه از ميان اعضاء خانواده سلطنتى يكى را كه اليق و برازنده پيشوائى ميدانند بسلطنت بردارند. همانطور كه نادر پيش بينى 

كرده بود همگى آن جماعت باتفاق آراء از او درخواست كردند كه ايران را تحت حمايت و فعاليت خود گرفته و بر 
 تخت عالى سلطنت صعود نمايد. او روزانه تا مدت يكماه از قبولى اين تقاضا ابا و امتناع مينمود، سرانجام چون 
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مبالغه از حد گذشته و مردم را پابرجا ديد تاج وتخت را (بشروطى) پذيرفت و بدين ترتيب باين نمايش مضحك خاتمه 
 .»1 «داده شد

 الغاء اصول عقائد شيعه 

يكى از شرايط قبول سلطنت آن بود كه ملت ايران طريقه رافضى و رفض را كه بوسيله مؤسس سلسله صفوى در ايران 
رواج يافته بود ترك گفته و بمذاهب قديم برگردد. نادر در فرمان خود چنين نوشت «چون از وقتى كه اين طريقه شيعه 
يعنى طريقه رافضى و سب رواج يافته اين مملكت متصل مركز فساد و آشوب گرديده و امنيت و آرامش بكلى از اين 

سرزمين رخت بربسته است و لذا بهتر آنست كه همگى سنى شده و اين قضايا خاتمه يابد، اما چون مذهب ملى بايد 
 پيشوائى داشته باشد بگذاريد امام جعفر (ع) كه از خاندان پيغمبر بوده و ما همگى نسبت باو احترام داريم رئيس ما باشد.»



مطابق گفته هانوى رئيس مجتهدين بمخالفت برخاسته و نادر را نصيحت نمود كه خود را فقط بسلطنت دنيوى محدود 
سازد. اما مرگ ناگهانى اين شخص عاليمقام اخطارى بهمقطاران او بود كه خود را از مخالفت بازدارند. اين تغيير رسما 
در يك جلسه بزرگى مورد تصويب قرار گرفت. هرچند كه اكثريت ايرانيان حاضر از اين تغيير قلبا نفرت داشتند، نادر 

براى آنكه از نامطبوعى و ناپسندى اين مذهب جديد بكاهد تصميم خود را براى افزودن يك فرقه جديد بچهار فرقه سنى 
 بنام فرقه جعفرى اعالم داشت.

بوسيله اين تغيير اساسى كه براى آن رضايت رسمى نيز بدست آمده بود نادر بدون شك اميدوار بود كه ايرانيان خاندان 
درخشان صفويه را فراموش كنند. شايد هم رؤياى حكومت بر يك امپراطورى متحده اسالمى را كه قلمرو عثمانى جزو 

آن بود ميديد. اما هرچند كه يك روز همه خيال ميكردند كه نادر به تنهائى براى سلطنت ايران موزون و مناسب است 
معذلك هيچوقت كسى نسبت بفاميل او اظهار عالقه نمى نمود و در زمان مرگش كسانى كه براى تأييد و پشتيبانى اين 

 نظريه جمع شده بودند بسيار معدود و انگشت شمار بودند.

______________________________ 
كه جزو نجباى مدعو دشت مغان است صورت اين مجلس و خالصه مذاكرات را مذكور ( Abraham))- ابرام 1(

 داشته است. (مؤلف)
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 تاجگذارى نادر شاه 

در يك سالون باشكوهى كه براى همين منظور در نظر گرفته شده بود و در يك ساعت ميمون و خجسته اى كه توسط 
ستاره شناسان زبردست تعيين شده بود تاج ايران بر سر سرباز بزرگ گذارده شد. نادر شاه كه از اين ببعد بهمين نام 

خوانده مى شود اظهار عبوديت اتباع خود را پذيرفته و بر تختى مكلل بجواهر آبدار و لئآلى شاهوار جلوس نمود و براى 
 اينكه اين ساعت بيادگار باقى ماند دستور داد سكه هائى ضرب كنند كه روى آن منقوش باشد:

 «سكه بر زر كرد نام سلطنت را در جهان»
 

 «نادر ايران زمين و خسرو گيتى ستان»

   
بدين ترتيب چوپان افشار در كمال شكوه و جالل بر اثر نبوغ نظامى خود ايران را از دست افغان ها، تركان و ساير 

مهاجمين آزاد ساخته بود به جاه و شهرت خيره كننده اى كه آنرا طلب مينمود رسيده و بر تخت كورش، انوشيروان و شاه 
 عباس جلوس نمود.
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 نادر شاه 
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 عين دستخط و امضاى نادر شاه 

 فصل هفتاد و يكم فتوحات نادر شاه 

ما كه خود خواستار چنين روزى بوديم، پس از تعيين محافظينى براى اردوگاه خودمان و طلب پشتيبانى از خالق سوار 
شده به حمله پرداختيم، مدت دو ساعت تمام جنگ بنهايت شدت رسيده بود در حاليكه آتش سنگين توپخانه و تفنگ 

ادامه داشت، پس از آن با كمك خداوند قهرمانان شيرشكار ما خط دفاع دشمن را شكافته و آنها را در ميدان جنگ 
 تعقيب نمودند و بهرطرف متفرق ساختند.

 از شرح جنگ كارنل بقلم خود نادر شاه.

 لشكركشى براى تنبيه بختياريان 

نادر شاه مدتها قبل از آنكه بر تخت جلوس كند بى شك يك زندگانى پر از فتوحاتى را براى خود در نظر گرفته بود. 
گذشته از حرص جاه و شهرت طلبى كه داشت او مقام و موقع خود را يقينا مديون ارتش ميدانست و براى حفاظت و 

 نگهدارى آن موفقيت هاى ديگرى الزم بود بدست 
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 بياورد، عالوه بر آن كه منابع ايران طاقت پرداخت هزينه ارتش زياد و حاضر السالح را نداشت.

نادر شاه پس از تاجگذارى اولين لشكركشى كه كرده برعليه بختياريها بود، مردان اين قبيله چند سال پيش فرماندار خود 
را كشته بودند و نادر سرزمين آنها را مورد حمله قرار داده تاريخ جهانگشاى نادرى درباره اين لشكركشى چنين مى نگارد 
«اگر قلم ميخواست كه از جاده بدان سراشيبى و دشوارى ذكرى بميان آرد يقينا در وادى حيرت و سرگردانى گم شده و 

 در بيابان ضعف و ناتوانى سرگشته ميشد»

در آنموقع چون بختياريها قادر بمقاومت در برابر نيروهاى مغلوب كننده اى كه برضد آنها بكار برده شده بود نبودند تسليم 
 شدند و براى مجازات و تنبيه آنان سه هزار خانوار بخراسان كوچ داده شد.

اما در اين موقع نادر بيك قسمت از قبيله اى كه ياغى شده بود حمله ور شده و ارتش خود را بهر گوشه و كنار كوهستانها 
وارد ساخت و شايد فهميد كه بختيارى ها بر اثر فقر و استيصال براهزنى پرداخته اند اين بود كه پس از كشتن رئيس آنها و 

 بعضى از زندانيان اراضى بهترى بآنها در بعضى نواحى غيرقابل دسترس اعطا نمود.



مسئله راهزنى كه بر اثر فقر و فاقه پيش ميآيد امروزه هم در طوائف شمال غربى مرز هندوستان وجود دارد. نادر عالوه بر 
آن عده اى از جنگجويان قبيله را در ارتش خود وارد نمود و همانطوريكه بعدها ثابت شد اين عمل او كامال سياستمدارانه 

 .»1 «بود

 )1737- 38 ه (1150- 1151لشكركشى بافغانستان 

در آن موقع حسين نامى كه برادر محمود فاتح اصفهان بود بر قندهار حكمرانى ميكرد. اين شخص چون خود را قادر 
بمقابله با ارتش هشتاد هزار نفرى نادر در جبهه جنگ نميديد خود را بداخل شهر كشيده و تصميم گرفت در آنجا كه 

 بخوبى مستحكم و داراى آذوقه و مهمات 

______________________________ 
 )- نظر به نفوذ سردار اسعد كه برسم گروگان در تهران ميزيست (سردار اسعد در پاريس مقيم بود.1(

مترجم) و مانند ميرويس از ضعف حكومت مركزى باخبر بود با بختيارى ها در انقالب سياسى ايران براى گرفتن مشروط 
 سهم عمده اى گرفته و آنها قدمهاى مؤثرى برداشتند. (مؤلف)
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 فراوان بود و بعالوه يك پادگان نيرومندى از آن محافظت مينمود مقاومت نمايد.

نادر شاه پس از اكتشافاتى از موقعيت حريف بدين نتيجه رسيد كه بدون داشتن توپخانه سنگين نميتواند شهر را محاصره 
نمايد، بنابرين تصميم گرفت كه ارتباط شهر را با نقاط ديگر قطع سازد. نادر اين منظور را با مهارت و كاردانى بسيارى 

 ميل شهر را احاطه مى نمود پياده نظام خود 28انجام داد، دورتادور شهر بامر او برج هائى ساخته شد و در آنها كه به محيط 
را كه با تفنگ هاى سر پر مجهز بودند قرار داد و بدين طريق رابطه قندهار عمال از نواحى مجاور خود كامال قطع شد، اما 

با اين حال شهر مدت يكسال مقاومت نمود و آنوقت نادر مصمم شد كه براى تصرف آن قدمهاى جدى ترى بردارد. 
قندهار در مقابل تپه اى قرار داشته و يك ديوار و عده اى برج و بارو كه استحكامات خارجى شهر را تشكيل ميداده از آن 

 دفاع مينمودند.

محاصره كنندگان باالخره توانستند بر بعضى از اين برجها دسترسى پيدا كرده و با مشكالت خيلى زياد توپها را به باالى 
برج كشيده سوار كنند، بختيارى ها نيز در آنموقع با تصرف يك برج كه بر قلعه مسلط و مفتاح آن مكان بود بر امتياز و 

 اعتبار خود افزودند.

بدين طريق قندهار باختيار نادر درآمده و تحت شفقت و ترحم وى قرار گرفت و او هم با كمال مروت و عقل و سياست 
با اهالى رفتار نمود و بعضى از ايشان از وفادارترين سربازان او شدند. حسين فرار كرده ولى بعدا تسليم و در مازندران 



زندانى شد. نادر عده زيادى از افراد غلجائى را بحوالى نيشابور كوچ داد و در عوض طوايف ابدالى را بجاى آنها بحوالى 
 قندهار آورد.

محاصره قندهار چيزى بر جالل و بزرگى يا افتخار نادر شاه نيفزود، زيرا او آنجا را مدت يكسال در محاصره داشت، 
بدون اينكه براى تصرف آن بوسائل ديگر كوششى بعمل آورد. و حوادث بعدى ثابت نمود كه آنجا غيرقابل تسخير نبوده 

 و در مقابل حمله هاى سخت و شديد بسرعت مغلوب ميشد.

 لشكركشى رضا قلى ميرزا برضد بلخ 

در زمان محاصره قندهار رضا قلى ميرزا فرزند ارشد نادر با دوازده هزار نفر سرباز زبده از خراسان براى حمله به بلخ بدان 
 سوى 

 371، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

روانه شد. زيرا عامل آنجا به حسين وعده كمك داده بود. پس از يك حمله شديدى كه بدون وقفه مدت سه شبانه روز 
ادامه داشت «ام البالد» مادر شهرها تسليم شد. پس از آن شاهزاده از رود جيحون عبور نموده و يك لشكر ازبك را بعده 
چهل هزار نفر مغلوب كرد. در اين موقع نادر فرزندش را احضار نمود، زيرا نميخواست در چنين موقعى خود را گرفتار 

لشكركشى ديگرى نمايد. نادر بپادشاه بخارا نوشت كه به پسرش فرمان داده مزاحم ممالكى كه جزو ميراث اعقاب 
 چنگيز خان و نژاد تركمن ميباشد نشود.

 )1738 هجرى (1151وضعيت هندوستان در 

در ظرف ماههاى خسته كننده اى كه جلو قندهار صرف شده يقينا نادر يك لشكركشى بدهلى را كه آن نتيجه عادى 
اردوكشى مظفرانه بافغان است مكرر طرح كرده و در اطراف آن سخن رفته است و از اينرو در نظر گرفته ام كه راجع 

 بوضعيت آنروزه هند چند كلمه صحبت دارم.

 مسيحى امپراطورى وى از كابل 1707آخرين امپراطور بزرگ مغول اورنگ زيب بود. در هنگام مرگ او يعنى در سال 
تا خليج بنگال وسعت داشت. در حقيقت تمام هندوستان باستثناى رأس زاويه دكن از او اسما اطاعت ميكردند، هرچند 

كه در جنوب قدرت و نفوذ او منحصر بقالع و شهرهائى بود كه مستحفظ و پادگان داشتند، ليكن پس از مرگ او 
 فريبنده محيل كه تمام مساعى خود را براى عقيم كردن كوشش هاى »1 «امپراطورى مغول شروع به تجزيه نمود. مراتاهاى 

اورنگ زيب بكار برده بودند در اينموقع بطور ثابت و محكمى شروع بازدياد قدرت و توسعه اختيار خود نمودند تا آنجا 
 كه امپراطور مجبور شد بآنها باج بدهد.



) بتخت سلطنت نشست. او يكى از اعقاب بى ارج و 1719 هجرى (1131محمد شاه حريف يا رقيب نادر در سال 
بى مصرف مغولهاى بزرگ و سست و تنبل و شهوت پرست و عياش و باالخره هميشه با ساده و باده قرين بوده است. 

 بعالوه اين سلطان، دنى و قابل 

______________________________ 
نام طايفه ايست از هنود كه بر مغول چيره شده و باالخره امپراطورى اين سلسله را بر باد دادند. ( Maratha))- مراتا1(

 (مؤلف)
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نكوهش و ابدا قابل مقايسه با نادر جوانمرد نبود و نيروهاى جنگ نديده او بهيچوجه براى مقابله با جنگجويان ايرانى 
مناسب نبودند. گذشته از اينها خدعه و خيانت نيز در كار بود و بعضى از نجباى مهم هند با نادر شاه مراوده و مكاتبه 

 داشته و عمليات فرماندهان قالع را ضعيف و خنثى ميساختند.

 مذاكرات 

نادر شاه دربار دهلى را از لشكركشى بافغانستان آگاهى داده و درخواست نمود كه بهيچ يك از فراريان اجازه ندهند كه 
 بآنطرف مرز پناهنده شوند.

بمأمور سياسى نادر على مردان شاملو اطالع دادند كه بافسران مربوط در اين باب دستورهاى الزمه داده شده است. دومين 
نماينده سياسى نادر نيز همين پاسخ را دريافت نمود، اما با اين وصف فراريان آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعى بشهرهاى 

غزنه و كابل فرار ميكردند و معلوم شد براى ممانعت از فراريان هيچگونه دستور مؤكدى صادر نشده است. نادر براى 
تذكر دادن اين موضوع سفير ديگرى بدهلى روانه ساخت اما او را در آنجا نگاهداشتند. اين بود وضعيت و جريان امور 

پس از تصرف قندهار و افشار بزرگ هم كه در آن موقع براى حركت ارتش خود بهرجهت و سمتى كه پيش ميآمد 
حاضر و آماده بود سه نماينده سياسى ديگرى را با دستورهائى براى اخذ جواب صريح و قاطعى بآنسوى روانه ساخت و 
باز بى نتيجه ماند و از دربار دهلى جواب مقنعى نرسيد و لذا نامه اى با تغير و خشم بامپراطور نوشت ولى قاصد او بدست 

ولد مير عباس حاكم جالل آباد بقتل رسيد. بنظر ميرسد كه مشاورين امپراطور از اهميت موقع بى خبر بوده اند. بعالوه آنان 
اميدوار بودند كه حصار قندهار غيرقابل تسخير باشد و حتى وقتى هم كه آن شهر بدست ارتش ايران افتاد يقين داشتند 

كه ايرانيان بكشور خود مراجعت مينمايند درست مانند محمد خوارزمشاه كه خيال ميكرد طوائف مغول هرگز از جيحون 
 عبور نخواهند كرد.

 هجوم بهندوستان 

نادر از قندهار متوجه كابل گرديد و در راه شهر غزنه را تصرف كرد. كابل كه كليد تنگه خيبر و يگانه دروازه كشور 
 پهناور
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 هندوستان است با آنكه مقاومت بسيار سختى نمود آخر االمر بتصرف ايرانيان درآمد.

غنائمى كه بدست نادر آمد بسيار گرانبها بود كه آن گذشته از اسلحه و جواهرات پول نقد زيادى هم بود و اين پول در 
اين موقع براى نادر اهميت و ارزش زيادى داشت، چه بآن وسيله توانست حقوق سربازانش را بپردازد. پس از اين 

موفقيت پيشرفت مهاجمين خيلى كند و بطئى بود، زيرا قبايلى كه در حوالى تنگه خيبر سكنى داشتند جلوى راه را گرفته 
اغلب باعث مزاحمت ميشدند، با اين وصف قبل از آنكه اشخاص سست عنصر و منافق دهلى بفهمند چه اتفاقى رخ داده 

 نادر پيشاور را تصرف كرد، و از رود سند در ناحيه اتوك عبور نموده بود.

 )1738 هجرى (1151نبرد كرنال 

محمد شاه در اين موقع حقيقة متوحش و هراسان شده هرقدر نيرو كه ميتوانست فراهم كرده بسوى دشت كرنال كه در 
ساحل راست رود جمنا و در شصت ميلى دهلى واقع است پيش رفت، در آنجا او اردو زد و اطرافش را سنگربندى كرده 
و با سستى و كاهلى بانتظار مهاجمين كه بسرعت در پنجاب پيش ميرفتند نشست. نادر استحكام موضع خود را تشخيص 

داده و مردد بود كه چه روش و خطى را پيش گيرد سعادت خان يكى از شاهزادگان مهم هندوستان در آنموقع با سى 
هزار نفر بكمك محمد شاه آمد. او ورودش را بشاه گزارش داده و فشار آورد هرچه زودتر جنگ را شروع نمايد، چه 

بواسطه كمى خواربار و مهمات ممكن بود ارتش هند تجزيه شود. سعادت خان وقتى شنيد كه يك نيروى كرد شش 
هزار نفرى از ايرانيان مشغول حمله و غارت ميباشند نيروهاى خود را از آن دشت خارج ساخته بطرف دشمن پيش رفت. 

هردو طرف به تكميل تجهيزات خود ميپرداختند و وقوع نبرد بزرگى انتظار ميرفت. نادر شاه تاكتيك هميشگى خود را 
كه عبارت از حمله غافلگيرانه بود با موفقيت انجام داد و سعادت خان مغلوب شده اسير گرديد. يك ژنرال فرمانده ديگر 

نيز زخمى شد و فيلهاى هندى از گلوله هاى آتشبار ايرانيان متوحش شدند و بدين طريق با آنكه از هردو طرف نيروى 
 كمى در كارزار شركت كرده بود ارتش عظيم هنديان تارومار شد.
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 نادر شاه به محمد شاه حمله ميبرد
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نادر در نامه اى كه براى فرزندش نوشته و خوشبختانه تاكنون باقيمانده شرحى راجع باين نبرد ذكر كرده و با آنكه طوالنى 
 .»1 «ميباشد قابل ذكر است 



«اين نبرد دو ساعت طول كشيد و دو ساعت و نيم ديگر سربازان فاتح ما مشغول تعاقب دشمن بودند، تا وقتى كه فقط 
يكساعت بغروب مانده بود تمام جبهه جنگ از وجود دشمن كامال پاك شده بود، اما چون سنگرهاى اردوگاه دشمن و 

 استحكامات آنها قوى بود ما نميتوانستيم بارتش خود فرمان حمله بدهيم.

«پاداش فيروزى ما گنجهاى گرانبهائى بود كه از جمله عده اى فيل بود كه جزو توپخانه امپراطور بود. غنائم گرانبهاى 
ديگر از هرنوع بدست ما آمد. بيش از بيست هزار نفر از دشمن در جبهه جنگ كشته شده و عده زيادترى اسير شدند. 
فورا پس از اتمام اين نبرد ارتش امپراطور را محاصره كرده و براى بستن راه ارتباط و مراوده آنها با نواحى مجاور همه 

نوع احتياطات را بعمل آورديم. درعين حال توپخانه و خمپاره اندازهاى خود را حاضر نموديم تا استحكاماتى را كه 
 حريف ساخته بود با خاك يكسان نمائيم.

«در اردوى امپراطور اغتشاشى بمنتهى درجه حكمفرما شده و انضباط نظامى بكلى از بين رفت و امپراطور بلحاظ احتياج 
 فوريه) باردوگاه 19مبرم و سخت پس از يك روز مجبور شد نظام الملك را در روز پنجشنبه هيفدهم ذى القعده (

همايونى ما روانه سازد. روز بعد هم خود محمد شاه با حال پريشان و آزرده اى در حاليكه عده اى از نجبا و شاهزادگان او 
را مشايعت مينمودند بحضور ما مشرف شد. وقتى كه امپراطور ميخواست به پيشگاه ما حضور بهمرساند چون ما خودمان 

از فاميل تركمن بوده و محمد شاه نيز تركمن است و بنابرين هردومان از نوادگان خانواده نجيب گوركان ميباشيم ما 
فرزند عزيز خود نصر اهللا ميرزا را براى استقبال او تا آنطرف اردوگاه خودمان فرستاديم، امپراطور وارد سراپرده ما شد و 

ما خاتم امپراطورى خودمان را باو عطا نموديم، او آنروز در چادر شاهانه ما بعنوان مهمان ماند. چون ما با تركمن ها قرابت 
 و خويشى داشته و هم چنين بواسطه بخاطر آوردن شرافت و افتخارى كه مناسب و درخور اعليحضرت 

______________________________ 
 )- بسرفصل يعنى فصل حاضر نيز رجوع شود. (مؤلف)1(
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شاهنشاه است ما بامپراطور مراحم خود را ارزانى داشتيم و امر نموديم كه چادرهاى شاهى و خانواده و فاميل سلطنتى و 
 شاهزادگان او را حفاظت نموده و از هرگونه تعرضى مصون دارند و ما با او بطريقى كه شايسته مقامش بود رفتار نموديم»

ايرانيان خيلى دوست دارند اينرا نقل كنند كه نادر شاه در ضمن باليدن از زندگانى پرمشقت خود به محمد شاه قسم ياد 
كرد كه لباسش را از اول شروع به لشكركشى تا آنموقع عوض نكرده است و او براى اثبات اين مطلب قباى خود را 

 گشوده و پيراهنش را كه مندرس و پاره شده بود نشان داد.

 تسليم دهلى و غنائم آن 



نادر پس از آن بسوى دهلى راند و در آنجا محمد شاه بطرزى فوق العاده مجلل و باشكوه از او پذيرائى نمود، اموال و 
نفائس و نقودى را كه اجدادش اندوخته بودند باو واگذار كرد. در ميان غنائم جنگى تخت طاوس مشهور و معروف بود 

 »1 «كه تاورنيه آنرا بشرح زير توصيف كرده است 

«اين تخت كه بزرگتر از همه است و در ميان تاالر حياط نخستين گذاشته اند تقريبا بهمان شكل و بهمان اندازه 
تخت خوابهاى سفرى ماست يعنى تقريبا شش پا طول و چهارپا عرض دارد در روى چهارپايه آن كه بسيار كلفت است و 
بيست تا بيست و پنج شصت دست ارتفاع دارد چهار ميله كار گذاشته اند كه تخت روى آنها قرار دارد و روى اين ميله ها 

 ستون است كه از سه طرف روپوش تخت روى آن قرار گرفته و طرفى كه روبروى حياط است روپوش ندارد. چه 12
 شصت دست عرض دارند همه پوشيده از طالى ميناكارى است و مقدارى الماس و 18پايه ها و چه ميله هائى كه بيش از 

ياقوت و زمرد در آن نشانده اند. در ميان هرميله اى ياقوت درشتى ديده ميشود كه در وسط و در اطراف آن چهار زمرد 
است كه بشكل چليپا درآورده اند. بعد از اينطرف و آنطرف در طول ميلها جابجا از همين چليپاها ديده مى شود و طورى 

 آنها را قرار داده اند كه در يكى از آنها ياقوت در وسط است و چهار زمرد در چهار طرف آن جا دارد و در ديگرى 

______________________________ 
)- من شرح مزبور را نظر باهميت آن براى ما ايرانيان، از خود كتاب تاورنيه كه مشروح تر و مفصل تر است گرفته ام. 1(

 (مترجم)
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زمرد در وسط است و چهار ياقوت در چهار طرف. زمردها را مسطح تراشيده اند و در جاهائى كه در ميان ياقوت ها و 
زمردها است الماسهائى گذاشته اند. بزرگترين آنها بيش از ده تا دوازده قيراط نيست و همه آنها نگين هاى مسطح هستند. 
در بعضى جاها هم مرواريدهائى است كه در طال كار گذاشته اند و در يكى از اضالع طول تخت چهار پله- است كه از 

آن باال ميروند. از سه پشتى يا بالشى كه در روى تخت است يكى را كه در پشت شاه ميگذارند درشت و گرد است مانند 
متكاهاى ما و اندو پشتى ديگر كه در دو طرف او ميگذارند پهن است، گذشته از اين شمشيرى و گرزى و طبرى و 

كمانى و تركش با تير باين تخت آويخته اند و تمام اينها مانند بالشها و پله ها و قسمت ديگر تخت مرصع از جواهرهائى 
است كه كامال با جواهرهاى ديگر تخت هم آهنگ است. من ياقوت هاى درشتى را كه در اطراف تخت كار گذاشته اند 
شمردم تقريبا صد و هشت دانه است كه كوچكترين آنها تقريبا صد قيراط وزن دارد، اما بعضى از اينها بنظر مى آيد كه 

دويست و بلكه بيشتر هم وزن داشته باشد، اما زمردها تا اندازه اى خوش رنگند ولى بعضى از آنها يخ زياد دارند و 
بزرگترين آنها ممكن است تقريبا شصت قيراط و كوچكترين سى قيراط باشند. من تا يكصد و شصت از آنها شمردم و 
بهمين ميزان ياقوت يا بيشتر از آنها است. عقب روپوش تخت پوشيده از الماس و جواهر است و در دور آن ريشه اى از 
مرواريد آويخته اند و در باالى روپوش كه بشكل گنبد است و چهار دانه دارد طاووسى ديده ميشود كه دم خود را بلند 
كرده و آن دم از ياقوت كبود و جواهرهاى رنگ ديگر است. بدن آن از طالى ميناكارى و چند تيكه جواهر است، از 

آنجمله ياقوت درشتى است كه در جلو شكم آنست و از آن مرواريدى بشكل گالبى آويزان است كه پنجاه قيراط تقريبا 



وزن دارد و زردرنگ است. در دو طرف طاوس يك دسته گل بزرگى است كه بقصد همان پرنده است و از چندين نوع 
گلهاى طالى ميناكارى با چند قطعه جواهر ساخته اند. در آنطرف تخت كه رو به حياط است شبكه اى از جواهر و الماس 

كه هشتاد تا نود قيراط وزن آن ميشود آويخته است و در اطراف آن ياقوتهائى است و وقتى كه شاه روى تخت نشسته 
 است اين شبكه درست روبروى چشم اوست، ولى 
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آنچه بنظر من در اين تخت مجلل گرانبهاست اين است كه دوازده ستونى كه روپوش آنرا نگهميدارند رشته هاى زيبائى 
از مرواريدهاى خيلى گرد و خيلى درشت دور آنها پيچيده اند و هردانه اى از آنها ممكن است از شش تا ده قيراط باشد. 
بفاصله چهارپا از تخت در چهار طرف دو چتر است كه در زمين كار گذاشته اند و ميله آنها كه هفت تا هشت پا ارتفاع 
دارد مرصع از الماس و ياقوت و مرواريد است. اين چترها از مخمل سرخ است كه زردوزى كرده اند و در اطراف آنها 
ريشه اى از مرواريد است. اين بود آنچه من توانستم به بينم از اين تخت معروفى كه تيمور آنرا شروع كرده و شاهجهان 

آنرا تمام كرده است و كسانى كه حساب جواهرهاى شاه و ارزش اينكار را دارند بمن تأكيد كردند كه صد و هفت هزار 
 .»1 «لك روپيه تمام شده است كه معادل پانصد هزار ليره به پول ما باشد

 ميليون ليره است. در هرصورت اين مبلغ 30 ميليون ليره تخمين ميزند و كمترين تخمين 87هانوى ارزش غنائم را 
بى نهايت زياد بود اگر نادر شاه آنرا بمصرف ارتش خود و كارهاى عام المنفعه رسيده بود خيلى باعث ترقى و پيشرفت 

ايران فقير ميشد. اما اين ثروت او را به يك شخص خسيس و لئيم تبديل كرده و كشور ايران هرگز از اين ثروت هنگفت 
 .»2 «و گنج عظيم در مدت زندگانى او استفاده نكرد و پس از مرگش نيز اين گنج پراكنده شده از دست رفت 

 قتل عام 

بواسطه شورشى كه در دهلى برخاست و عده اى از ايرانيان كشته شدند خاتمه صلح آميز اين لشگركشى بهم خورد. نادر 
 اول خواست بدون بروز سانحه اى اين شورش را بخواباند ولى آخر االمر مجبور شد كه مهار

______________________________ 
) ثابت ميكند كه تخت طاوس تهران در زمان فتحعلى شاه ساخته شده است. 317- 22)- كرزون (جلد اول صفحات 1(

 (مؤلف)

)- چندين سال پيش من يك گردن بند مرجان ساخت هند از يكى از نوادگان فقير نادر شاه خريدم، قرائن و داليلى در 2(
 دست است كه از آن ميتوانيم باور كنيم كه اين گردن بند جزو غنائم دهلى بوده- است. (مؤلف)
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سربازان خود را رها كند و آنها اهالى را قتل عام كرده مساكن و منازل را غارت نمودند و طعمه حريق ساختند تا اينكه 
 محمد شاه واسطه شده و قتل عام موقوف گرديد، اما در اينموقع نيمى از شهر از آتش منهدم شده بود.

من شخصا مسجد روشن الدوله را در دهلى ديدن كرده ام و نادر شاه در آنموقع در اين مسجد روى سكوئى ايستاده و 
نفرات خود را براى حمله بسه طرف فرمان داد. نزديك اين مسجد «خونى دروازه» قرار دارد كه قتل عام از آنجا شروع 

 گرديد. امروزه در بازار دهلى «نادرشاهى» بمعنى قتل عام استعمال ميشود.

 ازدواج نصر اهللا ميرزا

 براى تشييد مبانى اتحاد بين دو پادشاه يكى از دختران امپراطور مغول بعقد ازدواج نصر اهللا ميرزا فرزند دوم نادر درآمد.

مطابق روايات ميگويند كه از داماد نسب نامه هفت پشت او را خواستند جواب مهيب و وحشت آور نادر چنين بود «او 
 فرزند نادر شاه، پسر شمشير، نوه شمشير و بهمين ترتيب تا هفتاد پشت عوض هفت پشت فرزند شمشير بود.»

 نتايج لشگركشى هندوستان 

نادر شاه بواسطه اين لشگركشى چند ماهه خود چنان ضربتى زد كه در تمام جهان انعكاس يافت، تا آنزمان هرچند او 
فتوحات زيادى كرده بود ولى فقط توانسته بود اياالت از دست رفته شاهنشاهى ايران را پس بگيرد، اما در اين لشگركشى 
مساعد و ميمون خواسته بود «دولت و ثروت افسانه اى هند» را بدست آورده و براى خود شهرت و معروفيت ابدى كسب 

كند. بعدا نادر از خود دورانديشى سياستمدارانه اى نشان داده و محمد شاه را مجددا بر تخت جايداده كسانيرا كه بخواهند 
 از فرمان او سرپيچى كنند تهديد نموده كه مورد حمله و گوشمالى واقع خواهند شد.

نادر دانست كه نگاهداشتن دهلى كاريست صعب و مشكل و خارج از قدرت اوست، بعالوه در آن موقع تمام اياالت 
ساحل راست رود سند را كه زمانى جزو امپراطورى ايران بوده مجددا بدست آورد. بدين طريق اين فاتح با قدرت و 

 شهرت و ثروت مجددا از رود سند عبور نمود. در وقت مراجعت خود بفالت ايران نادر بطوايفى كه در تنگه خيبر
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سكونت داشتند باج يا (باج سبيل) داد تا از هرگونه مخاطره و بيم ضرر آنها نسبت باموال و خزاينى كه همراه داشت 
 مصون بماند و بدين ترتيب او آن گنجهاى گرانبها را بسالمت بكابل رسانيد.

 )1739 هجرى (1151- 52لشگركشى بسند 

ارتش نادر مدتى در نقاط كوهستانى افغانستان مانده زمستان بعد صرف لشگركشى بسند گرديد. در اينجا نادر خواست 
ممالكى كه تازه بدست آورده خود بتصرف درآورد. با مقاومت كمى روبرو شده و يا مقاومتى در مقابل او بعمل نيامد. 



خدايار خان عباسى كه اين لشگركشى اساسا برعليه او متوجه بود به بيابان فرار كرد، اما بر اثر تعقيب نادر اسير شده تسليم 
 گرديد.

عبد الكريم ميگويد وقتى صورتى از اموال و نقود او برداشتند بسيارى از اشيائى كه افغان ها در اصفهان بغارت برده بودند 
در بين آنها يافت شد. افشار بزرگ نواحى مفتوحه را بسه قسمت تقسيم نمود و پس از برقرارى نفوذ و قدرت خود در آن 

نواحى از راه پيشين و قندهار بطرف نواحى مرتفع مراجعت نمود ارتش او مدت چهل روز در هرات استراحت نمود. در 
اينجا نادر شاه غنائم دهلى را كه از جمله يكى تخت طاوس معروف و ديگر يك خيمه اى بود نمايش داده موجب حيرت 

و شگفت جمعيت گرديد. در وصف خيمه مزبور چنين نوشته اند «آستر خيمه از اطلس بنفش رنگ درست شده و روى 
آن شبه تمام پرندگان و حيواناتى كه در روى زمين وجود دارند و نيز درختان و گل هاى قشنگ كشيده شده بود. تمام 

 »1 «اين نقوش و تصاوير از مرواريد، الماس، ياقوت قرمز، ياقوت كبود و انواع سنگ هاى قيمتى ديگر تشكيل يافته بود
 فاتح افشار بعالوه نمايشات زيادى داده و از سران و افسران پذيرائى هائى بانواع مختلف بعمل آورد.

 )1740 هجرى (1153لشگركشى برعليه بخارا 

لشگركشى نادر بر ضد ازبكهاى بخارا و خيوه نتيجه لشگركشى موفقانه او بر هندوستان بود. همانطوريكه در فصل شصت 
 و شش ذكر شد اين اياالت و استانها بوسيله سلسله هاى مجزا ولى از يك 

______________________________ 
  (مؤلف)27)- عبد الكريم صفحه 1(
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 قوم وخويش اداره ميشدند.

دستجات غارتگرى ساليانه از هردوى اين كشورها بخراسان تاخته و آنجا را غارت ميكردند، ليكن چنانكه در سابق گفته 
شد يكى از همين دستجات غارتگر بود كه نادر شاه را در ايام جوانيش باسارت برده بود. البته چون اين كشورها قادر 

بمقاومت در برابر ارتش ايران نبودند بيان اينكه چه چيز فاتح دهلى را وادار نمود كه بر فتوحات خود يك پيروزى 
 ديگرى بيافزايد مشكل نميباشد.

اين لشگركشى از بلخ بكار انداخته شد. در آنجا مقدار زيادى جنس انبار شده بود. اين سيورسات و خواربارها را در 
قايق ها گذاشته و ارتش ايران در هردو طرف ساحل جيحون پيشرفت تا در چارجوى پلى از قايق درست كرده و از آن 

عبور نمودند. ابو الفيض خان پادشاه بخارا چون فهميد كه قادر بمقاومت با جنگجويان ايرانى نميباشد تسليم شد و بسوى 
اردوگاه نادر جلو رفت. نادر پيروزمند اول با نواده چنگيز خان بطور نخوت و غرور و اهانت رفتار نمود ولى بعد او را 

 بمقام و سلطنتى كه داشت ابقاء كرد بدين شرط كه رود جيحون مانند پيش خط مرزى ايران را تشكيل دهد.



معاهده مزبور بوسيله دو وصلت و ازدواج تحكيم گرديد و آن يكى ازدواج نادر با خواهر شاه بخارا و ديگر ازدواج 
 برادرزاده اش با دختر شاه بخارا بوده است. در آخر برطبق سابقه هشت هزار نفر ازبك در ارتش ايران نام نويسى كردند.

 )1740 ه (1103فتح خيوه 

نادر شاه پس از آنكه نام پيروزى بخارا را بر فهرست فتوحات خود افزود مصمم گشت نقشه تسخير خيوه را بموقع اجرا 
 بگذارد.

تركمن ها نزديك بود بتصرف پل قايقى ايرانيان و انهدام كاروان خواربار كه وجود ارتش ايران وابسته بآن بود موفق 
 آيند، اما بر اثر يك حركت و پيشرفت خيلى تند و سريع اقدامات آنها عقيم ماند.

تركمن ها بطور مأيوسانه جنگيدند و حتى در يك موقع كه ارتش ايران كه از تشنگى در مرارت و زحمت بود چنين 
مينمود كه شكست خواهد خورد ولى نادر سربازان خود را تشويق و تهييج نمود و جنگ را برد. پس از اين جنگ ارتش 

 در چهار
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قسمت با كمال احتياط بحركت درآمد، بدين ترتيب كه قسمتى جلو حركت كرده و قسمتى از عقب و دسته ديگر 
مراقب جناح بوده در صورتيكه محافظت از قايق هاى پربهاى خواربار بر عهده توپخانه كه سوار نظام آنرا محافظت ميكرد 
محول شده بود. ايرانيان اول دژ معروف هزار اسپ را محاصره نموده اما وقتى كه معلوم شد آيلبارس خان حكمران خيوه 
در قلعه جايوك است نادر محاصره را ترك كرده و خان را محاصره نمود و او هم بر اثر فشار مجبور به تسليم شد. نادر 
شاه قبل از اقدام باين لشگركشى سفرائى بدربار خان خيوه فرستاده كه تقاضا كند تمام ايرانيانى را كه ببردگى توقيف و 

بازداشت شده اند آزاد كند، ولى نمايندگان سياسى او را به قتل رسانيده و فقط يكى را با دست و پاى بريده مراجعت داده 
بودند. ايلبارس خان مى بايستى مجازات آن عمل وحشيانه خود را به بيند و بنابرين با بيست نفر از مشاورين خود بامر نادر 

بقتل رسيد. چون معلوم بود كه مردم بيگناهند لذا آنها را از چنگ ارتش نجات داده نگذاشت آسيب و آزادى به آنها 
 برسانند.

در بين زندانيانى كه نادر در اين لشگركشى گرفت دو نفر انگليسى از اعضاى هيئت هانوى بنام تامپسون و هاگ بودند و 
با آنها با نهايت مالطفت و مهربانى رفتار شده و گذرنامه بايشان داده و قول دادند كه اگر بآنها ضرر و خسارتى وارد بشود 

جبران نمايند هانوى شرح مسافرت ها و حوادث و سوانح وارده بر آنها را كه بدين وسيله در پرستشگاه شهرت بمقام 
بزرگى رسيده ذكر نموده است. از نظر بازرگانى اين تهور و سانحه جوئى آنها بشكست خاتمه يافت، چه تقاضاهائى براى 

 خريد اجناس آنها نشد و نسبت بخطرهاى بزرگى كه به آنها مواجه شدند منافعى بدستشان نيامد.

عده زيادى از ايرانيان و روس ها از غالمى آزاد شدند. ايرانيان در دهى بنام مولودگاه در ناحيه دره كز سكنى گزيدند كه 
آن بدستور نادر و بياد بود او بنا شد و بنابر اطالعى كه از عبد الكريم بما رسيده مسجدى نادر در آنجا بنا كرد كه بوسيله 



سه گلدان زرين بزرگ كه رويهم قرار داشتند اهميت و برجستگى يافته بود. بر فراز آنها مخصوصا يك شمشير از طال 
 قرار داشت كه آن اشاره بود كه شمشير از همين نقطه بخارج 
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 خرابه هاى آنجا را ديدن مينمودم بمن اطالع دادند كه مؤسس سلسله قاجار 1913انتشار يافته است» وقتى من در سال 
 »1 «دستور داده بود كه مسجد و ساير ابنيه را با خاك يكسان كنند.

 نادر شاه در اوج قدرت خود

نادر پس از مراجعت از خيوه بسوى كالت محبوب خود رفت و در آنجا دستور بنيان كاخى براى خود داد و نيز امر كرد 
 خزانه ئى براى غنائم دهلى بسازند، پس از آن بمشهد رفته و در آنجا با آئين تمام جشن فتوحات خود را گرفت.

نادر در اين موقع به منتهاى شهرت و قدرت خود رسيده بود. در مدت پنجسال توانسته بود اشرف و حسين رؤساى 
 غلجائى را مغلوب ساخته و قندهار را تصرف نمايد.

پيروزى او بر محمد شاه و تصرف دهلى خود يك پيروزى بسيار باشكوهى بود و فتوحات نادر با لشگركشى هاى موفقانه 
برعليه بخارا و خيوه تكميل گرديد. اما اين هنوز تمام فتوحات او نبود. تركها دو مرتبه مغلوب شده و اياالت از دست رفته 

شاهنشاهى ايران را پس داده بودند و بدين ترتيب مرز ايران بار ديگر از جيحون طرف شمال به ايندس يا رود سند طرف 
جنوب بسط و امتداد يافت و شاهنشاهى ايران از زمان صفويه خيلى معظم تر گرديد. اما اگر نادر استعداد و لياقت ادارى 

داشت ميتوانست بواسطه بكار انداختن وسايل و منابع مادى بى شمارى كه در دسترس خود داشت سعادت و خوشى و 
كامرانى را بايران برگرداند. اما اخالق او بواسطه موفقيت ها و پيروزى ها ضايع شد و سالهاى آخر زندگانيش پر از ظلم و 

جور و خست و لئامتى بود كه روزانه بر شدت آن ميافزود و اين صفات او را يك ظالم خونخوار نمود و مورد نفرت و 
 اكراه مردمى كه او آنها را از يوغ غيرقابل تحمل افغانها آزاد نموده بود قرار گرفت.

______________________________ 
 ) ميباشد.1746 هجرى (1159)- بمن اوراقى چند داده شد كه حاوى عايدات مالياتى ناحيه دره گز در سال 1(

در بين آنها يك فقره حاوى مخارج مولودگاه و مقبره امامقلى بوده است. اين اسناد را من بانجمن همايونى آسيائى اهدا 
 كردم. (مؤلف)
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 نادر شاه 

 فصل هفتاد و دوم سالهاى آخر عمر نادر شاه 



جز ايرانيان چه كسى شاهنشاهى ايران را مجددا تأسيس كرد؟ بجز ايرانيان چه كسى شاه را در فتح هندوستان كمك 
 نمود؟ اما نادر اكنون نيروى خارجى دارد و بوسيله يك ارتش تاتار بر ما سلطنت ميكند.

 گله و شكايت يك ايرانى به هانوى.

  ميالدى 1421- 42لشگركشى برعليه لزگى ها 

در ايران يك ضرب المثلى است كه ميگويند «اگر شاه ايران احمق است بگذار بجنگ لزگى ها برود» و مقدر شده بود 
كه نادر صدق اين گفتار را ثابت نمايد. قبائل وحشى لزگى كه در يك ناحيه غير مزروع و غيرقابل دسترسى در 

 گودى هاى داغستان سكنى داشتند بشيروان و ديگر نواحى مسكون حمله كرده و آنجاها را غارت مينمودند.

 آنها در زمان لشگركشى هندوستان ابراهيم خان يگانه برادر نادر را بقتل رسانيدند.

نادر براى حفظ حيثيت و شرافت مجبور بود انتقام خون برادرش را بگيرد. در عملياتى كه بدين منظور انجام گرفت او در 
 ابتدا پيشرفت هائى هم نمود. نيروى جلودار او
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كه از افغانها تشكيل يافته بود يك موضع مستحكم دشمن را گرفت. اين موفقيت و نيز شهرت نادر سبب شد كه بعضى از 
طوايف و قبايلى كه در نواحى غيرقابل مدافعه سكنى كرده بودند تسليم شوند و بعدا اينها را با خانواده هايشان بخراسان 

 انتقال دادند.

پس از آن نادر داخل زنجيره جبال داغستان گرديد و هشت هزار نفر را براى حفظ خطوط ارتباطى خود گذاشته با قشون 
عمده اش لزگيهاى گريزپا و فرارى را در جنگلهاى كوهستان در ميان انبوه درختان تعقيب نمود. آخر االمر لزگيها موقع 

را مناسب ديده به ارتش نادر و نيز به نيروهاى مواصالتى او حمله كرده خسارات و تلفات زيادى وارد كردند، حتى 
 بسوى خيمه شاهى دست يافته و جواهرات و زنان چندى را با خود بردند.

نادر از اين شكست خشمناك شده و بطور مأيوسانه اى جنگيد، ولى بواسطه نرسيدن آذوقه و خواربار مجبور شد به دربند 
عقب نشينى نمايد. در آنجا اگر خواربارى كه از حاجى طرخان با كشتى حمل شده بود باو نميرسيد ارتش از هم گسيخته 

و سربازان از گرسنگى ميمردند. هانوى متذكر ميشود كه اين تجربه تلخ اهميت و قدر و قيمت يك نيروى دريائى را بر 
 نادر ثابت نمود.

دولت روسيه از اين عمليات متوحش شده نيرويى بدانسوى اعزام داشت و لزگيها را تشويق كردند براى تحت الحمايگى 
 بآن دولت بدهند، شاه پس از آنكه حس كرد مغلوب شده و شكست او باعث خواهد شد كه »1 «روسيه عريضه اى 



دشمنان زيادى كه تا آنوقت بواسطه تصور شكست ناپذيرى او جرأت عرض اندام نداشتند حال در مقابل او بكين خواهند 
 برخاست با قيافه عبوس و حالت عصبانى عقب نشست.

 كور كردن رضا قلى ميرزا

نادر بعد از مجالس جشن مشهد براى جنك با لزگيها حركت نموده و از راه استراباد و مازندران عازم شيروان گرديده 
 بود، هنگامى كه از جنگلهاى ايالت مزبور ميگذشت مورد سوءقصد دو نفر افغانى قرار گرفت.

______________________________ 
 خود عريضه مزبور را بشرح زير ترجمه نموده است: ما مصمم هستيم كه مرز 226)- هانوى در كتاب چهارم صفحه 1(

طالئى رداى امپراطورى امپريس يعنى ملكه را محافظت و نگهدارى كنيم و با وجود هرشيطانى كه بخواهد ما را تهديد 
 كند از تصميم خودمان نخواهيم برگشت. (مؤلف)
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گلوله اى كه يكى از اين دو نفر بسوى او شليك كرد بازوى راست او را خراشيده دستش را زخمى نمود و به سر اسبش 
 اصابت كرد. آدم كشان از پشت درختان انبوه فرار كردند.

نادر بحق يا ناحق چنين تصور كرد كه رضا قلى ميرزا مسبب و محرك اين توطئه بوده است، شاهزاده جوان محاكمه شد 
و حتى باو قول دادند كه اگر اعتراف كند او را معاف خواهند داشت، اما او به بيگناهى خود مصر بود. پس از خاتمه 

لشگركشى لزگيها حكم شد شاهزاده جوان را كور كردند. صفات و اخالق اين شاهزاده كامال به پدرش شباهت داشت، 
چنانكه يكمرتبه شايعه مرك نادر را در هندوستان كه شنيد شاه طهماسب را بقتل رسانيده وضع شاهى بخود داد، اما 

وقتى كه نادر برگشت با او بخشونت رفتار نمود و او را مورد كم ميلى و تنفر قرار داد و بهر صورت ممكن است كه او در 
 آن قضيه مقصر بوده باشد.

از طرف ديگر نادر بر اثر شكست خود در جنك لزگيها اخالقش بهم خورده و بكلى از حال عادى بدر رفته بود و براى 
محكوم كردن تأمل نمى نمود، بلكه بصرف سوءظن اكتفا ميكرد. نادر بى شك بعد از اين عمل نادم و پشيمان شد و 

چنانكه نقل شده است همه آن كسانى را كه در زمان كور كردن شاهزاده حضور داشتند بقتل رسانيد و بهانه او اين بود 
كه آنها براى نجات چشم هاى شاهزاده كه مايه افتخار ايران بود ميبايستى جان خود را فدا كرده باشند. ايرانيان هنوز اين 

گفتار را كه بشاهزاده كور نسبت داده شده بياد دارند و آن چنين است «اين چشمان من نبود كه شما كور كرديد بلكه 
 چشمان ايران بود».

 1733- 1744طغيانها و ياغى گريها در ايران 



دفع حمله نادر در داغستان و ناامنى و مخاطره اى كه بر اثر جور و ستمگريهاى روزافزون او ايجاد شده بود سبب عمده 
طغيان و آشوب در شيروان، فارس و استراباد بوده است. در شيروان يكنفر مدعى موسوم به سام كه خود را فرزند شاه 

سلطان حسين ميناميد آن ناحيه را تصرف كرده و با كمك لزگيها يك نيروى دو هزار نفرى ايرانيان را مغلوب ساخت. 
 نادر نيرويى 
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بعده بيست و پنجهزار نفر بدانسوى فرستاد و اين نيرو پس از جنگهاى بسيار سخت و خونريزى هاى زياد شورش را 
فرونشاند و مدعى اسير شده و از يك چشم كور شد و بعدا با پيام زير بقسطنطنيه روانه اش نمود «نادر از قتل يك شخص 

 .»1 «بدبخت زبون اكراه داشته هرچند كه ارباب بزرگ از او طرفدارى مينمود»

علت اغتشاش شيراز شكست تقى خان حاكم فارس در بعضى لشگركشى هاى در خليج فارس بود، وقتى تقى خان شنيد 
كه بر اثر عدم موفقيت ميخواهند او را دستگير ساخته و زندانى كنند طغيان كرد. اما يك لشكر هيجده هزار نفرى، شيراز 
را تصرف كرده و طغيان و شورش او را با تلفات وحشتناكى خوابانيد. تقى خان دستگير شده و از يك چشم كور شد و 
خانواده او همگى بقتل رسيدند. درباره شورش قجرهاى استراباد در آنجا كه بشرح سرگذشت هانوى ميپردازيم صحبت 

خواهيم داشت. محمد حسين خان رئيس آنان بدست يك نيروى هزار و پانصد نفرى مغلوب شد و شهرستان استراباد 
بواسطه كشتارها و بر بادى ضياع و عقار اهالى منهدم و ويران گرديد. هانوى در اين باب شرح جالب توجهى گزارش داده 

 است.

 1743- 1745آخرين لشگركشى بر ضد تركيه 

آخرين لشگركشى نادر برعليه عثمانيان بواسطه امتناع سلطان در شناختن فرقه جعفرى بوده است كه راجع بآن علماء و 
رؤساء مذهبى چنين فتوى داده بودند. «چون فرقه جديد يعنى شيعه رافضى مخالف با ديانت حقه اسالم ميباشد كشتن و 

 اسير كردن ايرانيان جائز و رواست».

سلطان ايران در كوشش خود براى متحد ساختن مجدد ايران و عثمانى كامال با عدم موفقيت مواجه شد و چون تمام 
 شيعه هاى صالح و متقى از او نفرت داشتند موقعيت او بهيچوجه قابل غبطه و رشك انگيز نبود.

در هرصورت نادر هنوز قادر بود كه يك شكست تباه كننده ديگرى بتركها وارد سازد و آنها هم كه از وقايع داخلى ايران 
 تحريك شده بودند براى قدرت آزمائى 

______________________________ 
 )- اين شرحى بود كه هانوى ذكر كرده ولى در جهانگشا پيغام ديگرى نقل شده است. (مؤلف)1(
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مايل بودند يكبار ديگر خود را بخطر اندازند براى مدت زيادى جنگ قطعى روى نداد و تركان در موصل، قارص و 
نقاط ديگر از خود موفقانه دفاع ميكردند در حاليكه ايرانيان در حمله هاى بى نتيجه خود هزاران نفر از افراد خويش را از 

 دست ميدادند.

) يك ارتش بزرگ ترك تحت فرماندهى يكن محمد پاشا براى يك نبرد قطعى از 1745 هجرى (1158باالخره در سال 
قارص حركت نمود. نادر كه هنوز مهارت سوق الجيشى خود را از دست نداده بود تصميم گرفت اين ميزبان بزرگ را 

 در همان جائى كه عبد اهللا پاشا را مغلوب ساخته مالقات نمايد.

فرمانده ترك كه در رأس يكصد هزار نفر سوار نظام و چهل هزار نفر پياده نظام پيش ميرفت در مقابل ارتش ايران توقف 
نموده و باستحكام اردوگاه خود پرداخت. روز بعد بين دو ارتش تالقى حاصل شد و ايرانيان پس از يك سلسله نبردهاى 
پردامنه با تركها كه چهار روز ادامه داشت پيروزى نهائى بدست آوردند. تركها باردوگاه خود رانده شده و آنها فرمانده 

خود را بقتل رسانيده در حال بى نظمى و نااميدانه اى فرار نمودند. نادر تمام توپخانه و ذخائر نظامى دشمن را تصرف نمود 
و هزاران نفر از نيروى دشمن بقتل رسيده و يا اسير شدند. پس از اين فتح درخشان فاتحين براى صلح پيشنهادهاى تازه اى 

نمودند. نادر حاضر شد كه از ادعاهاى خود درباره فرقه جديد صرفنظر كند. اسرا آزاد شدند و معاهده صلح بهمان 
 شرائطى كه در معاهده با سلطان مراد چهارم بسته شد امضاء گرديد.

 1739- 1742مسافرتهاى پيش قدمانه التون 

در فصول شصت و دوم و شصت و چهارم مختصرى از كوشش هاى بريطانيا را براى تجارت با ايران از راه روسيه در 
سده هاى شانزده و هيفده نشان داديم. پطر كبير وقتى فهميد كه اتباع او براى تشكيل تجارت با ايران قابل نيستند 

بانگليسى ها پيشنهاد نمود كه اين امر را تقبل نمايند، ولى مرگ او مانع اجراى اين منظور گرديد. در چند سال بعد در سال 
 براى اجراى آن نقشه كوششى بعمل آورد. اين »2 «، جان التون »1 « يعنى درست يكصد سال پس از هيئت هولستين 1738

  بدولت روسيه خدمت كرده »3 «انگليسى بى باك در لشگركشى ارنبورگ 

______________________________ 
)1-(Holstein.  

)2-(John Elton  

)3-(Orenburg  
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بود و در طى آن لشكركشى كشورهاى گمنام بسيارى را سياحت نموده و هم چنين در باب تجارت با خيوه و بخارا 
 تحقيقاتى بعمل آورده بود.



 التون براى رفتن به خيوه و بخارا به مسافرت پيش آهنگانه اى دست زده و بسوى ولگاى سفلى حركت 1739در سال 
نمود، اما از همان هنگام شنيد كه ايرانيان آن دو كشور را مورد حمله و هجوم قرار داده اند، بنابراين مصمم شد كه 

كاالهاى خود را برشت حمل كند، در آنجا پذيرائى دوستانه جالب توجهى از او بعمل آمد. او با شور با فرماندار ايرانى 
آنجا از رضا قلى ميرزا كه در آنوقت نائب السلطنه ايران بود استدعاى يك «فرمان» نمود و باو اعطاء گرديد. فرمان مزبور 

 حاوى مواد بسيار مساعدى بود.

التون از اين موفقيت بر خود باليده و بانگلستان برگشت و در آنجا با بيانى غرا و جالب، منافع افتتاح باب تجارت با ايران 
 .»1 «را اميدبخش نشان داد و طرفداران زيادى جلب كرد

التون يادآور شد كه مشهد اكنون كرسى نشين است و بواسطه اينكه از خليج فارس براى عمليات شركت هند شرقى خيلى 
دور افتاده از راه درياى خزر دسترسى بآنجا ممكن است. بعالوه اين شهر مى تواند يك انبار عالى براى تجارت با خيوه و 

 بخارا باشد.

در مقابل اين منافع بايستى حالت فقر از روى بيچارگى ايران خسته و وامانده را ذكر نمائيم، بعالوه بايد متذكر شد كه 
افتتاح اين راه تجارتى، جديد نبوده بلكه ارمنى هائى كه بين هلند و ايران تجارت ميكردند آنرا راه مورد استفاده قرار داده 

بودند. در ضمن بايد گفت كه آنها از زبان و رسوم ايرانى باخبر بوده و ببازرگانان تازه وارد با نظر خصومت مى نگريستند. 
گذشته از همه اين جاده از جاده ايكه از راه حلب عبور مينمود طوالنى تر بود و در نيمى از سال بيشتر باز نبود. از طرف 
ديگر ارمنى ها مجبور بودند مالياتهاى غيرقانونى سنگينى بپردازند، در صورتيكه انگليسى ها از آن مستثنى بودند. با اين 

 ترتيب عمال هيچ نوع پارچه انگليسى از سمرنه بشمال ايران نرسيد.

______________________________ 
 چهار كاغذيست كه با اين موضوع مربوط ميباشد و دوتاى آنها گزارش شخص التون 1742)- در مجله «جنتلمن» سال 1(

 است. (مؤلف)
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 دو كشتى ساخته شد و 1742رخصت و اجازه الزم براى بازرگانى از دولت روسيه گرفته شد و در شهر غازان در سال 
 بآب انداخته شد. التون برياست هيئت انتخاب شده و وودروف نامى فرماندهى كشتى را بر عهده داشت.

التون بعد از ورود برشت زود باكنسول روس بناى نزاع را گذاشت. در سال بعد در نتيجه پيشنهادات مقدماتى كه توسط 
 مقامات ايرانى بعمل آمده بود التون ناگهان وارد خدمت نادر شاه شد.

 1743حوادث يا سرگذشت جوناس هانوى 



عمليات التون طبعا باعث تشويش خاطر عمال و نمايندگان انگليسى در پطرو گراد گرديد و خيال كردند كه آنها حس 
عداوت روسها را نسبت بخود خواهند برانگيخت. بنابراين جوناس هانوى را براى تقبل امر و جلوگيرى از محظور بايران 

روانه داشتند. هانوى وقتى كه از حاجى طرخان عبور مينمود دريافت كه روسها با فعاليت بازرگانى انگليسها كه بازرگانى 
خودشان را تهديد ميكرد مخالف ميباشند. بعالوه بايد ذكر نمود كه كشتيهائى كه در غازان ساخته شده بود از تمام 

 كشتى هاى ديگرى كه در درياى خزر بحرپيمائى مينمود عالى تر و بزرگتر بودند.

هانوى پس از مشاوراتى با التون درباره موفقيت خويش تصميم گرفت مال التجاره خود را باستراباد و مشهد ببرد و بدين 
منظور بسوى خليج استراباد روانه شد. هانوى بدون هيچ حادثه اى بآن شهر رسيد. اما قبل از اينكه بتواند آنجا را ترك كند 
محمد حسين خان قاجار آن شهر را تصرف نمود. تركمن ها كه در لشگركشى قاجار شركت كرده بودند نه تنها با تحويل 

دادن امتعه اين بازرگانان انگليسى حاضر نشدند بلكه درخواست نمودند كه خود بازرگانان را براى گله بانى بآنها تسليم 
كنند. در هرصورت خان قاجار هانوى را از اين سرنوشت شوم نجات داد و باو اجازه داد كه از استراباد خارج گردد. 

هانوى بعدا تصميم گرفت براى گرفتن حق خود شكايت نزد نادر شاه برد. پس از عبور از مازندران كه با نهايت اشكال و 
 سختى انجام گرفت به لنگرود رفت. در آنجا التون باو كمك كرده و برشت رفت و در آنجا خود را براى سفر
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بعدى حاضر نمود. هانوى بسالمت باردوگاه سلطنتى به همدان رسيد و فورا باو فرمانى براى استرداد و اعاده امتعه اش داده 
و مخصوصا در فرمان ذكر شده بود كه در صورت از بين رفتن امتعه بهاى آنرا بپردازند، بدين جهت مسافرت دوم او 

باستراباد ضرورت پيدا كرد. هانوى در آنجا ناظر مجازات وحشتناكى شده كه نسبت بياغيان بعمل آمده بود و شخصا دو 
 هرمان را كه از سرهاى بريده تشكيل شده بود ديده است.

 1746بسته شدن تجارت بريتانيا از راه درياى خزر 

حكومت روسيه بى جهت بر اثر عمليات التون دچار هراس شد و اولين قدمى كه در مقابل آن برداشت جلوگيرى از حمل 
 امتعه اى بود كه از راه روسيه براى او فرستاده ميشد.

كمپانى روس باين انگليسى خيره سر مبالغ زيادى پول داد تا ايران را ترك كند، ولى نتيجه اى نگرفت. التون در جواب 
  از نادر شاه گرفته و خروج او را منع نموده بود نشان داد.1745فرمانى را كه در سال 

در سال بعد دولت روسيه اعالميه اى منتشر ساخته و بكلى تجارت بريتانيا را از راه خزر قدغن نمود و علت آنرا طرز رفتار 
التون خاطرنشان كرده بود. اين عمل يك ضربه مهلك به قمارى بود كه انگليسى ها شروع كرده بودند. در سال بعد پس 
از قتل نادر شاه نمايندگى تجارتى انگليس ها در رشت غارت شده و كاالهائى به بهاء هشتاد هزار ليره از بين رفت و اين 

 خسارت هيچوقت هم جبران نشد.



نمايندگان تجارتى، شهر رشت را ترك گفتند و بدين ترتيب دومين كوشش بريتانيا براى تجارت با ايران از راه روسيه 
منجر بعدم موفقيت گرديد. ولى در خصوص جرئت و جسارت و حوادث اوليه تاريخچه و وقايع ايام ما با كارهاى مهم 

 و ودروف كه در جهانگردى و سير و سياحت اكتشافى بطور پيشقدم شهرتى »2 «، التون،»1 «انگليس هائى مانند هانوى 
 بسزا حاصل كردند مكمل گرديد.

 علو نظر نادر شاه در قسمت نيروى دريائى 

ايرانيان كه بواسطه سدهاى سلسله جبال از دريا محروم شده اند ناسازگارى و عدم تمايلى كه هميشه نسبت بدريا نشان 
 داده اند بهترين گواه بر صدق اين مطلب ميباشد كه اوضاع طبيعى 

______________________________ 
)1-(Hanway  

)2-(Elton  
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 جوناس هانوى و دوهرمان از سرهاى بريده در نزديك استرآباد
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در اخالق مؤثر ميباشد. اين ناسازگارى و تنفر از دريا امروزه نيز در آنها بهمان مثابه كه حافظ را از سفر هند بازداشت 
استوار ميباشد. نادر شاه اولين پادشاه ايران است كه ارزش نيروى دريائى را درك نمود و از اين حيث شايسته احترام 

ميباشد. درياساالر سواحل (دريابيگى) با آنكه وقتى كه باين شغل تعيين شد هيچ كشتى نديده بود معهذا از سياست و رويه 
 »1 « التون برياست كل كشتى سازى تعيين و بلقب جمال بك 1743دريائى نادر شديدا پشتيبانى ميكرد. در ژانويه سال 

 ملقب گرديد.

التون بساختن كشتى تنها قانع نشد، بنابراين در تحت اوامر ارباب خود ساحل شرقى درياى خزر را بسوى شمال تا جزيره 
 نمود. نقشه نادر آن بود كه تركمن هاى غارتگر را متوقف ساخته و بوسيله تأسيس يك ايستگاه »3 « مساحى »2 «چلكن 

مستحكم ادعاهاى ايران را بر اين سواحل قوى تر سازد. عالوه بر آن نادر خيال داشت بوسيله نيروى دريائى جناح چپ 
ارتش را در جنگ برعليه لزگيها پيش برده و به ارتش خود بدانوسيله آذوقه و مهمات برساند. هانوى در اين مورد 

ميگويد: «محرك نادر در قسمت تأسيس نيروى دريائى عشق و عالقه او در بدست گرفتن تجارت و سلطه دريائى خزر 
 بوده است».

التون يك داهيه اى بود. او مراكز و ستاد خود را در لنگرود بندر الهيجان كه داراى آب و هواى طاعونى بود تأسيس 
نمود و براى از بين بردن تمام مشكالت جدا مشغول كار شد. الوارها را از جنگل بريده و بساحل رسانيد، پارچه هاى 



بادبان را از پنبه بافته، طنابها را از ليف كتان درست كرد و چون در آن نواحى لنگرى پيدا نميشد به تجسس و جستجوى 
آن پرداخت. اهالى محل كه بدون دريافت مزد كار ميكردند نسبت باين بيگارى و كار اجبارى بدون اجرت سخت 

 دشمن بودند، اما التون كه فقط يك نجار

______________________________ 
 )- استعمال تركى آن «گمال» است و بايستى بخاطر داشت كه زبان مادرى نادر تركى بوده است (مؤلف)1(

)2-(Cheleken  

 نقشه هاى 161 داده شده در صفحه 130- 38)- شرح جالب توجه كاپيتن و ودروف در كتاب هانوى جلد اول صفحه 3(
 نادر را ذكر نموده و كوششى كه التون بعمل آورده نشان داده است (مؤلف)
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انگليسى، چند روسى و چند هندى در اختيار داشت يك كشتى كه بيست و سه پارو داشت بآب انداخت. حكومت 
روسيه فعاليت هاى دريائى ايران و نادر شاه را با نظر خصمانه مينگريست، اما التون پس از قتل ارباب خود در آنجا باقى 

  كشته شد. پس از مرگ او تمامى نقشه ايجاد نيروى دريائى از بين رفت.1751ماند تا اينكه در شورش سال 

نادر در خليج فارس نيز براى تشكيل نيروى دريائى بذل مساعى نمود. او بيست فروند كشتى كه پرتغاليها و هنديان آنرا 
اداره مينمودند بآب انداخت و نفوذ و نيروى ايران را در آن منطقه كه شبحى بيش نبود بشكل حقيقت درآورد، عالوه بر 

آن نادر در آنجا يك اسكله هم ساخت و براى حمل الوار از سرتاسر ايران تا آنجا براى استفاده كشتى سازان تلفات 
انسانى زيادى وارد شد. در اينجا نيز پس از قتل نادر اين نقشه در بوته فراموشى گذارده شد و نيروى دريائى ايران راه 
عدم پيش گرفت، فقط يك كشتى نيمه تمام در اسكله بوشهر كه مسافرين بعدى از آن نام برده اند باقيمانده كه معلوم 

 دارد اينجا يكوقت محل ساختن و تعمير سفائن بوده است.

 )1147 هجرى (1160قتل نادر شاه 

وقايع سال هاى آخر سلطنت نادر شاه در صفحات جهانگشا باختصار ذكر شده و معلوم ميشود كه بربريت و وحشيگرى 
نادر از تمام ستمگران خونخوارى كه اسامى آنها در تاريخ ضبط شده بيشتر بوده است. از هركجا كه نادر عبور ميكرد از 

 سرهاى مردم هرمانى ميساخت و باقيمانده رعاياى بيچاره خود را ميراند كه بدرون غارها و بيابانها بسر برند.

تقريبا در تمام كشور عليه اين ظالم شورش عمومى برخاست. على قلى خان برادرزاده نادر كه مأمور سركوبى و مطيع 
كردن سيستانى ها شده بود بشورشيان پيوسته و خود را شاه كشور اعالم نمود و بدين ترتيب بر هرج ومرج كشور بيافزود. 

در بين مردم ديگر كردهاى قوچان شورش نمودند. نادر بسوى قوچان حركت نمود و در دو فرسخى آنجا در اردوگاه 
خود بدست يكى از افراد قبيله خويش بسرنوشتى كه داشت رسيد. شكى نيست كه قاتلين او بمنظور دفاع شخصى به قتل 



او اقدام نمودند، چه شنيده بودند كه آنها را گرفته و بقتل خواهد رسانيد. سراپرده شاه بر روى يك تپه پستى نصب شده 
 بود و آنجا
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را بمن در مسافرت خودم نشان دادند. بارى در آخر شب محمد صالح خان و محمد قلى خان افشار وارد محوطه سلطنتى 
شدند، پس از جستجوئى نادر را پيدا كرده و باو حمله بردند و نادر در ضمن پيكار و جنگ كشته شد. با آنكه قاتلين، او 

 را در خواب غافلگير ساخته بودند معذلك قبل از آنكه صالح خان او را نقش زمين كند نادر دو نفر را بقتل رسانيد.

 صفات او

تجزيه و تحليل اخالق و صفات نادر شاه اشكالى ندارد، وى هيكلى با شكوه با ظاهرى زيبا و صدائى رعدآسا داشت، 
دالورى بى باك و ثابت عزم و نيز پيشوا و فرماندهى مادرزاد بود و با تبر جنگى خود بطرف شهرت و نام قطع طريق نمود. 

داراى حافظه اى شگفت انگيز و مردى وافرى بود. بعالوه ثابت نمود كه در فنون جنگى مهارتى بسزا دارد. در اوائل عمر 
خود طبعى كريم و بخشنده داشت و بطوريكه ابراهام كرت ميگويد از خطاياى زيردستان حاضر بود چشم پوشى كند، او 

پس از بچنگ آوردن غنائم دهلى يك آدم خسيس و لئيمى گرديد، در لشگركشيهاى اوليه خود رويه معتدلى داشت 
ولى بعدا تغيير رويه داده و بخونريزيهاى بى جهت و بى سبب دست ميزد و در اواخر عمر شديدا تشنه خون شده بود، بعدا 
بر اثر شكست از لزگيها و نيز كور كردن پسرش چنانكه ميرزا مهدى خان ميگويد او را در يك افراط هولناكى انداخت 
كه ذكرش از خاطرها نخواهد رفت، او پرورش شده يك فاميل سنى بود و بدين سبب نسبت برؤساى مذهبى فرقه شيعه 

خصومت شديدى ابراز نموده و عايدات زيادى كه آنها داشتند همه را گرفته ضبط مينمود. براى اتحاد اسالم بوسيله الغاء 
عقائد و اصول شيعه سعى بليغ نمود ولى كامال غير موفق و ناكامياب بود. نادر بعدا خواب تشكيل يك مذهب جديد را 
 ديده و در اواخر عمرش در تعقيب اين نظريه خود دستور داد كتب عهد عتيق و جديد (توراة و انجيل) را ترجمه كنند.

از حيث سياست و اداره كشور نيز كامال شكست خورد، هرچند كه مايل بود بى عدالتى ها را شديدا تنبيه و مجازات كند 
ولى ملتفت نبود كه براى استقرار موقعيت خود بايد ايران را خوش و كامران دارد. نادر در جشن پيروزى خود در 

 هندوستان 

 396، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

ماليات سه ساله ايران را بخشيد ولى بعدا مرتكب خطاى باور نكردنى شده و اعالن بخشش ماليات را لغو نمود و فرمان 
جمع آورى ماليات را تا دينار آخر صادر نمود، هانوى ميگويد كه چاپارها و قاصدهاى او در نظر مردم مانند مأمورين 
عذاب و لعنت بودند، دهات و قصبات را براى جلوگيرى از ورود آنان از هرطرف محصور و مستحكم ميكردند، فى 

 الواقع مثل اينكه تمامى ايران فاتح بدست دشمنى ويران شده و نفوس آن ناپديد شدند.



بر ميليونها پولى كه در كالت ذخيره شده بود نادر مرتبا مبالغ ديگرى ميافزود، بعالوه آنچه جواهر در كشور موجود بود 
 ببهانه اينكه در دهلى دزديده شده بزور از مردم گرفت.

اگر نادر شاه عاقل بود و قفل هاى خزائن خود را باز نموده و ميليونها پولى كه از هندوستان بدست آورده بود از ارتش 
 خود پشتيبانى مينمود يقينا ايران كامياب و خوشبخت شده و سلسله او طوالنى ميشد.

 مشابهت غريب بين نادر آخرين فاتح بزرگ آسيا و ناپلئون بزرگترين فاتح اروپا را از لحاظ »1 «سرمور تيمر دوراند
فتوحات و فساد اخالق آنان نشان داده و ميگويد علت آن خرابى نتيجه نيرو و قدرت غيرقابل ضبط آنان بوده است. اگر 
نادر شاه پس از فتح هندوستان و بخارا و خيوه مرده بود تا ابد قهرمان ملى ايران ميشد، بدبختانه او زنده ماند تا مورد تنفر 

 ملتى كه آنان را از تجزيه نجات داده بود واقع گردد.

______________________________ 
)1-(Sir mortimer Durand  
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 سكه كريمخان 

 فصل هفتاد و سوم سلسله بى دوام زند

چقدر خوش آيند است نقل عمليات يك پيشوائى كه با اينكه در يك محيط پست زائيده شده بدون جنايت و خونريزى 
صاحب قوه و قدرت گرديد، آنكه اقتدارش را طورى بماليمت و اعتدال اعمال نمود كه آن در عصرى كه او ميزيست 

 همان اندازه خارق العاده است كه عدالت و بشردوستى او.

 از گفته سرجان ملكم درباره كريمخان.

 احمد خان درانى 

قتل نادر شاه غالمت تجزيه و انحالل ارتشى بود كه بدست او تشكيل يافته بود. تمام سران سپاه نادر عمل توطئه كنندگان 
را تصويب نمودند غير از احمد خان درانى فرمانده سپاهيان ازبك و افغانى كه با نيروى ده هزار نفرى خود در صدد 

برآمد انتقام پيشواى مقتول خود را بگيرد و شكست خورده به قندهار عقب كشيد و در آنجا براى خود سلطنتى تشكيل 
 داد. احمد خان خوشبختانه موفق شد كه يك قافله گنج هاى نادر را كه شامل قسمتى از غنائم دهلى بود تصرف كند.

در بين جواهراتى كه بتصرف او درآمد يكى الماس معروف موسوم به «كوه نور» بود كه اكنون زينت بخش تاج سلطنتى 
انگلستان است. بارى احمد خان بدين وسيله توانست به ارتش خود سروصورتى بدهد. او تمام افغانستان را در تحت انقياد 

 خود درآورد و
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هرات و مشهد را نيز تصرف نمود، بعالوه مكرر به هندوستان حمله كرده كشمير و سند و قسمتى از پنجاب را ضميمه 
قلمرو خود ساخت و حتى مدتى دهلى را در يد تصرف خود داشت. مهمترين جنگ او شكست و مغلوب ساختن 

  ميالدى بوده است.1761مراتاهاى پانى پات در سال 

 )1748- 1747 هجرى (1160- 1161عادل شاه 

برادرزاده نادر بنام عادلشاه پس از او به تخت نشست. اولين عمل او انتشار اعالميه اى بود كه در آن اعالميه شخصا 
مسئوليت قتل يك ظالم جبارى را كه «از خون لذت برده و با بربريت و وحشيگرى ناشنيدنى از كله هاى اتباع خود 

» بر عهده گرفت. بعدا او نيروئى به كالت نادرى فرستاد و تمام اعضاى خاندان افشار بزرگ را »1 «منارهائى ميساخت 
قتل عام و گنجهاى او را تصاحب نمود. فقط از قتل شاهرخ ميرزا فرزند چهارده ساله رضا قلى ميرزا بدبخت از فاطمه 

دختر شاه سلطان حسين صرف نظر نمود. عادلشاه پس از كمى سلطنت بدون افتخار بدست برادرش ابراهيم مخلوع شده 
كور گرديد. ابراهيم نيز بنوبه خود توسط سربازان و افراد خويش اسير شده و در طى مسافرت بشهر بقتل رسيد. عادلشاه 

 هم نيز در همين موقع كشته شد.

 شاهرخ 

پس از آن شاهرخ به تخت جلوس نمود. بنظر ميرسيد كه چون او بازمانده نادر و داراى خصال نيكوئى بود در تمام ايران 
با سلطنت او موافقت نمايند، اما رقيبى بنام ميرزا سيد محمد فرزند يكى از مجتهدين مشهد در مقابل او پيدا شد. اين 
مجتهد با خواهر شاه سلطان حسين ازدواج نموده بود و پسرش صدا بلند كرده و ميگفت شاهرخ قصد دارد سياست 

پدربزرگش را ادامه داده و مذهب شيعه را براندازد. بدين ترتيب نيروئى گرد آورده و شاهرخ را مغلوب ساخت. پادشاه 
اسير شده و كور گرديد. يوسف على ژنرال شاهرخ كه در هنگام جنگ غائب بود و بهمين جهت بر ضعف شاهرخ 

افزوده شده بود در اينموقع ظاهر شده مدعى جديد را كه نام سليمان بر خود گذارده بود دستگير كرده خود و دو پسرش 
 را بقتل رسانيد.

______________________________ 
  (مؤلف)451)- هانرى جلد دوم ص 1(
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شاهرخ دوباره به تخت سلطنت عودت داده شد و يوسف على نايب السلطنه گرديد كمى بعد از اين واقعه دو تن از 
رؤساء قبايل يكى مير عالم خان فرمانده عده اى از اعراب و جعفر خان فرمانده عده اى از كردها يوسف على را مغلوب 

ساخته و البته بعدا او را كور كردند و شاهرخ بد طالع را بزندان انداختند. الزم به گفتن نيست دو رئيس باهم به نزاع 
 برخاستند. مير عالم فاتح شد و نام جعفر خان مغلوب را بر فهرست طويل مردان كور شده افزود.



 ميالدى از سيستان بسوى هرات حركت نمود. 1749احمد شاه كه پايه قدرتش را بسرعت محكم كرده بود در سال 
شاهرخ براى مواجهه با او يوسف على را بدانسوى روانه ساخته و در مدت غيبت او براى انجام اين خدمت بود كه شاه 

مغلوب شده و اسير گرديد. احمد شاه پس از تصرف هرات روانه مشهد شد. مير عالم بسوى او شتافت ولى شكست 
خورد و بقتل رسيد و مشهد تسليم شد. احمد شاه با يك اعتدال و ماليمت شا؟؟؟ و نادر و عاقالنه اى پس از آنكه سيستان 

و هرات را به قلمرو خود افزود تصميم گرفت كه خراسان را يك ايالت مجزائى كرده و در تحت سلطنت شاهرخ قرار 
دهد بشرطى كه نامبرده تفوق و نفوذ افغان را اعتراف نمايد. در اينجا ذكر اين مطلب خالى از اهميت نيست كه افغانها 

هرگز فراموش نخواهند كرد كه زمانى پل ابريشم كه در هفتاد ميلى مغرب سبزوار در جاده مشهد- تهران است مرز غربى 
 امپراطورى آنان بوده است.

 اصل و منشأ ايل قاجار

ايل قاجار از نژاد ترك است. اينان مدتهاى متمادى در ارمنستان سكنى داشتند و تيمور لنگ آنها را بايران كوچ داد. 
همانطوريكه قبال تذكر داده شد يكى از قبايلى كه از صفوى ها پشتيبانى مينمود قزلباش بود. شاه عباس ايل قاجار را بسه 

دسته تقسيم نمود، يكى در مرو مستقر شده و دومى در گرجستان، دسته سوم بدو قسمت كوچكتر بنام يوخارى باش 
) منقسم شده و در سواحل رودخانه گرگان ساكن شدند. ما در اينجا فقط با قسمتى كه در »1 «(باالئى) اشاقه باش (پايينى 

 گرگان مسكن گزيدند سروكار داريم.

______________________________ 
 )- مراد سكه آن سر رودخانه و سكنه اين سر رودخانه است (مترجم)1(
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 محمد حسين خان قاجار

 پس از آنكه نادر فتحعلى خان را بقتل رسانيد بالطبع شاخه باالئى آن قبيله را آن سردار بيشتر مورد توجه قرار ميداد.

محمد حسين خان فرزند فتحعلى خان بسوى تركمن ها فرار كرد. در آنجا وى با كمك آنها براى مدتى استراباد را 
تصرف نمود و در ضمن مال التجاره هانوى را نيز غارت كرد كه ما در فصل گذشته ذكرى از آن بميان آورديم. اما قبل 
از مرگ نادر شاه او قادر نبود كه هيچگونه تأثير مهمى در اوضاع بنمايد، ولى بمحض قتل آن ظالم نيروئى گردآورده و 

موفقانه بمخالفت احمد شاه برخاسته واليات خزر را تصرف كرد. بدين ترتيب وى در حالتى قرار گرفت كه براى بدست 
 آوردن تاج وتخت بجنگ بپردازد.

 آزاد افغانى و على مردان خان بختيارى 



در اين موقع آزاد يكى از سرداران افغانى نادر آذربايجان را تصرف كرده و پس از مغلوب ساختن شاهزاده گرجى 
 قراردادى با او منعقد ساخته و قرار شد كه مرز ايران همان رود ارس باشد.

در ايران مركزى يك مدعى ديگرى موسوم به على مردان خان از رؤساى بختيارى بنام يك شاهزاده پوشالى صفوى 
 موسوم به اسمعيل اصفهان را تصرف كرده و خود را بتخت نشاند.

 كريم خان زند

 .»1 «مدعى چهارم كريمخان فرزند آيماق زند شعبه اى از قبيله الق بود

وى در يك محيطى كه عالى نبود متولد شده و در ارتش نادر بدون هيچ امتياز خاصى با همان سمت سربازى خدمت 
ميكرد. حتى بارها نقل ميكرد كه زمانى بپول احتياج مبرمى داشت و از دكان زين فروشى يك زين طالكارى شده سرقت 
نمود ولى وقتى فهميد كه زين فروش بجرم از دست دادن زين محكوم باعدام شده وجدانش او را آزرده ساخته و زين را 

بازگردانيد. در همان هنگام با خوشوقتى تمام شنيد كه زن زين فروش دعا كرده و از خداوند ميخواهد كه كسى را كه 
زين را بازآورده آنقدر زنده نگاهدارد تا مالك صد عدد زين طال گردد. در اين زمان كه اين حكايت از او نقل ميشود 

 كريم خان 

______________________________ 
)- چراگاههاى اين قبيله قديمى آريائى در حوالى شيراز است. من شخصا يكى از قسمت هاى قبيله الق را در جنوب 1(

  (مؤلف)428كرمان ديده ام. رجوع شود به ده هزار ميل ص 
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يك سرباز عادى بوده ولى وقتى ما براى اولين بار در تاريخ از او نام ميبريم زمانى است كه در اصفهان، وى فقط بر اثر 
نيروى صفات خود بقدرت رسيده و به سران بختيارى بشرايط متساوى ملحق شده است. چنانكه بارها در اينگونه ائتالفات 

اتفاق افتاده حس حسادت برانگيخته شده و على مردان خواست كريمخان را بقتل برساند، اما او با عده اى از اتباعش 
سوار شده گريخت و كمى بعد از اين تفرقه رئيس بختيارى بقتل رسيد و بدينسان كريمخان فرمانرواى ايران جنوبى 

 گرديد و بوسيله عاطفت، سخاوت و عدالت خود موفق به جلب و جذب تمام قلوب گرديد.

 مبارزه سه جانبه براى بدست آوردن قدرت 

 موقعيت ايران در اين موقع نهايت درجه عجيب وغريب بود.

خراسان بدون اختالل و اغتشاش در تصرف شاهرخ بود، در حاليكه كريم خان، حسين خان و آزاد خان براى بدست 
آوردن تخت با يكديگر ميجنگيدند. بهركدام كه توجه ميشد بنظر ميرسيد جنگ را خواهد برد، ولى باالخره پيروزى 

 نهائى نصيب رئيس محبوب زند گرديد.



نبردى كه بين زند و قاجار اتفاق افتاد در مرزهاى مازندران بود. پس از يك نبرد سختى قجرها فاتح شدند، اما بجهت 
 رسيدن نيروى افغانى نتوانستند پيروزى خود را دنبال كنند.

 افغانها به گيالن حمله نمودند ولى وقتى خبر فتح قاجاريه را شنيدند عقب نشستند.

 از همين هنگام كريمخان بقواى خود سروصورتى داد و خود را براى حمله حاضر ساخت.

همه كس گمان ميبرد كه محمد حسين خان مورد حمله واقع خواهد شد، ولى كريمخان به آزاد حمله برد. اين شخص 
در قزوين موضع گرفته و اطرافش را مستحكم نمود و توانست از اين مركز رئيس زند را عقب براند. كريمخان دوباره 

) او مجددا مغلوب شد و 1752 هجرى (1166باصفهان عقب نشسته و بار ديگر از آنجا پيش رفت. در اين بار نيز در سال 
در سراسر ايران مورد تعقيب دشمن قرار گرفت و تا اصفهان و شيراز او را تعقيب نمود. كريمخان حتى در پايتخت خود 
 نتوانست پناهگاهى يابد بلكه بطرف بوشهر فرار نمود، در آنجا رستم سلطان رئيس ايل خشت را ترغيب كرد كه بيارى او
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بيايد. افغانها در يكى از معابر صعب العبور كوهستانى كوتل كمارج كريم خان را تعقيب نمودند. در حاليكه او در دره 
پائين بانتظار آنان نشسته بود و همينكه افغانها بسوى دره سرازير شدند رستم سلطان بآنها حمله كرد. افغانها در يك تپه اى 

گير افتادند و با آنكه دالورانه جنگيدند ولى ارتش آنها تقريبا نابود گرديد و فقط يك عده فرارى جان بسالمت دربردند. 
 كريمخان بوسيله بعضى از مشايخ عرب تجديد قوا كرده زود بشيراز مراجعت نمود.

 )1757 هجرى (1171آخرين لشگركشى 

پس از مغلوبيت آزاد قجرها بآذربايجان لشگركشى كرده و مراكز مهم آن ايالت را تصرف نمودند. نام آزاد خان از 
فهرست مدعيان افتاد و وى پس از آنكه مدت زمانى فرارى بود باالخره به كريمخان تسليم شد. اعتماد فوق العاده و 

اطمينان او بجوانمردى و صفات فاضله رقيبش كه اين تسليم آنرا نشان داد كامال صائب و درست درآمد، چه همانطور كه 
 انتظار ميرفت با آزاد بنهايت مالطفت و سخاوت رفتار شد.

در سال بعد محمد حسين خان با ارتش نيرومند خود كه تازه از پيروزيهاى آذربايجان برگشته و خود را از همه جهت 
مظفر و منصور ميديد براى جنگ با رئيس زند بطرف جنوب حركت نمود، كريم خان كه قادر بمقابله با او در ميدان 

جنگ نبود شيراز را نگاه داشته و دستجات مأمور سيورسات و خواربار دشمن را بستوه آورد. كريمخان تمام مصارف 
 خواربار شهر را تهيه نمود و دهات اطراف را نيز از آذوقه خالى نموده بود.

پس از آن كريم خان كوشيد تا با دادن رشوه رؤساء لشگر دشمن را بطمع انداخته و آنها را منحرف سازد و در اين كار 
او كامال موفقيت يافت و محمد حسين خان در حاليكه دستجاتش يكى بعد از ديگرى او را ترك ميگفتند بدون هيچ 



جنگى مجبور بمراجعت گرديد. آخرين ضربه اين لشگركشى بدست شيخ على خان وارد شد كه رئيس سربازان زبده 
 پيشواى زند بود.

محمد حسين خان بواسطه نزاعش با رئيس شاخه رقيب قجرها بخسارت و زيان افتاده نيرو و توانائى او كاهش يافت. او 
 مجبور بجنگ شده و تا وقتى كه اميد بود
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 كريمخان 
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جنگيده و محلش را نگاهداشت و آنگاه رو بهزيمت نهاده اينجا يكى از رؤساء شاخه باالئى او را شناخته و بقتلش رسانيد. 
بدينسان اين نبرد سه جانبه بين سه مدعى خاتمه يافت و كريمخان بدليل محبوبيت شخصى خود با آنكه مكرر در جنگ 

 شكست خورده بود فاتح و پيروز گرديد.

 )1750- 1779 ه (1163- 1193سلطنت كريمخان 

 تمام مدت سلطنت كريم خان بيست و نه سال بود و بيش از مدت بيست سال حكمران بدون رقيب و بال منازع ايران بود.

كريمخان از قبول لقب شاه خوددارى نمود و اسمعيل آلت دست را در آباده زندانى نموده خود لقب «وكيل» يا نائب 
 السلطنه را اختيار كرد.

 شيراز پايتخت او بود و همان او عمارات زيبائى را كه هنوز شيراز بدان مى بالد بنا نمود.

نام كريم خان هنوز در شيراز مورد احترام و محبت مردم است و من اياميكه در آن شهر توقف داشتم حكايات زيادى 
 درباره عدالت گسترى، روح بذله گوئى و محبت او شنيده ام و براى شاهد مثال در اينجا بذكر اين حكايت اكتفا ميكنم.

كريم خان بقدرى مايل بود كه رعايايش خوشحال و شاد باشند كه اگر از يك محله شهر صداى ساز بلند نمى شد او 
بدون تخلف رسيدگى ميكرد و از علت آن مى- پرسيد و بعد خود نوازندگان را مأمور ميكرد كه در آنجا بنوازند. يك 

نويسنده ايرانى درباره او ميگويد «اهالى شيراز در دوره كريم خان منتهاى درجه آرامش و آسايش خاطر و شادى و 
خوشى را داشته اند، مردم اوقات بيكارى خود را در كنار ماهرويان سيمين تن گذرانيده و جام هاى درخشان شراب در 

ميان آنها در گردش بود، بر هرقلبى عشق و شادى حكمفرما بود» كريم خان دائما در تماس با مردم بود و هيچگونه مقام 
و شأن و يا دبدبه و شكوهى براى خود قرار نميداد و درعين حال زيرك و قابل و بدين ترتيب بايران خسته شده يك 

استراحت بيست ساله كه كامال و شديدا بدان احتياج داشت اعطا نمود و وقتى هم كه در سن پيرى مرد مردم ايران براى 
 پيشواى بى آاليش زند
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 »1 «بطور بى ريا و عميقانه عزادارى نمودند

 تصرف خارك بدست هلنديان 

» بدرفتارى شده و او را »2 «در مدت هرج ومرجى كه در ايران حكمفرما بود و نسبت بنماينده دولت هلند «بارون نيفوزن 
در بصره زندانى نموده بودند. دولت هلند جزيره خارك را كه در رأس خليج فارس است تصرف نمود. اين عمل نيفوزن 

را قادر نمود كه بتواند شط العرب را مورد محاصره دريائى قرار داده و فرماندار بصره را مجبور سازد كه خطاكارى هاى 
خود را جبران نمايد. بايد از هلنديان ممنون شد چه آنها اين جزيره خشك و لم يزرع را كه فقط در آن يكصد ماهى گير 

فقير و بينوا زندگى ميكردند مورد حمايت قرار داده و آنجا را بصورت يك مركز تجارتى مترقى درآوردند و شهر را 
ترقى داده و جمعيتش را بدوازده هزار نفر رسانيدند. هلنديان مدت چند سالى خارك را در تصرف داشتند تا اينكه يك 

دزد دريائى معروف بنام مير محناى بندر ريگى آنرا از دست آنها گرفت و از آن زمان ترقى و جمعيت آن باهم رو به 
 نيستى نهاد.

  ميالدى 1763تأسيس نمايندگى تجارتى بريتانيا در بوشهر 

حمله افغانها و دوران اغتشاشى كه متعاقب آن در ايران روى داد سبب گرديد كه اغلب نمايندگى هاى بازرگانى اروپائى 
 در ايران بسته شد كه اغلب آنها دوباره افتتاح نيافت.

 بواسطه اخاذى و تعديات فرماندار الر بسته 1761تجارتخانه و نمايندگى هاى بازرگانى بريطانيائى در بندر عباس در سال 
 بوشهر كه بندر شيراز- است براى مركز فعاليت بازرگانى جديد انتخاب گرديد. كريم خان خيلى 1763شد. در سال 

مايل بود كه تجارت بريطانيا را دوباره رواج دهد و فرمان او كه در اينجا نسخه آنرا ذكر ميكنيم كامال شرائط مساعدى را 
 .»3 «دربر داشت 

______________________________ 
 شرح جالب توجهى از كريم خان و بعدا 1808)- در كتاب «مسافرت بشيراز» بقلم اى. اس. وارينگ در سال 1(

 شاهزادگان زنديه داده است. (مؤلف)

)2-(Baran Kniphausen  

)- طبق اين امتيازنامه شاهانه كريم خان پادشاه ايران حقوق و امتيازات مختلفى را به انگليس ها اعطا نموده و بآنها اجازه 3(
 ميدهد كه در بوشهر نمايندگى بازرگانى خود را تأسيس نموده و در خليج فارس ببازرگانى مشغول 
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 نمايندگى تجارتى بريطانيا ببصره انتقال يافت، ولى سه سال بعد در حاليكه نمايندگى بصره بجاى خود باقى 1770در سال 
مانده، اين مركز دوباره افتتاح شد. از آن روز ببعد بوشهر مركز فعاليت بازرگانى بريطانيا در خليج فارس قرار گرفت. 

 ميالدى 1790تجارت انگليسها در اوائل خيلى كم بود و فقط سالى يك كشتى از بمبئى بايران روانه ميشد و تا سال 
 شركت با ضرر ساليانه بكار خود ادامه ميداد ولى از آن سال ببعد روزبروز بر رونق تجارت بريتانيا با ايران افزوده شد.

______________________________ 
 1763. دوم ژوئيه ( Schyrash)شوند.

فهرست مندرجات ماده اول: شركت انگليسى ميتواند از هرنقطه بوشهر يا در هربندر ديگر كه در خليج فارس انتخاب 
نمايد آنقدر زمينى كه براى ساختمان يك نمايندگى تجارتى الزم باشد تصرف كند. آنها ميتوانند آنقدرى كه مايلند 

 كيلو بيشتر نباشد) بيشتر باشد و 3توپ در اين مركز كار بگذارند، ولى توپها نبايد از شش پوندى (يعنى گلوله وزنش از 
 بعالوه آنها ميتوانند كه در هرنقطه از كشور ايران كه مايل باشند نمايندگى بازرگانى تأسيس نمايند»

 - بر مال التجاره هائى كه در بوشهر يا جاهاى ديگر صادر يا وارد ميشود نبايد حقوق گمركى بسته شود.2

 - هيچ ملت اروپائى ديگر اجازه وارد كردن امتعه پشمى را ندارد.3

 - قروض بازرگانان انگليس و ديگران بايستى پرداخت شود.4

 - انگليس ها حق خريد و فروش كاالها را دارند.5

 - هيچگونه بازرگانى زير جلى و مخفيانه نبايستى انجام گيرد.6

 - اجناس آب افتاده نبايستى بايران وارد شود.7

 - آزادى مذهبى بانگليس ها اعطا ميشود.8

 - سربازان يا مالحان فرارى تسليم شوند.9

 - معافيت داللها، مستخدمين و ديگران كه در نمايندگى كار ميكنند از پرداخت ماليات يا عوارض گمركى.10

- در هركجا كه انگليس ها هستند بايستى يك زمينى براى قبرستان آنها اختصاص داده شود و اگر آنها زمينى را براى 11
باغ بخواهند اگر آن از اراضى خالصه و متعلق بشاه باشد مجانا بآنها داده شود و اگر متعلق بافراد باشد بايستى بهاى آن 

 پرداخت گردد.

- خانه اى كه قبال در شيراز به كمپانى انگليسى تعلق داشت من اكنون آنرا با باغ و آب و متعلقات آن بايشان واگذار 12
 . (مؤلف)11صفحه  .( Hertslet)ميكنم. نقل از «معاهدات هرتس لت»
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 )1775- 1776 ه (1189- 1190لشگركشى بر ضد بصره 

كريم خان از اهميت روزافزون بصره كه تجارت هندوستان را كه در بنادر خليج فارس استقرار يافته بود بسوى خود 
جلب نمود در حسادت و رشك افتاده و نيز در ارتش خود با عدم رضايت مواجه گرديد تصميم گرفت نيروئى باين 

مركز تجارتى تركها روانه دارد و چون براى اين اقدام پى بهانه اى ميگشت از دولت عثمانى درخواست نمود كه سر والى 
 بغداد را به مجازات مالياتى كه جرأت كرده بر زائرين ايرانى كربال ببندد براى او بفرستد.

البته تركها در مقابل ابا و امتناع نموده و در نتيجه ارتش ايران بسوى بصره بحركت درآمد و پس از سيزده ماه محاصره 
برادر نايب السلطنه صديق خان آنجا را گرفت، نامبرده با شهرنشينان بعدالت و بخصوص با مهاجرين انگليسى برفاقت و 

 صميميت رفتار نمود.

تركها براى پس گرفتن بصره هيچگونه كوششى بعمل نياوردند، ولى چند سال پس از مرگ كريم خان ايرانيان آنجا را 
 تخليه نموده و بصره دوباره بدست تركها افتاد.

 زكى خان 

 رقابت هاى شديد و جاه طلبى ها بار ديگر مهارشان گسسته گرديد. نه تنها خانواده زند بر 1779پس از مرگ وكيل در سال 
اثر كينه و عداوتهاى خانوادگى و قتل هاى زياد ضعيف شده بود بلكه منازعه طوالنى براى بدست آوردن قدرت بين آنها 

 .»1 «و قاجاريه دوباره تجديد شده و باالخره به پيروزى قجرها خاتمه يافت و آنها تا زمان حاضر بر ايران سلطنت ميكنند

 كريم خان عالوه بر صديق خان فاتح بصره برادر ناتنى از طرف مادر بنام زكى خان هم داشت.

اين شخص يكبار سر بطغيان برداشته و مورد عفو واقع شده بود. بعدا او را بفرماندهى يك سپاه تعيين نموده بدامغان كه 
 در آنجا شورش نموده بود فرستادند. زكى خان شورش را با منتهاى قساوت و بى رحمى و »2 «حسينقلى خان قاجار

 بربريت فرونشاند.

 زندانيان را دستور داد بچوب هائى بسته و آنانرا وارونه در زمين بنشانند. زكى خان 

______________________________ 
 )- مقصود زمان تأليف كتاب است (مترجم)1(

 )- حسينقلى خان پدر فتحعلى شاه بود. (مؤلف)2(
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در جاهاى ديگر نيز سبعيت و وحشيگرى هاى مشابهى از خود نشان داده بود و در نتيجه نام او در تمام ايران مورد نفرت و 
 وحشت قرار گرفت.

پس از مرگ كريم خان زكى خان فورا زمام دولت را بغصب دست گرفت. عده اى از رؤساء زند قلعه شيراز را تصرف 
نموده و ميخواستند ابو الفتح خان پسر وكيل را شاه كنند. زكى خان نيز كه برادرزاده اش على مراد از او پشتيبانى مينمود 

خود را هواخواه ابو الفتح خان اعالم نمود و بر اثر قوت اين عمل با رؤساى اين قبيله در قلعه صلح نمود، ولى بمحض 
 اينكه آنها تسليم شدند زكى خان همه را بدست مير غضب داد.

صديق خان پس از شنيدن مرگ برادرش بصره را ترك گفته و خود را براى جنگ و بدست آوردن سلطنت آماده نمود، 
زكى خان باو اعالم داشت كه در صورت مخالفت تمام خانواده سربازان و اتباع او را در شيراز بقتل خواهد رسانيد، در 

 نتيجه افرادش او را ترك نمودند و صديق خان بقلعه بم در ايالت كرمان فرار كرد.

زكى خان پس از آنكه از گرفتاريهاى داخلى فراغت يافت على مراد را با نيروى برگزيده اى براى جنگ با مدعى جديد 
قاجار بنام آغا محمد خان كه مقدر شده بود سلسله اى تأسيس نمايد روانه ساخت، ولى شاهزاده جوان كه از زكى خان 

متنفر بود نيروهاى خود را بشورش تحريك نمود و بدين ترتيب اصفهان را بنام وارث كريم خان گرفت. زكى خان فورا 
نيروئى فراهم كرده بسوى اصفهان حركت كرد. در قصبه شايان تصوير يزدى خاست زكى خان از اهالى تقاضاى تسليم 

پولى را كه آنها پنهان كرده بودند نمود. وقتى كه اهالى از اين قضيه اظهار بى اطالعى نمودند زكى خان دستور داد هيجده 
نفر از پيشوايان قصبه را از فراز قلعه بپائين در يك گودالى پرت كنند. بعدا يكى از سادات قصبه را مسئول دانسته و خيال 

 كرد در آن قضيه دست دارد احضارش كردند.

هرچند كه سيد اعتراض نموده و بيگناهى خود را اعالم داشت ولى با اين وصف او را مجروح ساخته و از باالى پرتگاه 
بپائين رها كردند و زن و دخترش را هم بدست سربازان وحشى دادند. همان شب زكى خان بدست افسران خودش بقتل 

 رسيد.
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 ابو الفتح، على مراد و صديق 

در اينموقع ابو الفتح كه جوانى ضعيف و فاقد حس جاه طلبى بود بر تخت جايداده شد، ولى عمش صديق كه از بم 
برگشته بود بر ضد او توطئه چيده و او را كور كرد. على مراد كه باز در اين صحنه ظاهر شده بود به هواخواهى از منافع 
ابو الفتح شروع بجنك نمود، ولى در آخر علنا خود را مدعى تاج و تخت قلمداد نمود. علينقى فرزند صديق خان سپاه 

على مراد را شكست داده منهزم ساخت. بعد از آن شاهزاده جوان سرمست اين موفقيت و پيروزى سهل و ساده شده وقت 
 خود را به بطالت و هوسرانى در قصور اصفهان گذرانيد.



در صورتيكه على مراد مشغول جمع آورى سپاه نيرومندى گرديد. در نبرد دوم على مراد در جنگى كه در نزديكى همدان 
 ه 1195رويداد موفقيت كاملى بدست آورده و بسوى شيراز حركت نمود و پس از هشت ماه محاصره آنجا را در سال 

) بتصرف درآورد. بمحض تصرف شيراز صديق خان را با تمام فرزندانش باستثناى جعفر كه قبال با او قراردادى 1781(
 بسته بود بقتل رسانيد.

 )1782- 1785 هجرى (1196- 1199سلطنت على مراد 

على مراد در اينموقع فرمانرواى ايران گرديد و مقر حكمرانى را باصفهان انتقال داد. از اين مركز او دستور عمليات جنگى 
برعليه قاجاريه ميداد. در بادى امر فرزند او شيخ ويس موفقيت يافته سارى را گرفته و رئيس قاجار را شكست داد، ولى 
وقتى كه به تعقيب دشمن شكست يافته رفت در سلسله جبال بدام افتاده و سپاهش تارومار گرديد. اين بال باعث وحشت 

 زياد تمامى قشون شده و در نتيجه سارى را ترك و مازندران را در حال بى نظمى تخليه كردند.

على مراد پس از تنبيه فراريان ارتش ديگرى براى عمليات در مازندران گرد آورد، ولى وقتى كه شنيد جعفر شورش 
نموده و از زنجان بسوى اصفهان در حركت است خود شخصا فرماندهى ارتش را در دست گرفت. هرچند كه على مراد 

مريض بود و موسم زمستان بشدت رسيده بود اصرار داشت كه باصفهان مراجعت نمايد، ولى در راه مورچه خوار كه 
صحنه دومين شكست افغانها از نادر بود فوت نمود. آغا محمد خان نهايت درجه از على مراد حساب ميبرد و اغلب 

 ميگفت «بگذار ما تا زمانى كه اين 
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شخص محترم كور (على مراد يك چشمش را از دست داده بود) در راه ما قرار دارد صبر كنيم و پس از مرك او نه قبل 
 از آن، ممكن است ما در پيشرفت خود بسوى عراق موفق شويم»

 )1785- 89 هجرى (1199- 1203جعفر 

جعفر در اينموقع ببهانه اينكه مايل باعاده نظم و ترتيب است جلو رفته از شيخ ويس دعوت نمود كه باصفهان آمده بتخت 
 نشيند.

پرنس جوان با حماقت خارق العاده اى نسبت بمردى كه پدرش را پدر خودش بقتل رسانيده بود اعتماد نموده بفرماندهى 
 سپاه وارد اصفهان شد، در آنجا او را گرفته و كور كردند.

در اينموقع بازيگران عمده براى ربودن تاج وتخت ايران جعفر و آغا محمد خان بودند. آغا محمد خان بطرف جنوب تا 
كاشان پيش رفته و پس از مغلوب نمودن ارتشى كه بمقابله او فرستاده شده بود بسوى اصفهان حركت نمود. بمحض 

 وصول او بآن شهر جعفر بشيراز گريخت.



آغا محمد خان در اين هنگام منظور اصلى خود را متروك داشته و مصروف بعمليات كوچكترى در سرزمين بختيارى 
گرديد و آخر االمر با كمال بى نظمى به تهران رانده شد. بدين ترتيب جعفر دوباره بسوى شمال حركت نمود و اصفهان 

 را مجددا بتصرف درآورد.

) 1786 هجرى (1201اسمعيل پسر عموى جعفر كه فرماندار همدان بود در اينموقع شورش نمود، ولى جعفر در سال 
 مغلوب شده و مجبور به عقب نشينى گرديد.

بعالوه جعفر در حمله به يزد كه فرماندار آن از طبس كه ناحيه نيمه مستقلى در خراسان بود كمك گرفته بود بعدم 
موفقيت برخورد كرد. آغا محمد خان كه در اين موقع توانسته بود تمام قسمت هاى قبيله خود را متحد سازد دوباره جعفر 

 را از اصفهان بيرون كرد و او را تا شيراز تعقيب نمود، ولى چون نتوانست آن شهر را تصرف نمايد به اصفهان برگشت.

جعفر فرزندش لطفعلى را مستقال براى انقياد و اطاعت شهرستان الر روانه داشت و او پس از انجام اين امر بسوى كرمان 
 حركت نمود. اصفهان بار ديگر بتصرف 
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جعفر درآمد و باز تخليه گرديد و باالخره جعفر بشيراز عقب نشست. در آنجا در نتيجه يك توطئه اى غذاى مسموم باو 
 دادند و بدين طريق ساده در مرك او عجله و شتاب شده و اسرا را آزاد كردند.

 جلوس لطفعلى خان بتخت 

لطفعلى اينوقت براى رهائى از سرنوشت پدرش مجبور شد از ارتش خود در كرمان فرار كند. او برئيس عربهاى بوشهر 
پناه برده و در نتيجه كمك و همراهى او توانست داخل شيراز شود، لطفعلى پس از ورود بدانجا حكمران آنجا را سيد 
مراد خان كه خود را شاه اعالم نموده و به تخت نشسته بود بقتل رسانيد. آغا محمد خان بزودى بسوى جنوب حركت 
كرد و شاهزاده جوان باو حمله نمود ولى لطفعلى بعلت نقصى كه در يكى از دستجات قشون او بود مجبور شد بشيراز 

 عقب نشينى كند، شيراز مانند هميشه غير قابل تسخير ماند و آغا محمد خان بتهران برگشت.

 )1790 ه (1205لشگركشى لطفعلى خان برعليه كرمان 

در سال بعد آغا محمد خان وقت خود را مصروف لشگركشى به آذربايجان نمود. لطفعلى خان با بى ميلى و حتى ممكن 
است بگوئيم كه قادر هم نبود به پشتيبانى ارتشى كه بخرج استان فارس جمع آورى نموده بود بسوى كرمان حركت كرد. 
حكمران آنجا قبول كرد كه خراج پرداخته و تسليم شود، ولى از حضور در خيام سلطنتى امتناع نمود. لطفعلى از قبول اين 

تسليم نيمه تمام خوددارى نمود و كرمان را محاصره كرد، اما زمستان آن سال اتفاقا خيلى شديد بود و لطفعلى بر اثر 
 كمبود خواربار مجبور شد محاصره را ترك كرده عقب نشينى كند.



 حاجى ابراهيم 

يكى از شخصيت هاى مؤثر و قابل توجه اين زمان كه حتى ميتوان او را شاه ساز ناميد حاجى ابراهيم بود. او فرزند حاجى 
هاشم امين صلح شيراز بود. وى به جعفر خدماتى نيكو نموده و زمانى كه رئيس زند از اصفهان فرار كرد او را در بدست 

آوردن شهر موطن او كمك نموده بود و جعفر هم به پاداش اين خدمت باو شغل كالنترى فارس را اعطا نمود كه 
 خاندان او هنو
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 لطفعلى خان 
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. وقتى جعفر بقتل رسيد حاجى ابراهيم اهالى شيراز را را بطرف لطفعلى جلب كرد و »1 «اين شغل را از دست نداده اند
 بدين طريق نامبرده سلطنت خود را باو مديون بوده است.

قبل از آنكه لطفعلى بسلطنت برسد در بين مردم بشرافت و مهربانى و سخاوت و جوانمردى معروف بود و اين خصائل و 
صفات با مهارت عديم النظير او در پيشوائى و سربازيش دست بدست داده و باعث شد كه همه او را دوست بدارند. اما 

وقتى كه بسلطنت رسيد خوى آمرانه و غيرقابل تحملى پيدا كرد. ايامى كه در كرمان بود تهمت هاى زيادى به حاجى 
ابراهيم خان زده ولى اين مرد كه داراى يك شخصيت ثابت و محكم و زيركى بود و ميتوان گفت كه سياستمدارى از 

نوع بيسمارك بشمار ميآمد بارباب خود خدمات عديده اى نمود كه بعلت عظمت آنها بسيار خطير بودند قضيه اى كه 
باعث شد حاجى ابراهيم خان از ادامه خدمت نسبت به لطفعلى خوددارى كند اين است كه يك حسابدار ارتش بنام ميرزا 

مهدى از طرف جعفر متهم باختالس شده محكوم بقطع دو گوش گرديده بود. وقتى كه جعفر بقتل رسيد و سرش را 
بريده از ارك سلطنتى بيرون انداختند چنين شايع شد كه ميرزا مهدى انتقام بريدن گوشهايش را از سر ارباب خود گرفته 
است. حاجى ابراهيم اظهار كرد كه اين شايعه مجعول و نميتواند آنرا باور كند و عالوه بر آن لطفعلى را ترغيب نمود كه 

ميرزا مهدى را عفو نموده و خلعتى هم باو ببخشد، ولى مادر بيوه لطفعلى فرزندش را مالمت و سرزنش نمود كه چرا با 
شخص مجرمى كه چنين جسارت و اهانت عظيمى را نسبت به جعفر مرده مرتكب شده اينگونه رفتار ميكند. بنابراين 

لطفعلى بيدرنگ ميرزا مهدى را محكوم بسوزاندن در آتش نمود. حاجى ابراهيم به ملكم گفته بود كه اين واقعه سبب شد 
كه او لطفعلى خان را ترك گويد، ولى محتمل است كه خيانت او يك دليل مشخص ديگرى داشته است و ميخواسته- 

 است براى آن يك عذرى بتراشد.

______________________________ 
)- كالنتر يعنى امين صلح كشورى و لقب رئيس خانواده اكنون قوام الملك است. مرحوم قوام الملك شعرى را كه 1(

حافظ سروده و بحاجى قوام الدين اشاره نموده بمن نشان داد، و گفت كه آن اشاره به نياكان اوست، ولى اين مطلب در 
 بعضى مقامات تكذيب و انكار شده است. (مؤلف)
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 حاجى ابراهيم پادشاه ساز
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 توطئه موفقانه او

) لطفعلى براى مقابله با ارتش آغا محمد خان بطرف شمال حركت نمود. حاجى ابراهيم از 1791 هجرى (1205در سال 
 غيبت او استفاده نمود و فرماندهان مستحفظين شيراز و ارگ سلطنتى را دستگير ساخت.

بعدا با يكى از برادرانش رابطه يافت و او در ارتش شورشى ايجاد نمود. لطفعلى در حاليكه افسرانش او را ترك گفته 
بودند بشيراز عقب كشيد و اميد داشت كه شهر را مجددا بدست بياورد، ولى چون تمام سربازانش هم از دورش پراكنده 
شده بودند مجبور گرديد بطرف بنادر فرار كند. شيخ بوشهر كه قبال باو يارى كرده بود در اينموقع از دنيا رفته و جانشين 

او نسبت به لطفعلى رويه خصمانه اى پيش گرفته بود و با وصف احوال لطفعلى مرعوب نشده در بندر ريك نيروى 
كوچكى جمع آورى نمود و پس از مغلوب ساختن شيخ بوشهر و بعدا حاكم كازرون دوباره در جلوى شيراز پديدار 

 گرديد.

 لشگركشى لطفعلى خان برعليه آغا محمد خان 

خصائل و خصائص نظامى لطفعلى از جدال و نبردهاى نامساوى و بيمانندى كه از اين ببعد نموده بطور درخشانى جلوه گر 
 ميباشد.

 او در اول بر قوائى كه آغا محمد خان براى كمك و پشتيبانى حاجى ابراهيم خان بشيراز روانه داشته بود موفقيت يافت.

يك ارتش نيرومند ديگرى براى انتقام از اين مصيبت بجنگ او روانه شد و حتى شاهزاده زند را در حقيقت مغلوب 
ساختند، ولى در وقتى كه قاجارها مشغول تاراج و چپاول خيام او بودند مردان خود را جمع آورى كرده و بر آنها حمله 

نمود و پيروزى قطعى بدست آورد. باالخره آغا محمد خان شخصا اداره عمليات جنگ را در دست گرفت، ولى باز 
لطفعلى خان شجاع باو حمله كرده و نيروى او را كه پيشرفت كرده بود پراكنده ساخت. بعدا شبانه بقلب ارتش قاجار زده 
و آنرا شكافته تا اندازه اى پراكنده و منهزم ساخت و در آنموقع ميتوانست داخل چادرهاى سلطنتى شود ولى چون مطمئن 

بود كه دشمن فرار كرده مصمم شد تا بامداد صبر كند كه بهتر بتواند خزينه و نفايس ويرا بدست بياورد، اما بدبختانه 
بانك مؤذن برخاست و اين حاكى از آن بود كه آغا محمد خان فرار نكرده و معلوم شد كه اعراب ارتش او در تالش 

 غارت و چپاول باطراف پراكنده 
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 شده اند، شاهزاده نگون بخت مجبور شد عقب نشينى كند و بدين ترتيب تاج سلطنت ايران را از دست داد.

لطفعلى بمحض رسيدن بايالت كرمان مشغول جمع آورى نيروى جديدى شد، ولى چون تعاقب كنندگان قاجار از حيث 
  در آنجا او را در تحت حمايت خود قرار داد.»1 «عده خيلى زياد بودند وى به طبس فرار نمود و مير حسن خان 

لطفعلى با يك نيروى كوچك دويست نفرى از لوت گذشته به يزد رفت و پس از مغلوب ساختن فرماندار آنجا به ابرقو 
در مرزهاى شمالى فارس حركت نمود. در اينجا اتباعش باو ملحق شده و دارابگرد را محاصره نمود ولى يك ارتش 
قاجار او را مجبور به عقب نشينى بطبس نمود. فرماندار طبس باو اندرز داد كه از تيمور شاه امير درانى يارى بخواهد. 

 لطفعلى خان نصيحت آن شخص را پذيرفته و حقيقتا عازم حركت بسوى قندهار بود كه خبر مرگ امير افغان باو رسيد.

 )1794 هجرى (1208آخرين پرده اين نمايش 

وقتى شاهزاده دربدر زند مردد بود كه چه راهى را تعقيب نمايد دو تن از رؤساى نرماشير نامه اى باو نگاشته و وعده 
كمك و پشتيبانى باو دادند. لطفعلى براى قبول اين پيشنهاد بموقع عجله نمود و مصمم گشت كه با مردانى كه گرد خود 

فراهم ميكند كرمان را غافل گير سازد. در حاليكه لطفعلى خان با عجله بدانسوى رهسپار بود عمش عبد اهللا خان را با 
نيروئى قبال به كرمان روانه ساخت تا يك حمله صورى بآن شهر ببرد و وقتى كه توجه مدافعين كامال مشغول شد وى قبل 
از اينكه اعالم خطرى شود از ديوار قلعه با نردبان و طناب باال رفت. پادگان هاى آنجا با عزم و شجاعت زيادى جنگيدند 

ولى باالخره مغلوب شده و در اثر جنگ مشعشعانه او كرمان بدستش افتاد. آغا محمد خان باهميت و جدى بودن موقع 
پى برده و باتمام قوائى كه ميتوانست جمع كند براى نبرد با او حركت نمود و بطوريكه ثابت شد اين جنگ آخرين 

 جنگ او با رقيبش بوده است.

 در چند ميلى مغرب كرمان اردوگاه محصورى قرار داشت كه مركز ستاد

______________________________ 
 )- ملكم نام او را حسين ذكر كرده ولى من با مشورت رئيس كنونى حسن نوشته ام. (مؤلف)1(
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محاصره كنندگان بود، لطفعلى خان قهرمان مدت چهار ماه شهر را نگاهداشت و در اين مدت، قحطى نيمى از ساكنين 
شهر را تلف كرده بود. باالخره نيروهاى قاجار بطريق خيانت و غدر وارد شهر شدند، ليكن بعقب رانده شدند ولى دوباره 

بشهر راهشان دادند و در اين موقع عده سپاه زياد و غيرقابل مقاومت بود. لطفعلى خان وقتى كه ديد تمام راههاى اميد از 
دست رفته و دانست كه دروازه هاى شهر مورد مراقبت دشمن قرار گرفته تا اول شب جنگيد و آنوقت شبانه بوسيله 

تخته هاى ضخيم از روى خندق گذشته و تنها با سه نفر از اتباع خود از خطر محاصره عبور كرده به بم كه در يكصد و 
 بيست ميلى مشرق كرمان است فرار كرد.



برادر رئيس بم جزو كسانى بود كه در كرمان از لطفعلى خان پشتيبانى نموده بود و چون رئيس بم از برادر خود خبرى 
نيافت چنين نتيجه گرفت كه برادرش بدست قجرها افتاده است و باالخره او تصميم گرفت كه براى جلب خاطر آغا 

محمد خان ميهمانش را دستگير كند و لطفعلى با آنكه او را از اين خطر آگاه كرده بودند احتمال چنين خيال نگفتنى را 
نميداد. در آخر كار لطفعلى براى فرار سوار اسبش شد ولى پاى حيوان را قطع كرده و بدين ترتيب آخرين قهرمان ايرانى 

زخمى شده بدست دشمن كشنده خود افتاد. فاتح نيز هيچگونه ترحمى باو نكرد، آرى لطفعلى دالور كور شد و برطبق 
يك حكايت، خود آغا محمد خان وحشى بدست خود او را از چشم محروم ساخت. بعالوه نسبت باو اهانت و 

 بى احتراميهاى ديگرى روا داشت و بعدا او را بطهران فرستاد و در اينجا ويرا بدار آويختند.

 سرنوشت كرمان 

با كرمان با نهايت قساوت و بيرحمى كه بتصور نمى گنجد رفتار شد. نه تنها زنان آنجا را تسليم قشون كرده و سربازان را 
تشويق نمودند كه ناموس آنها را هتك كنند و بعد به قتل شان برسانند بلكه فاتح دستور داد كه بيست هزار جفت چشم باو 

تقديم نمايند. آغا محمد خان بدقت چشمها را ميشمرد و بافسر مأمور اجراى اين عمل وحشيانه گفت اگر يك جفت از 
 چشمها كم باشد چشمان خودت كنده خواهد شد! بدينطريق تقريبا تمام جمعيت ذكور شهر كور شده 
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و زنانشان مانند برده تحويل قشون داده شد. آغا محمد خان بعدا براى اينكه خاطره دستگيرى لطفعلى خان بشكل مناسبى 
محفوظ بماند دستور داد ششصد نفر اسير را گردن زده و سرهاى آنها را بتوسط سيصد نفر اسير ديگر كه آنها را نيز بعد 

 »1 «كشتند به بم حمل كردند و در آنجا در نقطه اى كه لطفعلى دستگير شده بود از سرهاى آنان هرمانى ساختند. پتن گر
 مسيحى اين هرمان را شخصا ديده است. كرمان از آنروز ببعد ديگر بهبودى نيافت. امروز بيش از هرشهر 1810در سال 

 ايران در آنجا گدا وجود داشته و از فقر رنج ميبرند.

 سقوط سلسله زند

قتل عام وحشتناك و ريشه كن نمودن خاندان زند بسلسله بيدوام و كم عمر زنديه خاتمه داد. لطفعلى خان داراى صباحت 
منظر قابل مالحظه اى بود و نيز شهامت و شجاعتى داشت كه بندرت در كسى نظير آن يافت ميشود، بعالوه در پيشوائى و 

 فرماندهى و اداره امور جنگى ماهر و زبردست بود.

بدبختانه خوى آمرانه و شدت و سختگيرى و باالخره كبريائى و غرور او اجازه نميداد كه از كسى استمالت و دلجوئى 
 كند و اين خصال باعث شد كه خانواده هاى بزرگى از پشتيبانى او دست بكشند.

وى براى جلو افتادن بر حريف با اينكه اميدى نبود دالورانه جنگيد و مدت ها نبردش را ادامه داد، ولى در آخر تاج ايران 
 را بحريف خود رئيس قاجار باخت.



______________________________ 
)1-(Pottenger.  
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 آغا محمد خان 

 فصل هفتاد و چهارم تأسيس سلسله قاجاريه 

آغا محمد خان را عادت اين بود كه نوكران و خدمتگزارانى كه مورد خشم او واقع ميشدند فرمان ميداد شكمشان را پاره 
كرده امعاء و احشاء آنها را بيرون مى ريختند و از اينجا ما مى توانيم زندگانى او را تشريح كنيم كه تا چه اندازه اين مرد 

 قساوت قلب داشته است.

 «مسافرت ايران» بقلم اوليويه.

از ميان ايرانيان، آنهائى كه خاطره و يادشان پس از مرگ مثل خاطره و ياد آغا محمد خان آميخته به نفرت و لعنت باشد 
معدود و انگشت شمار هستند. وى فرزند ارشد نه پسر محمد حسين خان بود. وقتى كه طفل و پنجساله بود عادلشاه او را 

 گرفته و مقطوع النسل كرد.

اين بدبختى براى كينه جوئى و قساوت و بيرحمى او كه اين پادشاه خواجه را در تمام مدت معيوب و لكه دار ساخته كافى 
. كريم خان كه بطور برجسته اى صلح جو و داراى روح مسالمت آميز بود با خواهر آغا محمد خان ازدواج »1 «خواهد بود

 نمود و با

______________________________ 
)- صفات و اخالق آغا محمد خان را جيمزموريه در رمان تاريخى بنام «سهراب گروگان» بخوبى نشان داده است. ج. 1(

نيز در جلد پنجم كتاب «مسافرت ايران» خود گزارش معاصر بس جالب توجهى داده است. ( G .A .olivier)ا. اوليويه 
 (مؤلف).
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برادرزنش كه در دربار او بعنوان گروگان بسر ميبرد با مالطفت و مهربانى خاصى رفتار مينمود. بعالوه چون از عقل و 
كياست و كفايت او آگاه شد در غالب امور با او شور كرده و حتى او را برسم تعارف و تمجيد بلقب پيران ويسه وزير 

 افراسياب پادشاه افسانه اى توران ميناميد. غرض از هيچگونه محبت و مهربانى درباره او فروگذار نمينمود.

ولى اين قاجار كينه جو مهربانيهاى او را بدين طريق پاداش داد كه قاليهائى را كه او در دربار عام روى آن مى نشست 
 قطعه قطعه كرد.



آغا محمد خان وقتى كه از خواهرش شنيد كه كريم خان در حال مرك است شيراز را ببهانه تفريح و گردش در خارج 
شهر با باز شكارى ترك نمود. هنگام برگشت در دروازه شهر شنيد كه نائب السلطنه ايران مرده است و بنابراين او با 

عجله باز را رها كرد و بعد ببهانه انتظار از باز و جستجوى آن از نظر ناپديد شده و بطرف شمال حركت نمود. او باصفهان 
كه سيصد و شصت ميل مسافت دارد در عرض سه روز رسيد و تقريبا بدون اينكه مكث كند مسافرت خود را بسوى 

مازندران ادامه داد و يك كاروانى را در راه كه حامل ماليات بود تصرف كرد. وقتى او بواليت اصلى خود رسيد عده 
 با او بمخالفت برخاسته و خود را شاه اعالم »1 «زيادى از افراد قبيله اش دور او جمع شدند، ولى نابرادرى او مرتضى قلى 

كرد. او بعد از ديدن حوادث و تغييرات زياد كه در جريان آن يكبار هم دستگير و زندانى گرديد همين قدر توانست كه 
 بر واليت بحر خزر دست يافته و خود را فرمانفرما معرفى كند.

  ميالدى 1781اخراج نيروهاى اعزامى روس توسط آغا محمد خان 

آغا محمد خان در طى مدت انقالبات و تحوالت او با يكدسته اعزامى از روسيه كه در چهار كشتى سه دگلى و دو 
 در بندر اشرف لنگر انداخته و بزور ميخواستند اجازه 1781كشتى يك دگلى بودند تماس حاصل نمود. اين عده در سال 

 تأسيس يك 

______________________________ 
)- يگانه برادر تنى او حسين قلى خان پدر فتحعلى شاه بود كه بواسطه تحريكات قجر خان شاخه ديگر رقيب آنها پس 1(

 از فرارش از دامغان بدست تركمن ها بقتل رسيد. اين موضوع را در فصل گذشته بيان نموده ايم. (مؤلف)
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بنگاه يا دفتر نمايندگى بازرگانى را بگيرند. وقتى كه اين بنگاه را باتمام رسانيدند آغا محمد خان افسران روسى را به 
مهمانى دعوت نمود و همگى را دستگير كرد و بيكى از اين دو امر آنها را مخير ساخت كه يا قلعه شان را خراب كنند و 

 يا بدار آويخته شوند.

البته آنها شق اول را اختيار نموده و قلعه را فورا خراب نمودند و مسكويها با نهايت تحقير و بى احترامى با كشتى هايشان 
 رانده شدند.

 واليات مستقل ايران 

يك سلسله لشكركشى هائى كه منتهى به مصيبت هيبت ناك شهر كرمان شد ما آنرا در فصل قبل ذكر نموديم و البته آن 
آغا محمد خان را فاتح ساخت، ولى نتوانست او را فرمانفرماى بالمنازع ايران قرار دهد و در اينجا ما قبل از شروع به بيان 

اقداماتى كه او در تحكيم مبانى قدرت خود نمود الزم ميدانيم كه راجع به واليات مستقل ايران و نقاط مجاور آن شرحى 
 بر سبيل اجمال مذكور داريم.



خراسان اسما در تحت فرمان و اداره شاهرخ بود ولى در حقيقت آنجا بين عده اى از رؤساء قبايل مستقل تقسيم شده بود. 
در شهر مشهد دو پسر پادشاه نصر اهللا ميرزا و نادر ميرزا بودند كه هريك براى بدست آوردن قدرت با ديگرى در 

جنگ وجدال بودند و همين كينه و عداوت خانوادگى آنها بغارت مزار امام رضا منجر شده و هريك از اين دو شاهزاده 
 بنوبه خود قسمتى از ذخائر قيمتى آنرا بچپاول بردند.

چون نصر اهللا ميرزا مغلوب شد از كريم خان كمك خواست، ليكن اين مسئول او مقرون باجابت نشد و بعد چيزى 
 نگذشت كه مرد.

بعدا قميش خان چنارانى كه يك رئيس كوچك كرد بود مشهد را تصرف نمود و تا مدت پنجسال كه نفوذ شاهرخ 
 بوسيله تيمور شاه سلطان درانى عودت داده شد آنجا را در تصرف داشت.

 اين شخص اعتبار و نفوذى را كه بواسطه پدرش برقرار شده بود نگهدارى كرد.

در بين حكام مستقل از همه معروف تر اسحق خان قرائى بود. او از حيث تخمه و نژاد پست بود و در هشتاد ميلى جنوب 
مشهد تربت حيدرى را اشغال كرده و با پولى كه از رئيس قبيله اش بدست آورده بود در آنجا كاروانسرائى ساخت. قبل 

 از اينكه اين عمارت كه 
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قلعه بندى مستحكم هم شده بود باتمام برسد بواسطه توطئه هائى ارباب او بقتل رسيد و فرزندانش باطراف گريختند. 
 بنابراين اسحق خان بتدريج در آن واليت امالكى را تصرف نمود و در آن قسمت صاحب نفوذ و قدرت گرديد.

در جنوب اين واليت مير حسن خان طبسى از نواده هاى بنى شيبان كه به لطفعلى خان كمك كرده بود يك ناحيه اى را 
كه در سرحد لوت واقع شده در دست داشت و در ناحيه خراسان نقش مهمى را بازى كرد. در جزو نواحى ديگر نيشابور 
تحت حكمرانى يكنفر موسوم به بيات مستقل بود. قاين در تحت حكمفرمائى عربى از اعقاب خزيمه اداره ميشد و ترشيز 

 در تحت اداره خانواده ديگرى از عرب جزء قبيله ميش مست بود.

كردهاى زعفرانلو در قوچان و كردهاى شاديلو در بجنورد استقالل داشته، سبزوار در دست يك رئيس غيلى چى كه از 
 يك قبيله ترك بود قرار داشت و باالخره سيستان در دست يك رئيس جزوى بود كه ادعا ميكرد از نسل كيانيان است.

اكنون ما توجه خود را بجانب غرب يعنى كردستان معطوف ميداريم. اعقاب قاردوچى قديم استقالل كامل اين واليت را 
در طرف مرز ايران تثبيت كرده بودند و در طرف مرز تركيه فقط شعبه هائى از پاشاى بغداد اطاعت مينمودند. از 

قوى ترين رؤساء كرد طرف خاك ايران يكى خسرو خان والى اردالن بود. از سينا كه پايتخت او بود بر يك ناحيه 
 بطرز شاهانه اى پذيرائى نمود. والى اردالن 1810بزرگى حكمرانى مينمود. در همين شهر بود كه پسر او از ملكم در سال 



در اول از ادعاى كريم خان پشتيبانى ميكرد، ولى بعدا چون از اسمعيل خان طرفدارى نمود و جعفر خان را مغلوب 
 ساخت قسمتى از اموال غارت شده را بنزد آغا محمد خان فرستاد و از آن وقت ببعد قلبا حامى و پشتيبان او گرديد.

 ميالدى بر ناحيه اى كه 1793 تا 1750بلوچستان در اين زمان بوسيله ناصر اول كه لقب كبير داشت اداره ميشد. او در سال 
تا انتهاى ناحيه غرب يعنى تا بمپور امتداد داشت فرمانروائى مى نمود. او كامال مستقل بود. بقيه ايران نيز مركز اشخاصى 

 بود كه براى تاج و تخت ميكوشيدند و از منتهاى شمال ايران يعنى بحر خزر تا منتهاى جنوب يعنى خليج فارس 
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 در جنگ و جدال بودند.

 كشورهاى همسايه 

در بين كشورهاى خارجى و بيگانه افغانستان در تحت سلطنت تيمور شاه در صلح و صفا بسر ميبرد. پسر او زمان شاه در 
ابتداى سلطنت خود بقدرى گرفتار اغتشاشات داخلى بود كه فرصت اينكه يك همجوار تجاوزكار و مهاجمى باشد 

 اداره ميشد و او دامنه كشور ازبك را در تمام نواحى »1 «نداشت. بخارا بدست درويشى از خانواده سلطنتى بنام بگى جان 
 1209كه بين آمودريا و سير دريا بود بسط و توسعه داده بود و سقوط مرو راه را براى هجوم بخراسان باز نمود. در سال 

) بگى جان اسب سواران خود را تا دروازه هاى مشهد برد، ولى چون فتح پايتخت خراسان را خارج از قوه 1794هجرى (
خود ديد به ارتش خود چنين اظهار داشت كه امام رضا در خواب باو ظاهر شده و امر كرد كه از شهر مقدس مشهد 
صرف نظر كند. خيلى عجيب است كه ازبكها در خراسان بحمله و غارت قناعت نموده ولى هيچوقت براى فتح آنجا 

 كوشش يا جرأت نميكردند.

تركيه كه قرن ها قوى ترين دشمن و همسايه مهاجم بود در اين زمان بقدرى گرفتار سياست هاى اروپا بود كه نميتوانست 
بايران پرداخته يا براى استفاده از امور آن كشور فعاليتى ابراز كند. قدرت عثمانى بوسيله سليمان آقا پاشاى بغداد كه از 
بصره در مقابل كريم خان دفاع كرده بود ارائه داده شد و معلوم شد كه آن تا چه اندازه است. رويه تركيه نسبت بايران 

 يك رويه ثابت دوستانه اى بود كه بيشتر بسود آغا محمد خان بوده است.

 )1195 هجرى (1209هجوم به گرجستان 

حال ما توجه خود را به مسئله گرجستان معطوف ميداريم. پس از مرگ نادر شاه هراكليوس كه باو صادقانه خدمت كرده 
بود نه فقط خود را از قيد اطاعت ايران آزاد ساخت بلكه همانطور كه قبال ذكر شد قسمتى از خاك ايران را تا حدود ارس 
ضميمه كرده بود، ولى او بقدر كافى فراست و هوش داشت و ميدانست بمحض اينكه ايران دوباره سروصورتى پيدا كند 

 با روسيه 1783گرجستان مورد حمله واقع خواهد شد. براى جلوگيرى از يك چنين پيش آمدى هراكليوس در سال 
 معاهده اى بست و در آن از تمامى ارتباطات خود



______________________________ 
  از اين مرد زيرك توصيف جالب توجهى نموده است. (مؤلف)243 صفحه 2)- ملكم درج 1(
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 با ايران چشم پوشيده و بعالوه داخل در يك قرارداد تهاجمى و تدافعى با دولت شمالى گرديد.

امپراطوريس كاترين بنوبه خود و جانشينان او را موظف ساخت كه از استقالل و تماميت ارضى گرجستان دفاع نمايند، 
ولى چون وضعيت سربازان روسيه طورى نبود كه بتوانند از اين كشور دفاع كنند بنابراين نتيجه اين قرارداد بخشم آوردن 

 دولت ايران بوده است.

 پس از آنكه آغا محمد خان، هراكليوس را باطاعت خواند با ارتشى مركب از شصت هزار نفر از اردبيل در 1795در سال 
 سه ستون شروع به پيشرفت نمود.

قسمت اول از دشت مغان براى گرفتن باج و خراج عقب افتاده حركت نمود. قسمت دوم بسوى ايروان كه داراى پادگان 
پانزده هزار نفرى از گرجى ها بود پيش رفت و قسمت سوم در تحت فرمان شاه مصمم به فتح شيشه كه قلعه بر روى تپه و 

در ساحل چپ ارس واقع بود گرديدند. آغا محمد خان چون نميتوانست اين قلعه را تصرف كند نيروئى براى محاصره 
 آنجا گذاشته و خود با بقيه ارتش خود در جلوى ايروان بقسمت دوم سپاه پيوست.

اين دژ معروف نيز خيلى مستحكم بود و تصرف آنجا بدست دشمنى كه مجهز به ماشين آالت قلعه خراب كن نبود اشكال 
داشت. آغا محمد خان دوباره مجبور شد عده اى از سپاهيان خود را براى محاصره پادگان آنجا باقى بگذارد، سپس 

 بطرف گنجه حركت نمود كه در آنجا با ستون اول كه بدون مقاومتى از دشت مغان گذشته بود متصل گردد.

هراكليوس بجاى آنكه بر دژهاى خود اعتماد نموده و منتظر كمك از روسيه باشد با آنكه دشمنانش از حيث عده بر او 
مزيت داشته و به نسبت چهار بر يك بودند بدون هيچ مالحظه اى با مهاجمين روبرو شد و گرجى ها پس از يك جنگ 

قهرمانانه از پا درآمده مغلوب شدند. تفليس بدون هيچ مقاومتى از طرف ايرانيان تصرف شد. پيران و مردمان عليل و نيز 
تمام كشيشان قتل عام شدند و مردم سالم و تندرست را از زن و مرد به عده بيست هزار نفر به بردگى بردند. ايروان پس از 

 سقوط تفليس تسليم شد ولى شيشه بمقاومت خود ادامه داد.
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 )1796 هجرى (1210تاجگذارى آغا محمد خان 

آغا محمد خان هنوز رسما تاجگذارى ننموده بود، ولى پس از مراجعت از لشكركشى موفقانه گرجستان نظر به التماس و 
درخواست هاى مكرر مردم راضى شده و حاضر گرديد كه مراسم تاجگذارى را بعمل بياورد. او از روى كياست حاضر 



نشد كه تاج چهار پر نادر شاه را بر سر بگذارد بلكه خود را با يك ديهيم مدور كه بنام «كاله كيانى» ناميده ميشد اقناع 
 نمود. او هم چنين شمشير مخصوص صفويها را در اردبيل بكمر بست.

 )1796 هجرى (1210گرفتن خراسان 

پس از آنكه بواسطه تاجگذارى بر حيثيت و مقام آغا محمد خان افزوده شد مصمم گرديد كه خراسان را مطيع سازد. او 
از راه استراباد كه آنجا را با بناهاى زيادى كه هنوز باقى است زيبا و قشنگ كرده بود حركت نمود و پس از تنبيه و 

سركوبى تركمن ها بسوى مشهد حركت نمود. با هيچ مقاومتى روبرو نشد و رؤساى خردى كه فوقا ذكر شد همگى قبول 
اطاعت و انقياد نمودند. نادر ميرزا بافغانستان گريخت و والد كور خود را برحم و شفقت دشمن آبا و اجدادى خود 

 واگذارد.

منظور و هدف اصلى آغا محمد خان تصرف خراسان و تحكيم آنجا برعليه ازبكها بود. بعالوه او در جواهرات عالى و 
 گرانبهائى كه در تملك شاهرخ بوده و ميدانست كه آنرا از همه پنهان داشته طمع كرده بود.

اين مرد بدبخت كه در اين موقع سنش بالغ بر شصت بود قسم خورد كه چنين جواهراتى پيش او نيست، ولى به قسم هاى 
او اعتنا نشد و قاجار بى رحم دستور زجر و شكنجه را صادر نمود. او روزبروز بر اثر در دو الم شكنجه هاى وارده ذخائر و 
نقودش را كه رويهم انباشته بود نشان ميداد. وقتى كه دور سر او سريش يا خمير گرفته و سرب گداخته ريختند فقط اينجا 

شاهرخ محل ياقوت مشهور اورنگ زيب را بروز داد. آغا محمد خان كه ديوانه جواهر بود بواسطه بدست آوردن اين 
سنگ گرانبها از خوشحالى نزديك بود ديوانه شود. او فرمان داد كه شكنجه را موقوف سازند، ولى ديگر دير شده بود و 

 نواده نادر شاه بواسطه اثرات آن بزودى مرد.
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 )1796 هجرى (1210حمله روس ها 

در آنجا كه ما منازعات آغا محمد خان و نابرادرى او مرتضى قلى خان را بر سر سلطنت مذكور داشتيم و گفتيم كه 
مرتضى پس از مغلوبيت بروسيه گريخت. در اينجا با او بخوبى رفتار شده و ظاهرا خيال داشتند كه براى پيشرفت جاه طلبى 
و آمال روسيه او را آلت كرده و مورد استفاده قرار دهند. كاترين از اينكه نتوانسته بود برطبق معاهده به گرجستان كمك 

كند بى شك دچار حسرت بود. بنابراين مصمم شد كه انتقام حمله و هجوم ايرانيان را بگيرد و ممكن است علل و 
 »1 «موجبات ديگرى هم براى اين عمل او بوده است.

 يك ارتش چهل هزار نفرى روس دربند، باكو و ديگر نقاط مستحكم را تصرف نمودند. ژنرال روس 1796بارى در سال 
 در زمستان در دشت مغان در حاليكه تمام ناحيه شمالى آنرا در تصرف داشت اردو زد.



 آغا محمد خان مصمم بود كه در بهار با آنها روبرو شود، ولى در اين موقع امپراطريس كاترين درگذشت. جانشين اوپل 
  رويه مخالف مادرش را پيش گرفت. ارتش روسيه عقب نشست و احتمال خطر روسها از بين رفت.»2«

شاه از اين حسن اقبال خوشوقت شد و تصميم گرفت دوباره به گرجستان حمله ببرد. او هنگامى كه در شصت ميلى ارس 
بود مردم شيشه كه فرماندار آنجا را بيرون كرده بودند از او درخواست نمودند كه قلعه را در تصرف خود بگيرد و بعد از 

يك حركت و پيشروى تند و سريع، او رود ارس را در حال طغيان ديد ولى لشگريانش قسمتى با قايق و قسمتى بوسيله 
 شنا از آن گذشتند و باالخره قلعه شيشه بدست آنها افتاد.

 )1797 هجرى (1211قتل آغا محمد خان 

سه روز پس از تصرف اين قلعه مستحكم شاه از صداى نزاعى كه بين دو نفر از نوكرهاى شخصى او واقع شده بود 
 مضطرب شد و

______________________________ 
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 دستور داد هردوى آنها را بقتل برسانند.

صديق خان شقاقى ببهانه اينكه آن شب جمعه و شب عبادت است توسط كرده و اجراى حكم اعدام را به صبح روز بعد 
عقب انداخت. آغا محمد خان با منتها درجه حماقت كه اختالل فكرى او را ظاهر ميسازد بآن دو نفر محكوم بمرگ 

فرصت داد كه در اين ميانه تكليف خودشان را درباره شخص او انجام دهند و در نتيجه در اثناء شب با كمك يك 
همدست ديگر ارباب خود را بقتل رسانيدند. آغا محمد خان نيز مانند شاهرخ شكار خود در سن شصت و سه سالگى 

 درگذشت.

 صفات او

بايد از ملكم ممنون بود كه يك تصوير حساس و جاندارى از اين شاه خواجه براى ما كشيده است. از دور هيكل الغر او 
بيك جوان شباهت داشت، ولى اگر از نزديك مورد دقت قرار ميگرفت معلوم ميشد كه يك شخص بى ريش با قيافه 

 چروك خورده اى بود كه مطالعه آن باعث وحشت ميگرديد.

معهذا او يك مرد برجسته اى بود. كياست و فراست، كفايت و لياقت، صبر و تحمل و باالخره جرأت و جسارت او تاج و 
تخت ايران را با وجود ناتوانيهاى جسمى اش براى او تأمين نمود. ملكم ميگويد سه تا از هوا و هوس و ذمائم نفسانى او 



عبارت از قدرت و لئامت و انتقام بود، ولى او تمام خواهش هاى نفسانى خود را براى بدست آوردن قدرت فدا مينمود. 
اين قضيه بدوا در مورد شخص خودش بود، اما بعد او را متوجه باين ساخت كه قبيله قاجار را خانواده سلطنتى نمايد. او 

كامال باين نكته متوجه شده و دانست كه تا يك قبيله متحدى از او پشتيبانى نكند نميتواند بآمال خود جامه عمل بپوشاند. 
بنابراين براى انجام اين منظور تمام رؤساى قبيله را كه پدرش را كشته و يا نسبت باو جسارت ورزيده بودند عفو نمود و 

 بواسطه محبت و مالطفت هاى پى درپى همگى را وادار باتحاد نمود.

آغا محمد خان با آنكه بجانشين خود گوشزد نمود كه حاجى ابراهيم خان قدرت زياد دارد و صالح نيست كه زنده 
بماند، ولى خود نسبت باو اطمينانى كه اليق نبود ابراز ميداشت. او با سربازان خود بعدالت رفتار مينمود و هروقت كه 

 سياست ايجاب ميكرد از خود اعتدال نيز نشان ميداد، در صورتى كه در بين پادشاهان مستبد اين صفات 
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بندرت يافت ميشود، چنانكه در رفتار او با شاهرخ ديده شد حرص و طمع از صفات بارز و غريزى او بود. از جمله 
وسائلى كه او بدان وسيله پول بدست ميآورد يكى اين بود كه قربانى خود را براى بدست آوردن آخرين سكه اى كه 
دست آن بدبخت بود ميفروخت. راستى او در اين كار يعنى تحصيل پول حالت بچگى نشان ميداد كه اين صفت در 

سالطين مستبد بندرت پيدا ميشود. او يكمرتبه از يك دهقانى كه امر بقطع گوش او داده بود شنيد كه به ميرغضب 
ميگفت كه اگر فقط سر گوش او را ببرد چند عدد پول نقره باو خواهد داد، ولى مقصر بسيار متعجب شد وقتى كه شاه باو 

 اطالع داد كه اگر آن پول را دوبرابر كند و به اعليحضرت بدهد گوش او كامال سالم خواهد ماند.

از قساوت آغا محمد خان نمونه هاى كافى داده شده است. براى نشان دادن خدعه و غدر او كافى است كه مثال زير را 
 ذكر نمائيم.

برادر او جعفر قلى خان كه سالها در نزد او با رشادت و شجاعت نمايانى خدمت مينموده در مقابل خدماتش از او تقاضاى 
فرماندارى اصفهان را نمود و اين تقاضا رد شد. چون او بعدا با مهارتى كناره گيرى كرده و هيچگونه تقاضا و خواهشى از 
دربار ننمود آغا محمد خان جدا مرعوب شد، چه ميترسيد كه برادرش ضد او نيروئى بكار برد. او مادر جعفر قلى را وادار 

كرد به پسرش اطالع دهد كه شاه حاضر است حكومت اصفهان را بدو تفويض نمايد مشروط بر اينكه او از راه طهران 
عبور كند و بخشش خود را از اين رفتار و سلوكى كه نسبت باو شده بود اعالم دارد، عالوه بر اين پيشنهاد، او ببرادرش 

امان هم بقيد قسم داد و آن شاهزاده باو اعتماد نموده و قسمش را باور داشت، اما بامر برادرش بقتل رسيد. آغا محمد خان 
براى اينكه قسم قرآنش را «كه بايد برادرش فقط يك شب در تهران بماند» نگاهدارد دستور داد جسد او را نقل مكان 

 دهند.



 اين عمل ناجوانمردانه او اعمالى را كه به لوئى يازدهم پادشاه فرانسه نسبت ميدهند بياد ميآورد.

آغا محمد خان در سياست زجر و شكنجه و نفرت و ضديت با تظاهر و نمايش و شدت حرارت و عصبيت شباهت 
 نزديكى به لوئى داشته است. او با موانع و مشكالتى 
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مانند نادر شاه مواجه نبود و مخصوصا از اين حيث كه دو همسايه مهم او تركيه و افغانستان رويه تجاوز و تهاجم نداشتند 
خيلى خوشبخت بود. هرچند كه او سرباز بزرگى نبود ولى بواسطه درايت و كفايت عملى خويش اساسا بر تمام رقباى 

 خودش غلبه نمود و بعالوه او توانست يكبار ديگر ايران را متحد سازد.

بوده باشد، چه او در عصرى ميزيست كه حق با قدرت بود. بعالوه بايد - Oderint dum metuantشعار او بايستى  
متذكر بود كه وقتى نفوذ و قدرت او در كشور برقرار و ثابت گرديد راهها امن شد و تجارت ترقى نمود در صورتى كه 

 در زمان نادر شاه نفوس كشور تقليل يافته بود.

 جلوس فتحعلى شاه 

بدن آغا محمد خان در اغتشاشى كه پس از مرگ او روى داد دفن نكرده روى زمين باقى ماند. قسمت عمده ارتش سر 
بطغيان برداشته و پراكنده شدند، ولى نفوذ حاجى ابراهيم خان باعث شد كه يك عده كافى را نگاهداشته و براى پيشروى 

بسوى تهران بطرفدارى فتحعلى شاه برادرزاده و وارث سلطان مقتول آماده نمايد. يكى از خوانين قاجار پايتخت را براى 
 او نگاهداشته بود و فتحعلى شاه كه آنوقت فرماندار فارس بود حركت نموده پس از ورود بطهران خود را شاه اعالم كرد.

 مدعيان مختلف 

صادق خان شقاقى كه پس از قتل آغا محمد خان جواهرات تاج سلطنتى را تصاحب نمود و پانزده هزار كرد فراهم كرده 
و براى بدست آوردن تخت سلطنت به كوشش پرداخت. او بسوى قزوين پيش رفت ولى بوسيله فتحعلى شاه شكست 

خورد، در صورتى كه ارتش فتحعلى شاه نصف نيروى رقيبش بود. صادق خان فرار نمود و عفو خود را بيك مرتبه بلكه 
دو مرتبه بوسيله جواهرات تاج خريدارى نمود. مدعى ديگر زكى خان كه زنده بود و اصفهان را قبضه كرد، ولى بزودى 

بكوههاى بختيارى رانده شد. در آنجا با كمك عده اى از كردها خواست يك ارتش ايران را كه در تحت فرماندهى 
محمد ولى خان بود غافلگير سازد ولى شكست خورده پس از اسارت كور شد. مدعى سوم حسين قلى خان برادر شاه 

 بود. باين شاهزاده بپاداش عملياتش 
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برضد صادق خان حكومت فارس داده شد و او در آنجا وقت خود را بخوشى و هوسرانى ميگذرانيد، ولى وقتى كه از 
تهران سردارى براى فرماندهى نيروى فارس معين شد قبول ننمود و ياغى گرديد. محمد ولى خان هم نيز باو پيوست. در 

 اين موقع شاه نيز در عين حال بواسطه شورش سليمان خان قاجار والى آذربايجان بر ضعفش افزوده شده بود.

سليمان خان مترصد بود كه بر هريك از دو برادر كه فاتح شدند حمله برده در نتيجه تاج و تخت را بدست آورد، ولى دو 
 برادر بواسطه ميانجيگرى مادرشان باهم آشتى كردند.

 سليمان خان هم چون اميدش مبدل بيأس گرديد در اصطبل شاهى در تهران بست نشست.

 مردانگى و سخاوت شاه انقدر بود كه نه فقط او را عفو نمود بلكه دوباره بحكومت آذربايجان منصوب داشت.

آخرين مدعى مهم نادر ميرزا بود كه بمحض شنيدن خبر مرگ آغا محمد خان از افغانستان بخراسان آمده و مشهد را 
متصرف شد. شاه براى انفاذ و اثبات حكومت خود بطرف خراسان حركت كرد. نيشابور كه دروازه هاى خود را بروى 

شاه بسته بود بحمله گرفته شد و تربت حيدرى نيز تصرف گرديد. بمحض رسيدن ارتش ايران بدروازه مشهد نادر ميرزا 
 تسليم شده و مورد عفو واقع گرديد.
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 فتحعلى شاه 

 فصل هفتاد و پنجم هيئت هاى اعزامى انگليس و فرانسه بدربار فتحعليشاه 

 ماهرانه استفاده نموده و الكساندر را وادار كرد در بهار آينده سپاهى بايران »1 «بناپارت از موقعيت قرارداد تيل سيت 
بفرستد تا با سپاه فرانسوى متحد شده و از قسطنطنيه و آسياى صغير بمقصد ايران عبور كنند و بدين ترتيب نيروى مسلحى 

 در اصفهان بمنظور تهيه مقدمات عمليات خصمانه بر ضد نفوذ كمپانى هند تشكيل داد.

 از يكى از اسناد و منابع آن زمان.

 مسئله افغان 

 بريتانيا با ايران تقريبا از يك قرن پيش مهم و جالب توجه است، ولى اينرا امروز »2 «سراغ گرفتن آغاز مناسبات پايدار
مشكل- است محقق نمود كه علت فرستادن اولين هيئت انگليسى بدربار تهران اين اميد بود كه اقدام نظامى ايران، 

 زمانشاه امير كابل را كه پس از تقويت و محكم كردن جا و مقام 



______________________________ 
)1-(Tilsit  

)- تاريخ ملكم در اين قسمت خاتمه مييابد. از ميان كتب زيادى كه من بآنها رجوع نموده ام عبارتند از «انگليس و 2(
روسيه در شرق» بقلم سر. راولينسون. «تاريخ ايران» بقلم ر. ج. واتسون. «جنگ در افغانستان»- «زندگانى سرجان ملكم» 

 ميسيون بدربار ايران» بقلم سرجونز هرفورد بريجز. (مؤلف)-. ( Kaye)بقلم ژ. و. كى 
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خود در داخل در اين صدد بود نقش تجاوز و تهاجمى را كه احمد شاه آغاز نموده بود ادامه دهد از عمليات بازدارد. در 
 كه در آنوقت فرمانفرماى بنگال بود از شاهزاده افغانى مكتوبى بدين مضمون دريافت داشت »1 « لردولسلى 1798سال 

كه باو قشون كشى معهود خود را بهند تذكر داده و تقاضا نموده بود كه ارتش انگلستان در بيرون راندن «مهراتاها» از 
 نواحى شمال هند با او به دكن همكارى نمايد.

فرمانفرما در اين موقع با تيپو صاحب در جنگ بود كه نامبرده بر اثر كمك هاى فرانسويان ميكوشيد كه انگليس ها را از 
هند بيرون كند و در تعقيب همين منظور خود از زمانشاه درخواست كرده بود كه به پنجاب هجوم ببرد. تيپو خوشبختانه 

 كشته شد. اين موفقيت سبب آن شد كه لردولسلى از پيش بينى ها و احتياطات 1798در موقع سقوط سرينگاپاتام در سال 
الزم راجع بشمال انصراف حاصل كند. زيرا او مخصوصا از مذاكراتى كه بين امير افغان بوسيله وزير على اود و ديگر 

هنديان مقتدر منجمله راجه هاى هندو بعمل آمده بود مطلع بود، بنابراين براى مقابله با اين تحريك و توطئه هاى 
خطرناك، فرمانفرما بيك ايرانى تبعه هند موسوم به مهدى على خان كه نماينده مقيم شركت در بوشهر بود دستور داد كه 

با دربار ايران وارد مذاكره شده و ترغيب كند كه زمانشاه را بدون آنكه با او ابراز مخاصمتى نمايند در حالت حاضرباش 
براى جنگ نگاهدارند و نيز او را از برگشت به هند جلوگيرى كنند. اينهم نهفته نماند كه قبال از موفقيت اين سياست و 
رويه كه ايران را وادار نمايند كه در امور افغانستان مداخله كند اطمينان حاصل بود، چه زمانشاه مقارن اين ايام به وزير 

خود دستور داده بود كه يك نماينده سياسى نزد حاجى ابراهيم خان فرستاده و از دولت ايران درخواست كند كه ايالت 
 خراسان را بافغانستان واگذار نمايد.

اين تقاضا طبعا باعث رنجش و خشم و غضب شاه جوان گرديده كه در مقابل جوابى بدين مضمون ديكته نمود كه او در 
اين صدد است كه مرزهاى شرقى ايران را بوضعى برگرداند كه در دوره صفويه وجود داشت. معناى اين عبارت آن بود 

 كه بايد استقالل 

______________________________ 
)1-(Wellesley  
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افغان از بين برود، چه هرات، قندهار و كابل همگى در جزو امپراطورى صفوى بوده است. فتحعليشاه از دو برادر زمانشاه 
 نيروئى با اين 1798استفاده خوبى نمود. اين دو برادر محمود و فيروز نام به «آستان جهان پناه» پناهنده شده بودند. در سال 

دو شاهزاده بافغانستان فرستاده شد، ولى نتيجه اى از آن گرفته نشد. در سال بعد فتحعليشاه خود اداره عمليات را بدست 
گرفت. او با يكعده سپاه براى سركوبى فرمانداران و رؤسائى كه علم طغيان برافراشته بودند بطرف خراسان حركت كرد 
و در آنجا سفيرى از طرف زمانشاه وارد شده و درخواست نمود كه شاه به تهران مراجعت نمايد و در مقابل او هم قبول 

 ميكند كه در افغانستان با برادران فرارى بخوبى رفتار كند.

نتيجه واقعى عمليات نظامى ايران خيلى مختصر و جزئى بود ولى نتيجه آن شد كه زمانشاه از الهور به پيشاور باين منظور 
 عقب نشست كه تا در موقع لزوم بتواند آماده جنگ باشد. بدين ترتيب هندوستان از فشار افغان رهائى يافت.

  ميالدى 1799هيئت اعزامى مهدى على خان 

مهدى على خان يكنفر ديپلمات ماهر مكتب ايرانى قبال از بوشهر نامه هائى بدربار تهران نوشته بود. در اين نامه ها او از 
تعديات و شرارتهائى كه افغانهاى سنى نسبت به شيعيان الهور مرتكب شده اند يادآور شده و نوشته بود كه هزاران نفر از 

شيعيان به مناطقى كه تحت تصرف كمپانى هند شرقى است پناه برده اند. بدين طريق خشم و تنفر شاه را برانگيخت، 
بعالوه اظهار داشته بود كه اگر جلوى عمليات زمانشاه را بگيرد خدماتى براى خدا و خلق انجام داده است و در آخر او 

خاطرنشان كرده بود كه فرمانفرما ابدا از حمله افغانها به هندوستان بيم و هراس ندارد، چه شهرت توپخانه انگليس بر همه 
آشكار است. براى اثبات اينكه نيروهاى انگليسى قادر بعمليات ميباشند كافى است همين قدر ذكر شود كه فقط هفتصد 

 مهدى على خان شخصا از طرف 1799نفر از آنان ارتش سيصد هزار نفرى سراج الدوله را شكست دادند!! در پائيز سال 
شاه پذيرائى شد. چون او مبالغ هنگفتى صرف هدايا براى شاه نموده بود موفق شد كه پادشاه را تحريك كند تا 

 مخاصمات خود
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را برعليه افغان ادامه دهد. بعدا او به بوشهر برگشت و در آنجا كاپيتان ملكم را كه اخيرا براى اولين ميسيون مشهور قابل 
 تذكار خود در آنجا پياده شده بود مالقات كرد.

 تهديد هندوستان توسط فرانسه 

اخالق وهمى و غريب و عجيب ناپلئون بناپارت باعث شد كه ايران در مدار سياست اروپائى واقع شود. يكى از نقشه هاى 
بعيد و دوردست ناپلئون آن بود كه شاه ايران را بمنزله آلت دست در سياست هاى جهانى خود خصوصا براى هجوم 
بهندوستان بكار برد. در اين موقع نيز افكار حكمرانان بريتانيائى از آن سرزمين از ترس چنين حمله اى دچار خوف و 

هراس شده بود. براى ما كه نقشه هاى بزرگ را مطالعه كرده و بر خشگى و بيحاصلى ايران و افغانستان آشنا هستيم اجراى 
 امپراطور روسيه جدا اين نقشه را »1 « هم ناپلئون و هم پل 1800چنين نقشه اى را غير عملى خواهيم يافت، ولى در سال 



 »2 « پل به قزاق هاى دن 1801طرح كرده و مشكالتى را كه با آن مواجه ميشدند در مدنظر نياوردند. فى الواقع در سال 
فرمان حركت بسوى هندوستان را صادر نمود. اين لشكركشى بدون تهيه آذوقه و مهمات و بعالوه بدون كشيدن نقشه 
بود. بنابراين بمحض فوت تزار در نزديكى ولگا متوقف گرديد. اگر هم تصميم بانجام اين نقشه ميگرفتند با يك وضع 
فالكت بارى خاتمه مى يافت، چه عالوه بر كمبود آذوقه و مهمات و ناخوشى در تمام راه ارتباط كه از فرانسه و ولگا تا 

 هندوستان ادامه داشت مورد حمالت طوائف و قبايل سر راه قرار ميگرفتند.

ممكن است بگوئيم كه سياستمداران ما در هندوستان ميبايست ملتفت اين حقايق و نكات شده باشند، ولى بايد در نظر 
داشت كه حركت بسوى هندوستان واقعا توسط روسيه شروع شده و تنها بواسطه قتل تزار نقشه مزبور واژگون گرديد. 

عالوه بر اين نبوغ ناپلئون بقدرى خيره كننده بود كه نميشد باور كرد كه نقشه اى باشد كه او نتواند بانجام آن موفق آيد و 
بالنتيجه حس تناسب و تطبيق بطور كلى از بين رفته بود. بعالوه موقعيت بريتانيا در هندوستان چندان قوى نبود و ظهور 

 نيروهاى فرانسه و روس در ايران 

______________________________ 
)1-(Paul  

)2-(Don  
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 بدون شك ممكن بود باعث واكنش هاى مخالفى در وضعيت عمومى آنجا بنمايد.

  ميالدى 1800اولين هيئت سرجان ملكم 

قبل از اينكه خبر موفقيت هيئت مهدى على خان بكلكته برسد تصميم باعزام هيئت ديگرى برياست كاپيتان ملكم گرفته 
شد و آن اول هيئت اعزامى در زمان شارل دوم بوده است و او دستور داشت كه شاه ايران را وادار نمايد كه بر فشار 
خويش بر زمان شاه بيافزايد و در مقابل عمل فرانسويان واكنشى از خود بروز داده و باالخره تجارت انگلستان و هند 

 بريتانيا را با ايران ترقى دهد.

اين افسر جوان اسكاتلندى كه در ارتش درجه مهمى نداشت و شايد ايرانيان او را بنظر يك افسر عاليمقام مى نگريستند 
 در انجام وظيفه مشكل خود كامال موفق گرديد.

او با دقت كاملى ايرانيان را مورد مطالعه قرار داد و آنها را در تحت تأثير شخصيت نافذ خود درآورد. بعالوه بواسطه 
توزيع و تقسيم هداياى نفيس و گرانبها توجه ايرانيان را بخود جلب نمود. او بمحض رسيدن بتهران بواسطه لياقت و 

 كاردانى قابل مالحظه خود گزارش خوبى كه قبل از او رسيده بود تائيد كرد.



براى عقد يك معاهده سياسى و بازرگانى بين ملكم و حاجى ابراهيم خان وزير مذاكراتى بوقوع پيوست. شاه ايران قبول 
نمود كه با پادشاه افغان هيچ پيمان صلحى نبندد مگر آنكه زمانشاه ادعاهاى خود را درباره متعلقات بريتانيا در هند پس 

 بگيرد.

نمايندگان سياسى بريتانيا نيز در مقابل قول دادند كه اگر ايران مورد حمله افغانها و يا فرانسويان قرار گيرد مهمات جنگى 
الزم را بايران برسانند. در اين معاهده مواد بسيار سختى براى اخراج و استيصال اتباع فرانسوى كه مايل بسكونت در ايران 

بودند گنجانيده شده بود. در قسمت بازرگانى تصريح شده بود كه بازرگانان انگليسى و هندى ميتوانند بدون پرداخت 
ماليات در بنادر ايران سكونت نمايند و امتعه انگليسى از قبيل ماهوت، آهن، فوالد و سرب بدون پرداخت گمرك وارد 

ايران كنند، بدين طريق اولين هيئت ملكم با موفقيت خاتمه يافت، ولى راولينسون آنرا يك شكست ميداند كه ميگويد «از 
 آن زمان ببعد دولت ايران نگرانى ما را راجع بجاده هندوستان فهميد» و اين تا
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 اندازه اى هم درست است.

با اينكه ايرادات راولينسون خيلى قوى است ولى من فكر ميكنم ايرانيان كه در فطانت و ذكاوت سياسى بسيار برجسته و 
قابل مالحظه اند هنوز از زمان سلطنت نادر شاه ببعد رويهمرفته هيچگونه تقاضاى شهريه و مواجب معينى براى حفاظت و 

سرپرستى اين جاده ننموده اند و ما اگر براى افتتاح مناسبات خود با ايران تأخير نموده و يا اگر بفكر چنين مناسباتى 
نمى افتاديم خيلى اشتباه بزرگى كرده بوديم، ولى در همان حال چون مواد اين معاهده بر ضد فرانسويان بود بواسطه آنكه 

 در آن منتهاى سختى و خشونت را نسبت بفرانسويان رواداشته باعث ايجاد انتقادات مخالفى گرديد.

  ميالدى 1802هيئت اعزامى ايران بهندوستان 

فتحعليشاه بنوبه خود هيئتى بعنوان سفارت به رياست حاجى خليل خان ببمبئى فرستاد، ولى بدبختانه بر اثر نزاع بين 
نوكرهاى شخصى او و مستحفظينى كه در خدمتش بودند اين مأمور سياسى بقتل رسيد. زمامداران انگليسى كه از وقوع 

. شاه هم ميگويند »1 «اين واقعه مولمه خيلى متأثر و پريشان شدند فورا در مقام تدارك و جبران بسيار نيكوئى برآمدند
 فرموده بودند اگر بدين بهاء جبران ميكنند ممكن است سفراى ديگرى نيز گسيل داشت.

سه سال بعد برادرزن سفير مرحوم سابق بنام آقا نبى خان بعنوان نماينده دولت ايران به هندوستان رسيد، ولى فرمانفرماى 
پر جبروت هند از آن كشور رفته بود و خونسردى و بى عالقگى زيادى خاصه بعد از خاتمه قشون كشى فالكت بار فرانسه 

 با حال مأيوسى بوطن خود 1807در مصر و سوريه نسبت بايران در كلكته حكمفرما بود و آقا نبى خان در ژانويه 
مراجعت نمود. اين رويه بى عالقگى يا سكون و عطالت كه بموقعيت جديدى كه بر اثر پيشرفت هاى فرانسويان و روس ها 

 پيدا شده بود توجهى نداشت خيلى اسفناك و بعدا باعث نتايج تلخى گشت.



______________________________ 
)- به اسمعيل خان فرزند اين پيك سياسى يك مقررى دو هزار روپيه در ماه در تمام مدت عمرش داده شد و تا سن 1(

 سالگى كه در پاريس مرد از اين حقوق استفاده ميكرد و در آنجا در مدت پنجاه سال براى تماشاى تمام برنامه هاى 65
 اپرائى حضور داشت. (مؤلف)
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 سقوط حاجى ابراهيم خان 

فتحعليشاه كه تاج وتخت خود را مديون حاجى ابراهيم خان ميدانست بر اثر قدرت و نفوذ فوق العاده او دچار ترس و 
هراس گرديد. آرى او ترسيد كه مبادا اين قدرت باعث خلع او گردد. شايد هم اين فكر بر اثر نصايح عمش بود كه براى 

او پيدا شد. در هرصورت تصميم گرفته شد كه به قدرت اين رجل شاه ساز خاتمه داده شود. بر اثر يك نقشه و توطئه 
قبلى تمام اعضاء خانواده حاجى ابراهيم خان كه شاغل مقامات مهم دولتى بودند در يك زمان دستگير و همگى بقتل 
رسيدند، بعالوه خود حاجى ابراهيم خان را نيز گرفته و در يك ديك روغن مذاب انداختند، فقط از قتل يگانه فرزند 

بيمار او صرف نظر نمودند و او با وجود علت مزاج زنده ماند و خانواده قوام الملك را تشكيل داد. حاجى ابراهيم خان 
داراى يك شخصيت ممتاز و يك ايرانى نمونه آن دوره بود، او ممكن است يك آدم بى پرنسيپ و فاسدى بوده باشد، 

 ليكن به ارباب خود بخوبى خدمت كرد و اليق يك سرنوشت بهترى بود.

 دومين شورش حسينقلى خان 

برادر شاه كه حاكم خراسان بود براى بدست آوردن تاج وتخت يكبار ديگر سر بطغيان برداشت. او بر اثر ارائه يك فرمان 
تقلبى و ساختگى اصفهان را در تحت تصرف درآورده و پس از آن براى بدست آوردن يك ارتش از نواحى بختيارى به 

 ميل تا اصفهان را 280كوشش و جديت پرداخت. فتحعليشاه با كمال چاالكى و سرعت شروع بعمل نمود و مسافت 
سواره در مدت چهار روز پيمود و بمحض ورود نيروئى براى محاصره آنجا گذاشت و خود به تعقيب برادرش روانه شد. 
چون شنيد كه شورش كم كم بطرف مرزهاى تركيه سرايت ميكند نيروئى را براى جلوگيرى از رسيدن شورش بدان نقاط 

 فرستاد. در اينموقع مدعى كه نااميد شده بود بقم فرار كرد و بست نشست.

 )1802 ه (1216قتل نادر ميرزا 

 حماقت نادر ميرزا باعث از بين رفتن تمام خانواده اش گرديد.

همانطور كه در فصول قبل ذكر كرديم پس از عفو او شاه با كمال مالطفت دوباره حكومت خراسان را باو واگذار نمود، 
 ولى رؤساى آن ناحيه 
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بقدرى از ظلم او شكايت نمودند كه فتحعليشاه مجبور بمداخله گرديد. وقتى كه شهر محاصره شد نادر ميرزا براى 
پرداخت حقوق افراد خود مزار امام رضا را غارت كرد و يك سيد پيشوائى را كه بر اين عمل توهين آميز بمقدسات 

اعتراض نموده بود با تبرزين جنگى خود بقتل رسانيد، ولى اين آخرين سفاكى او بود، چه تمام شهر بر ضد او شورش 
 نموده و ويرا گرفته بتهران فرستادند و در آنجا بواسطه مرگ وحشيانه اى كفاره جنايات و گناهانش را داد.

 اخراج افغانها از نرماشير و سيستان 

ناحيه بم كه صحنه سقوط لطفعلى بود و نيز سيستان و ناحيه خرماخيز خبيص بدست رئيس قبيله غلجائى اداره ميشد. اين 
حكمران نيمه مستقل در زمان فتحعلى شاه شورش نمود. اما با زحمات و مشكالت زياد او را از آن ناحيه بيرون كردند و 

بار ديگر نواحى بم و نرماشير و خبيص بايالت كرمان منضم گرديد. تصرف اين نقاط بدست افغانها هنوز فراموش نشده و 
 من از برجى كه آنها در نرماشير ساخته بودند ذكر نموده ام.

  ميالدى 1802- 1804پيشنهادهاى فرانسه جهت بازرگانى با ايران 

نقشه هائى كه راجع بآن مذاكراتى بين تزار و اولين كنسول او واقع شده بود بزودى براى عمليات فرانسويان مورد استفاده 
 دولت فرانسه توسط مأمورين فعال كنسولگرى خود چنين تقاضاهائى از دولت ايران نمود. 1802قرار گرفت. در سال 

راولينسون راجع بآنها چنين گويد: «اين مأمورين پس از تخليه سوريه از ارتش فرانسه در آنجا باقى مانده و سالهاى زيادى 
باعث بروز حوادث سياسى شده و بفعاليت هاى خود ادامه داده و توطئه ها و دسته بندى هاى عظيمى در تمام كارهاى 

 دولت فرانسه پيشنهاد 1804آسياى غربى ايجاد مينمودند. در ايران فعاليت هاى آنان را بسردى ميپذيرفتند ولى در سال 
 اتفاق برضد روسيه را بايران نمود.

فتحعليشاه قبال بوسيله مأمور سياسى مقيم بغداد از انگليس درخواست كمك نمود و بعالوه هيئت ديگرى به هندوستان 
 فرستاده بود، بنابراين به هيئت فرانسوى هيچ جواب قطعى داده نشد.
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  ميالدى 1806اولين هيئت فرانسوى 

 يك مأمور سياسى فرانسوى بنام مسيو ژوبر با 1806 بين روسيه و فرانسه جنگ واقع شد و در ماه مه 1805در سال 
تقاضاهاى بيش ازپيش وارد تهران شد. ناپلئون چون ميدانست كه از دست رفتن ايالت گرجستان خيلى باعث تأثر و مالل 
خاطر ايرانيان شده پيشنهاد نمود كه اگر شاه دست از اتحاد با انگلستان بردارد و هندوستان با قشون متحد ايران و فرانسه 

مورد حمله واقع گردد دولت فرانسه در مقابل نيروئى براى تصرف گرجستان فرستاده و نيز هزينه ارتش ايران را تقبل 
مينمايد. فتحعليشاه كه بهيچ وجه مايل باتحاد با چنين ملت شاه كشى نبود در اولين برخورد با نماينده فرانسه از او پرسيد 

«احوال شما چطور است؟. بناپارت چطور است؟ چرا شما پادشاه خود را كشتيد؟» در اين موقع فقدان طرق ارتباطيه سريع 
بين كلكته و لندن و تعلل و مسامحه حكومت بريتانيا باعث تعويق و تأخير زيادى شد. كابينه انگلستان مباحثات زيادى در 



مورد دادن كمك بايران در مدت دو سال نمود بدون آنكه به نتيجه قطعى برسد و فرمانفرماى هندوستان نيز اين قضيه را 
 به لندن تذكر داده بود. خالصه نتايج نيكوى سرجان ملكم تا اندازه اى داشت بهدر ميرفت.

 »1 « ميالدى 1807معاهده فينكن شتاين 

وقتى كه فتحعليشاه كه اميد كمك و تقويت از انگليس داشت نااميد گرديد و از طرفى چون سفير بريتانيا براى برقرارى 
نفوذ انگليس در تهران حضور نداشت و بعالوه شاه هم از وخامت تهديد روسيه آگاه شد به تقاضاى فرانسويان و 

فرستادگان امپراطور جواب مثبت داد و با نامه جوابيه خود ميرزا رضا را بعنوان نماينده سياسى بدربار فرانسه فرستاد و او 
هم به تيلسيت رسيد. در دستورهاى تعليماتى كه شاه داده بود چنين ذكر شده بود كه شاه ايران روسيه را نه تنها بنظر يك 

دشمن رسمى مينگرد بلكه او را بطور تساوى دشمن دو پادشاه ايران و فرانسه دانسته و انهدام و نابودى او را وظيفه دو 
پادشاه ميداند. فرانسه بايستى از ناحيه خود و ايران از اينطرف باو حمله نمايد. از تعليمات ديگرى كه داده شده بود بخوبى 

 ظاهر ميشود كه شاه چگونه به انگليس هاى مسامحه كار پشت نموده بود، چه اظهار داشته بود كه 

______________________________ 
)1-(Finkenstein  
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«اگر فرانسويان قصد هجوم بخراسان را دارند شاه ارتشى از راه كابل و قندهار بدان ناحيه خواهد فرستاد» بعبارت ديگر 
شاه حاضر بودن خود را براى هجوم بهندوستان تاكيد نموده- است و درعين حال به ميرزا رضا قدغن شد كه يك بندر را 

 بفرانسويان «براى عبور آنها بهندوستان» واگذار نمايد.

 بسته شد و به تهران 1807يك معاهده مقدماتى معروف بمعاهده فينكن شتاين و حاوى شرائط مذكوره فوق در ماه مه 
 ارسال گرديد.

  ميالدى 1807- 1808هيئت گاردان 

چند ماه بعد يك هيئت مهم نظامى برياست ژنرال گاردان و هفتاد نفر افسر نظامى و غيرنظامى در ايران ظاهر شده و براى 
تعليم دادن ارتش ايران بطرز اروپا شروع بكار نمودند. باين ژنرال فرانسوى بدون شك دستور داده شده بود كه ارتش 

 ايران را طورى مجهز و آماده سازد كه در موقع هجوم به هندوستان يك نيروى كمكى براى ارتش فرانسه باشد.

شرحى كه در باال تحت عنوان فصل، مذكور داشته ايم منتهاى وسعت نظر و دور انديشى ناپلئون را نشان ميدهد. در تأييد 
آن اخبارى از قسطنطنيه رسيد كه مطابق آن براى عبور ارتش فرانسه از ممالك عثمانى در «باب عالى» مذاكراتى بوقوع 

 بسته شد و عموما عقائد بر آن بود كه در مالقات تاريخى ناپلئون از »1 «پيوسته است. اتفاقا در همين اوان قرارداد تيلسيت 



 را »2 «الكساندر موضوع تقسيم مشرق مورد مذاكره قرار گرفته- است و اين قضيه كه او يعنى ناپلئون برادرش لوسين 
 مأمور دربار تهران كرده حاكى از اين بود كه او جدا در مقام معارضه با تفوق بريتانيا در هند برآمده است.

فتحعليشاه از قرارداد تيلسيت دچار حسرت و اندوه فوق العاده شده بازگشت گرجستان كه او چقدر بآن اميدوار بود حتى 
اسمى هم از آن برده نشده بود و چون فرانسه با روسيه صلح كرده بود دوائر دوستانه اى داشت جانشين ارتش فرانسه 
ميشدند و با وجود اين ناپلئون كه خوش بينى او خيلى قابل مالحظه بود بى شك ميل داشت كه با ايران يك قرارداد 

 تهاجمى و تدافعى داشته باشد.

______________________________ 
)1-(Tilsit  

)2-(I .ucien  
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  ميالدى 1799- 1808جنگ در افغانستان براى بدست آوردن قدرت 

حال بايد ما توجه خود را بطرف افغانستان معطوف داريم كه تا جنگى كه در آنجا در سر امارت و سلطنت رويداده 
باضافه قيام رانجيت سينگ كه باعث تغيير كلى در اوضاع آن كشور شده و به نيستى كامل ويرا تهديد مينمود شرحى بنظر 

خوانندگان برسانيم. زمانشاه مقام خود را به سردار پاينده خان مديون بود كه از وى طرفدارى و حمايت نموده و او را 
بامارت كابل رسانيده بود و چون وضعيت در افغان براى سردار مساعد نبود ناچار بر ضد اربابش توطئه نموده و در نتيجه 

دستگير شده بقتل رسيد. نامبرده از خود بيست و دو پسر باقى گذاشت كه بنام «برادران بار كزائى» معروف بودند، 
بزرگترين آنها فتح خان به ايران فرار كرده و به محمود برادر زمان شاه پيوسته ويرا تحريك بدست آوردن تاج وتخت 

 در حمله اول تصرف شد و بواسطه كمك هاى برادران بار كزائى قندهار باالخره سقوط كرد. محمود بعد »1 «نمود. فره 
 زمان شاه را شكست داده و كورش كرد. اين مرد بدبخت باالخره به لوديانا 1800بسوى كابل پيش رفت و در سال 

گريخت و در آنجا از طرف كمپانى هند شرقى يك حقوق تقاعدى براى او معين و تصويب شد كه مرتبا ميگرفت. 
محمود شاه آنوقت تخت سلطنت كابل را تصاحب نمود. هرات را برادرش فيروز الدين و قندهار را وليعهد باالستحقاق او 

 كامران ميرزا در تصرف داشتند.

 بواسطه حمايتى كه فتح خان از شيعيان كابل نموده و از قتل عام آنها جلوگيرى كرد توطئه اى بنفع برادر 1803در سال 
امير، شجاع الملك بوقوع پيوست و شجاع الملك هم او را گرفته زندانى كرد، ولى از كور كردن وى صرفنظر نمود. فتح 
خان تسليم غاصب شده و شاه شجاع هم (چنانكه او را بهمين نام ناميده اند) با كمك يكى از سران اليق بار كزائى چندين 

 سال حكمرانى كرد. او نيروهائى به سند و كشمير فرستاد ولى موفقيتى بدست نياورد.



______________________________ 
)1-(Farrah  
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  ميالدى 1808دومين مأموريت ملكم 

دولت بريتانيا و حكومت هند هردو از نفوذ فرانسه كه بسرعت در تهران بر نفوذ بريتانيا تفوق يافته بود و در نتيجه تهديد 
 .»1 «فرانسويان را به هند زيادتر كرده بود وحشت نمودند

 خوانده ميشد و يك مدتى مقيم بصره بوده و در آنجا خدمت ميكرد بسمت »3 « كه بعدها هم بريجز»2 «سرجونز هرفورد
 از لندن با كميسيونى از راه دماغه اميد بايران فرستاده شد و با آنكه 1807نماينده مخصوص از طرف پادشاه در سال 

 فرمانفرما قرار داشت معهذا باو براى مذاكرات راجع بعقد پيمان بين پادشاه بريتانيا و شاه »4 «نامبرده تحت تبعيت لردمين تو
ايران اختيارات كامل داده شده بود و مخارج او هم بعهده حكومت هند بوده است. در اين اثناء لردمين تو كه ابتدا بى خبر 
از اين تعيين و انتصاب بود بضرورت و فوريت قضيه پى برده عينا براى همان شغل و خدمت ژنرال ملكم را تعيين نمود و 

 به منتها درجه رسيده بود بخليج »5 « در موقعى كه نفوذ ژنرال گاردان 1808نامبرده با يك اسكادران نيرومندى در ماه مه 
فارس رسيد. گاردان مشغول تعليم قشون و ساختن قالع بود و انتظار ميرفت كه بر اثر نفوذ فرانسويان گرجستان بايران 

مسترد گردد. در اين اوضاع و احوال بنماينده سياسى بريتانيا كه سخنش شايد قاطع و بى چون وچرا بود با احتراماتى كه 
در خور مقام او بود پذيرائى نشد و وزراى فتحعلى شاه باو دستور دادند كه پيشنهادات خود را بفرمانفرماى فارس تقديم 

 نمايد و بدينوسيله از ورودش بطهران ممانعت شد.

 ملكم از بى احترامى كه بشخص او و كمپانى هند شرقى شده بود سخت 

______________________________ 
در همان سال به  Mountstuart Elphinston)- از جمله اقداماتى كه بعمل آمد همانا اعزام مونستوارت الفينستون 1(

پيشاور بود. نامبرده با شاه شجاع قراردادى بست كه بموجب آن در صورت هجوم فرانسه و ايران بافغانستان دولت بريتانيا 
از حيث پول بآن كشور كمك كند. شاه شجاع در عوض قبول نمود كه در مقابل متحدين (ايران و فرانسه) مقاومت 

نموده و تمام فرانسويان را براى هميشه از خاك خود خارج سازد. متكالف نيز بمأموريت مشابهى به نزد رانجيت سينگ 
 فرستاده شد. (مؤلف)

)2-(Sir llar Ford Jones  

)3-(Brydges  

)4-(Lord Minto  



)5-(Gardanne  
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 عصبانى شده به هند برگشت و اصرار داشت كه جزيره خارك بايستى توسط قواى هندى اشغال شود.

لردمين تو اين پيشنهاد را براى پاره مالحظات قبول نمود، ولى وقتيكه نيروها براى حركت آماده شدند معلوم گرديد كه 
بواسطه موقعيت حاضره اروپا فرانسه نخواهد توانست براى ايران قشون بفرستد و بنابرين حكم قشون كشى مزبور نسخ 

 گرديد.

  ميالدى 1808- 1809ميسيون سرهارفورد جونز 

خط مشى و رويه بريطانيا در موفقيت و پيشرفت آنوقت ضرب المثل شده بود و وقتيكه در پائيز همان سال پس از 
كناره گيرى ملكم سرهرفورد جونز وارد صحنه شده و با همان عبارات پرآب و تاب زمانش كه «مقدرات مخاطره آميز 

هند را تحت حمايت و صيانت پادشاه بريتانى قرار دهد» دست باقدامات زد و يك عكس العمل و واكنشى برعليه 
فرانسويان در تهران شروع گرديد. ايرانيان فهميدند كه ژنرال گاردان آنچه را كه قول داده بود نتوانست انجام دهد، 

حقيقت اين است كه او آنچه از دستش برميآمد كوتاهى نكرده بود. بارى جونز بايرانيان حالى كرد كه داشتن ادارات 
خوب براى جلوگيرى از نفوذ روس ها كافى نيست. عاقبت او بايران اتحاد با انگلستان را بدين شرائط پيشنهاد نمود كه 

 هزار ليره بايران بپردازد 120 هزار تومان يا 160دولت نامبرده تا زمانى كه با دولت روسيه در حال جنك است ساليانه مبلغ 
و افسران انگليسى را براى تربيت قشون ايران استخدام نمايد. پس از اينكه اين شرائط پيشنهاد شد آنوقت فتحعلى شاه با 

دادن گذرنامه به ژنرال گاردان موافقت نمود. اين نماينده سياسى انگليس كه از طرف جرج سوم يك الماس قشنگى 
بعنوان هديه آورده بود باعث برانگيختن حس طمع شاه شد و بدينجهت از او پذيرائى شايانى بعمل آمد، معلوم است با 

 مذاكرات اوليه براى 1809اين ترتيبات و شرائط و حاالت مساعد ديگر جاى تأخير و تعويق نبود، بنابرين در ماه مارس 
عقد پيمان بعمل آمد و چون شرائط آن مورد تصويب حكومت انگلستان و هندوستان هردو واقع شد پايه و اساس يك 

 پيمانى گذارده شد كه آن بزودى منعقد گرديد.
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همانطور كه تصور ميشد اين اقدام سرهارفورد جونز كه تابع فرمانفرما بود بعدم توافق برخورده مناسبات او با حكومت 
 هند بقدرى بهم خورد كه لردمين تو او را از مقام و شغلش انداخته و لوايح او مورد اعتراض شديد قرار گرفت.

بطوريكه گزارش ميدهند او دست بعملياتى زده بود كه از حيثيت و اعتبار فرمانفرما ميكاست، ولى نظر باينكه او از طرف 
شاه نمايندگى كرده بايرانيان وقتى كه بلوايح او اعتراض شديد شد نسبت شركت هند شرقى را بدولت انگليس توضيح 

. بارى پس از انقضاى چند »1 «ميداد مشكل بود براى او، اگر آنها عقب بهانه و رنجش ميگشتند، كه باعث رنجش نشود



سالى آثار كارهاى خوبى كه بوسيله ملكم و جونز انجام شده بود باقيمانده و اصطكاكى كه از وقوع آن نميشد جلوگيرى 
 كرد گوئى از خاطرها رفت.

  مؤلف كتاب جاودانى حاجى بابا كه منشى اين هيئت بود بانگلستان حمل شد.»2 «معاهده مقدماتى بوسيله جيمزموريه 

لردمين تو با مواد قراردادى را كه با شاه بسته شده بود موافقت نمود ولى از رفتار مذاكره كنندگان راضى نبود، بعالوه او 
 اصرار داشت كه اجراى اين معاهده بايستى بعهده افسرى كه خودش او را نامزد كرده بود محول شود.

  ميالدى 1810سومين مأموريت سرجان ملكم 

بنابرين ملكم بسومين مأموريت خود كه با نهايت موفقيت بپايان رسيد انتخاب گرديد. ميسيون او ببهترين وجهى آماده و 
 مجهز شده بود. اين نماينده سياسى با خود يك ستاد بزرگى از افسران ارشد داشت كه بين آنها اشخاصى مانند مونتيت 

  وجود داشتند.»4 «. و ليندسى »3«

 اينج بود. او افسر توپخانه بود و بقدرى در ايرانيان نفوذ پيدا كرد 8 پا و 6ليندسى حقيقتا غولى بود، يعنى طول قامت او 
كه او را تشبيه به رستم ميكردند و در نتيجه او بفرماندهى كل قواى ايران رسيد و بنام ليندسى بتون او چندين سال با 

 نيكنامى 

______________________________ 
  تمام وضعيت و حاالت را تشريح كرده است. (مؤلف)209)- جونز در كتاب «ميسيون» خود صفحه 1(

)2-(James Morier  

)3-(Monteith  

)4-(Landsay  
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زياد اشتغال بخدمت داشت. ملكم با احترام و صميميت فوق العاده اى پذيرائى شد و اخالق نيكو، عدالت و حق شناسى و 
باالخره اطالعات او درباره دنيا بقدرى ايرانيان را مجذوب خود ساخت كه هنوز انگليسى هاى مقيم ايران از خصائل 

نيكوئى كه نماينده آنها از خود نشان داد استفاده ميكنند و بافتخار همين شخص بود كه نشان «شيروخورشيد» در ايران 
تشكيل شد و درعين حال نبايستى فراموش كرد كه آنوقت سرجونزهارفورد در تمام ايران كنترل مناسبات سياسى و 

 ديپلوماسى را در دست داشته است.



 بنا بدستورات ملكم بيك مسافرت اكتشافى در بلوچستان پرداختند. كتاب معروف پوتين جر »2 « و كريستى »1 «پوتين جر
بنام «مسافرتهاى افغانستان» هنوز يك كتاب مفيدى در اين رشته بشمار است و او در اين كتاب نتايج سفرهاى خود را 

 بسلك تحرير كشيده است.

 كتاب معروف «خاطرات جغرافيائى» و ملكم كتاب »3 «كتاب مزبور يگانه نتيجه ادبى ميسيون بريطانيائى نبود بلكه كين نير
 ذيقيمت «تاريخ ايران» و نقشه هاى ساده و مطبوع ايران را نوشتند.

  ميالدى 1809- 1810سفارت حاجى ميرزا ابو الحسن خان 

 فتحعلى شاه در مقابل اين سفارت ها و نمايندگان سياسى حاجى ميرزا ابو الحسن خان را بسفارت بدربار سن جيمز فرستاد.

منظور اساسى او اين بود كه معين نمايد كمك خرجى كه قرار بود برطبق عهدنامه بايران داده شود چگونه بايستى دولت 
ايران آنرا دريافت كند. نام اين فرزند متلون ايران را جيمزموريه كه با او در مسافرت بخارجه و داخل ايران همراه بود در 

 » جاودانى كرده است.»4 «كتاب حاجى بابا در انگلستان 

______________________________ 
)1-(Poitinger.  

)2-(Christie  

)3-(Kinneir  

راجع بسفير ايران مينويسد كه «اين شخص اكنون موضوع عمده صحبتها است. من ( Charles lamb))- چارلزلمب 4(
كسانى را در ساعت شش و نيم صبح فرستادم كه او را به بينند آفتاب را پرستش ميكند ولى او بيرون نيامد ... عامه او را 
يك آدم پوچ و مهمل ميدانند، تصوير او كه بقلم سرويليام بى چى نقاشى شده در اداره هند موجود است. اين سفير در 

 مراجعت به ميهن خود كتابى بنام «حيرت نامه نوشت» (مؤلف).
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  ميالدى 1811تعيين سرگور اوزلى 

قراردادى كه بواسطه سرهار فورد جونز منعقد شده بود در انگلستان بطوريكه بايدوشايد به تصويب رسيد و مأموريت 
عاقد آن در طهران تأييد گرديد. دولت وطنى يعنى انگلستان تصميم گرفت كه روابط و مناسباتش را با ايران بطور ثابت 

 كه در آرتش موسوم به ماژور د، »1 « استعفا داد بجاى او سرگوراوزلى 1811نگاهدارد، ولى چون او از اين مقام در سال 
 47 بود منصوب گرديد و هم چنين يكدسته از سرجوخه هاى انگليس رژيمان »3 « و معروف به د، آرسى تود»2 «آرثى 



 كه نوشتجات او راجع بايران خيلى ذيقيمت است با اين هيئت همراه »4 «براى همراهى با او تعيين شدند. سرويليام اوزلى 
 بوده است.

  ميالدى 1814پيمان قطعى در سال 

بزودى پس از پيمان «گلستان» كه در فصل آتى راجع بآن صحبت خواهيم داشت سرگوراوزلى با دولت ايران براى عقد 
پيمان نهائى و قطعى كه برپايه مذاكرات و موافقت هاى اوليه سرهرفورد جونز قرار داشت شروع بمذاكره نمود. يكسال 

 امضا كردند. طبق شرائط اين 1814 نوامبر سال 25بعد مستر اليس با جيمز موريه بايران وارد شده و عهدنامه انتهائى را در 
سند مهم سياسى كه مخصوصا جنبه دفاعى داشت قرار شد كه تمام قراردادهاى دولت ايران با ملل اروپائى كه رويه 

متخاصمانه اى نسبت بانگليس داشتند ملغى شده و از بين برود و كليه ارتش هاى ملل اروپائى در صورت دشمنى با 
انگلستان از ورود بايران ممنوع باشند، بعالوه شاه ايران قبول نمود كه حكمرانان خوارزم، تاتارستان، بخارا و سمرقند را 

وادار نمايد كه در مقابل هرارتش بيگانه اى كه بمنظور هجوم بهندوستان بخواهند از قلمرو آنها عبور كنند مقاومت نمايند. 
 »5 «همچنين قرار شد كه در موقع تجاوز بايران قراردادهاى دوجانبه بسته شود. حدود روسيه و ايران نيز مقرر شد كه با

______________________________ 
)1-(Gore Ouseley  

)2-(D .Arcy  

)3-(D .Arcy Todd  

)4-(Sir William Ouse Ley  

. مقدمه آن بدينطريق شروع ميشود «اين ورق هاى مسرت بخش 7شماره ( Aitchison))- «معاهدات ايچسون»5(
 گلدسته اى است كه از باغ بيخار يگانگى چيده و بوسيله دستهاى وزراى مختار بسته شده است» الى آخر. (مؤلف)
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 200مشاركت بريتانيا، ايران و روسيه معين شود. دولت بريتانيا با گذشت فوق العاده اى اين كمك هزينه بايران را بمبلغ 
 هزار ليره) ترقى داد و قبول نمود تا موقعى كه ايران در يك جنگ مهاجمانه اى 150 لك روپيه يا 15هزار تومان (معادل 

شركت نكند اين كمك خرج پرداخت شود. بعالوه در قرارداد تذكر داده شده بود كه اين مبلغ در تحت نظارت سفير 
انگلستان بمصرف رسانيده شود. در يكى از مواد قرارداد سعى شده بود كه ايران را در انعقاد هرگونه پيمان صلح بين 

بريتانياى كبير و يك دولت اروپائى كه با ايران در حالت جنگ است شركت دهند و در صورت نبودن جنگ بايستى 
كمكهاى مالى و نظامى كرده شود و اما راجع بافغانستان بريتانياى كبير قبول كرد كه در صورت بروز جنگ بين ايران و 



امير دخالت نكند و ايران هم در مقابل قبول نمود كه اگر افغانستان با انگلستان وارد جنگ شود ايران فورا بآنجا حمله 
 كند.

در اطراف مواد و فقره هاى مختلف اين معاهده ميتوان به آسانى انتقاد و اظهارنظر نمود. مثال ماده اى كه در آن ذكر شده 
انگلستان براى حل و عقد حدود و مرزهاى مورد بحث بين ايران و روسيه دخالت نمايد و يا اينكه شاه ايران ميتواند بر 
امير و حكمران تاتارستان نفوذ يافته ويرا براى مواجهه با ارتش مهاجم آماده سازد نشان ميدهد كه از جغرافياى سياسى 

خيلى بى اطالع بوده اند. اين سند سياسى را براى آنكه منصفانه در آن قضاوت شده باشد الزم است رويهمرفته تحت 
مطالعه قرار دهيم. اوال بايد در نظر داشت كه دولت فرانسه براى اغوا كردن دربار ايران و ايجاد مخاطره از ناحيه آن 

كشور تا چه اندازه بذل مساعى نمود ولو اينكه اين مخاطره و تهديد فرانسه از دور خيلى بيش از آنچه كه در حقيقت بود 
بنظر مردان سياسى ميآمد، بعالوه ما نبايستى تهديدى كه از طرف افغانستان متوجه هند بود از نظر دور داريم، چنانچه همه 

اينها را در نظر بگيريم نميتوانيم اذعان كنيم كه اين قرارداد تمام اين نكات مهم را بطور سياستمدارانه و رضايت بخشى 
پيش بينى و حل نموده است. تنها انتقادى كه نگارنده بجرئت ميتواند بكند اين است كه آن، دولت جديدى را كه در افق 

 سياست پديدار شده بود و اينكه روسيه از آنوقت ببعد بطور احتمال يا مسلم قادر بود كه هند را تهديد نمايد هيچ در
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 در روسيه نقشه هائى براى هجوم به هند از راه ارنبورك، 1791نظر نگرفته است. اين مطلب معلوم بوده است كه در سال 
بخارا و كابل كشيده شده بود. بعالوه نقشه هاى فتوحات ديگر روسها در آسياى مركزى انتشار يافته بود، ليكن باين نكته 

كه تجاوزات روسها به گرجستان و قراباغ يك وضعيت جديد ثابتى در امور پديد آورده است هيچ متوجه نبودند. 
گزارشهاى افسران انگليس كه سران ارتش ايران بوده و با روس ها جنگيده بودند، تعيين يك هيئت دائمى در تهران، 

مسافرت ها و نوشته هاى انگليسهاى با استعداد آن زمان تماما حاكى از اطالعات دقيقى بود كه الزمه و پايه و اساس يك 
 سياست صحيحى بشمار ميرفت.

 451، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 فتحعليشاه 

 فصل هفتاد و ششم جنگهاى پر از نحوست و بالى ايران با روسيه 

اعليحضرت شاه ايران بنام خود و وارثان و جانشينان خود خانات ايروان در دو طرف رود ارس و خانات نخجوان را با 
 تمامى امالك آن بامپراطور روسيه واگذار مينمايد.

 ).3معاهده تركمان چاى ماده (

  ميالدى 1800الحاق گرجستان بروسيه 



ما مراحل اوليه روابط و مناسبات روسيه و ايران را در فصول گذشته تشريح نموديم كه آن در اينموقع براى دولت اخير 
 امپراطور بر تخت كشمكش بر سر »1 «الذكر منحوس و مصيبت آور ثابت شد. پس از مرگ كاترين و جلوس پل 

 گرجستان تا يك چند موقوف شد، ولى پس از مدتى دوباره اين كشمكش شروع گرديد.

 بتخت نشسته بود، وى طبعا مايل بود كه از مخاصمه و دشمنى با ايران اجتناب كند ولى 1798گيورگى دوازدهم در سال 
وقتى كه فتحعلى شاه باو امر كرد كه پسر ارشد خود را بعنوان گروگان به تهران بفرستد ناچار او بطرف روسيه برگشت و 

 دولت روسيه هم قول داد كه از او حمايت كند و بدين جهت ژنرال الزارف را برياست لشكرى 

______________________________ 
)1-(Paul  
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 را كه يك حمله سختى بدينخيال برده بود كه ايران »1 «با سازوبرگ بسوى گرجستان روانه داشت. سردار نامبرده آوارس 
هم در آن هنگام حمله به برد شكست داد، چه حمله اى كه در آن حين انتظار ميرفت هيچ واقع نشد. گيورگى كه بسختى 

 مريض بود وادار شد كه تاج وتخت خود را به پل واگذار نمايد و پل هم با كمال ميل آنرا قبول نمود.

 ميالدى انتشار يافت و گيورگى چند روز بعد از اين، 1800اعالميه اى كه قبولى تزار را باين امر در برداشت در دسامبر 
زندگانى را بدرود گفت و بدين سان واليت گرجستان رسما بامپراطورى روسيه ضميمه شد و بنابرين روسيه با ايران 

 مستقيما تماس پيدا نمود.

 دو لشكركشى بر ضد روسيه 

جنگهائى كه ايران از اين ببعد با روسيه نموده بدو دوره تقسيم ميشود. دوره اول قشون ايران تحصيل موفقيت هائى نموده 
 معاهده صلحى كه معروف به عهدنامه گلستان است بسته شد. 1813 باالخره شكست خورد و در سال 1812ليكن در سال 

 ناحيه گوگچه را دولت روسيه ادعا كرده و 1826مدت سيزده سال تمام در عمليات نظامى وقفه حاصل شد، ولى در سال 
آن منجر بجنگى جديد گرديد. ايرانيان دشمن شان را غير مجهز يافته و از اينرو پيروزيهاى ابتدائى چندى بدست آوردند، 

اما در آخر روسها داخل آذربايجان شده و شهر تبريز را گرفتند. اين لشكركشى كه براى ايران كامال فالكت بار بود با 
  ميالدى خاتمه يافت.1828معاهده تركمان چاى در سال 

 قشون ايران تحت فرمان عباس ميرزا

فرماندهى قشون ايران به عباس ميرزا وليعهد فرمانفرماى آذربايجان واگذار شده بود و او تعليم و تشكيل ارتش ايران را 
روى اصول اروپائى شروع كرد. در ابتدا مشاقان روسى بكار گماشته شدند و براى غلبه كردن بر تعصبات هم ميهنانش اين 



شاهزاده خود لباس متحد الشكل نظامى اروپائى پوشيده در تمرين هاى روزانه شركت مينمود. چندين سال بعد همانطور 
 كه سابقا اشاره رفت ميسيون نظامى فرانسوى در اين صحنه ظاهر شده و آنها سربازان 

______________________________ 
)1-(Avars  
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زيادى بشكل سربازان اروپا تعليم داده و اقسام حركات و عمليات نظامى حتى رژه رفتن را بآنها آموختند. پس از اينكه 
نفوذ فرانسويان از ميان رفت معلمين انگليسى جاى آنها را گرفتند. اين مجاهدت و كوشش كه ايرانيان را باصول و تعاليم 

نظام اروپا آشنا سازند قاعدة قابل تمجيد بوده ولى همين قسمت بخرابى كشور آنها كمك نمود. قدرت نظامى ايران 
هميشه اوقات در سواران عشائر و ايالت واقع شده كه بواسطه سرعت و فرزى حركت خود ميتوانستند در اطراف يك 

نيروى منظم دشمن در صحرا حلقه زده و به دستجات كوچك لشكريان سواره پياپى حمله ميبردند و از دسترس پياده نظام 
كند حركت، خود را دور نگاه ميداشتند. بوسيله همين نيروها بود كه نادر شاه پس از مغلوب ساختن تركها بوسيله 

حمالت مشعشع بسوى دهلى راند و هيچ چيز جز اين ارتش اميد نميرفت كه بتواند يك قشون اروپائى را برهم بزند. 
 كه در دوره بعد معلم نظام ايران شد چنين مينويسد: «ارتش ايران در پرداخت حقوق، ملبوس، غذا، وسائل »1 «راولينسون 

نقليه، تجهيزات، مباشرت و ترفيعات يا فرماندهى قشون و خالصه در تمام شئون فاقد اصول و نظم و ترتيب بوده است ... 
چنانچه ما يك ارتش منظم با قاعده اى بايران تقديم نمائيم كه تا خود را از قيد دوستى هاى غيرقانونى فرانسه بازدارد 

  پوشانيديم.»»2 «براستى آنوقت ميتوان گفت كه ما باو لباس بلند نسوس 

 جنگ ايروان 

الحاق گرجستان بدست روسيه لطمه فراوانى به حيثيت و اعتبار ايران وارد آورد، چه آن كشور مدتها جزو كشورهاى 
خراجگذار ايران بوده است، ليكن مخاصمات بين ايران و روسيه وقتى شروع شد كه ژنرال سى سيانوف ظاهرا بدون اعالن 

جنگ بسوى ايروان حركت نمود كه با داليلى كه در دست داشت معتقد بود كه آنرا حاكم و فرماندار خائنش بوى 
 واگذار خواهد كرد.

اولين جنگ در حوالى شهر اچميازين كه مركز اقامت خليفه بزرگ ارامنه بود رويداد، ولى نتيجه قطعى بدست نيامد. 
چندى بعد اردوى ايران غافلگير شده و قشون وليعهد منهزم گرديد. پس از اين پيروزى شهر ايروان محاصره شد و 

 فرماندار آنجا كه از

______________________________ 
)1-(Rawlinson  

)2-(Nessus  
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واگذار كردن قلعه امتناع نموده بود مجددا باب مذاكره را مفتوح ساخت. فتحعلى شاه اينوقت با قواى امدادى نيرومندى 
شخصا در اين صحنه ظاهر شد. نبردهاى غير قاطعى رويداد و فتحعلى شاه از رسيدن مهمات و آذوقه به ارتش روس 

جلوگيرى مينمود، بدين ترتيب ژنرال سى سيانوف مجبور شد از محاصره دست برداشته و عقب نشينى كند. در اين هنگام 
 سوارنظام سبك اسلحه ايران او را بستوه آورد.

 حمله كردن روسها بگيالن 

 مهمترين عمليات بعدى همانا فرود آمدن روسها برشت بوده است.

مسافرينى كه به تهران سفر ميكنند ميدانند كه بندر درياى ايران در شمال، بندر انزلى (پهلوى فعلى) است. در عقب اين 
 ميل وجود دارد كه فقط قايق هاى كوچك ميتوانند در آن حركت كنند. پس از 12بندر يك مرداب كم عمقى بعرض 

عبور از اين ناحيه بيك رودخانه باريكى وارد ميشوند كه قايق ها ميتوانند تا پيره بازار كه در مسافت چهار ميلى 
 كرسى نشين گيالن واقع است پيش بروند.

ژنرال روسى كه قادر نبود توپخانه خود را بوسيله قايق ها كه فقط معدودى حاضر و آماده بودند حمل نمايد كوشيد كه 
اين مرداب را دور زده و از يك راه شوسه اس كه هنوز مورد استفاده است عبور نمايد، اما چون زمين هاى اين ناحيه 

باطالقى و بعالوه حمالت و يورش هاى قبائل ساكن اين حدود موانع سترك هولناكى بودند باو دستور رسيد كه به انزلى 
 عقب نشينى كند. اين نيروى اعزامى بعدا از دريا بطرف باكو رانده و آنجا را بمباران نمود.

فرماندار باكو دعوت به تسليم شد، ولى در كنفرانسى كه در پاى ديوار شهر بعمل آمد سى سيانوف را بطور خدعه و 
تزوير كشتند و جانشين او مجبور بعقب نشينى گرديد. در همين اوقات شهر گنجه به عباس ميرزا تسليم شد ولى روسها 
دوباره آنرا گرفتند. اين لشكركشى دامنه اش به نتايج غير قطعى كشيده شد و با آنكه روسها قسمت اعظم سرزمين هاى 

مورد بحث را تصرف نموده بودند، باز براى بار دوم با تلفات زياد از ايروان بعقب رانده شدند. ايرانيان خيلى مايل بودند 
 كه ژنرال ملكم را براى اين جنگها استخدام كنند ولى اجازه آن داده نشد. ملكم معهذا بآنها مشورت خوبى داد كه 
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توپخانه و پياده نظام جديد االحداث خود را فقط براى دفاع از قالع نگاهدارند و براى ستوه آوردن دشمن دستجات 
 سواران سبك اسلحه را بكار برند.

  م 1812نبرد اصالندوز 



 يك نبرد قطعى بوقوع پيوست. سرگوراوزلى در اينموقع چون شنيد دولت بريتانيا با روسيه يك معاهده 1812در سال 
صلح بسته كوشيد كه بين ايران و روس ميانجى شود و بدين ترتيب بافسران انگليسى دستور داد كه از خدمت دولت 

ايران خارج شوند، ولى بر اثر درخواست هاى جدى ايرانيان مجبور شد اجازه دهد كريستى و ليندسى در خدمت ايران 
 نفر و شش 2300باقى بمانند. آرتش ايران در اصالندوز در كنار رود ارس موضع گرفته بود و يك نيروى روسى شامل 

عراده توپ در روز روشن ايرانيان را غافلگير نمود. كريستى پياده نظام را جمع آورى كرده و خودش آنرا تحت فرمان 
گرفت، ولى عباس ميرزا وقتيكه تصور كرد كه تمام اميدواريها از بين رفته باو دستور عقب نشينى داد. كريستى باين عمل، 
اشكال و ترديد نموده و از عقب نشينى تعلل داشت كه وليعهد ايران خودش تاخت كرده بيرق هاى يك رژيمان را ربوده 

و به نفرات و افراد فرمان عقب نشينى داد. توپخانه ايران نيز مجبور به متابعت و عقب نشينى گرديد. اما راجع به عمليات 
ليندسى كه بروس ها هجوم آورده و مهمات معتنابهى به غنيمت گرفت معلوم است كه آن بى نتيجه ماند. عباس ميرزا با 

دادن فرامين متناقض هم بر فالكت آرتش افزود و در شب هنگام بر اثر يك حمله ثانوى قشون او تماما نابود شد. 
كريستى شجاع از گردن زخم برداشت و چون از تسليم امتناع نمود توسط دشمن بقتل رسيد. لنكران كه هدف بعدى 
روس ها بود در آخر آن سال تصرف شد. ايرانيان پس از اين دو مصيبت و بال دلسرد و مأيوس شده و در صدد صلح 

 برآمدند.

  ميالدى 1813معاهده گلستان 

 ماه اكتبر 12در مقابل درخواست فرمانفرماى روسى گرجستان سرگور- اوزلى مساعى جميله خود را بكار برده و در 
 يك معاهده صلح بامضا رسيد. شرائط اين معاهده براى ايرانيان شوم و مصيبت آور بود. ايران دربند، باكو، شيروان، 1813

شكى، قراباغ و قسمتى از طالش را بروسيه واگذار كرده و از تمامى ادعاهاى خود در گرجستان، داغستان، مين گرليا، 
 ايمريشيا و ابخاسيا
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. روسيه در »1 «صرف نظر نمود. هم چنين ايران بطور غير مستقيم قبول نمود كه در درياى خزر نيروى دريائى نداشته باشد
عوض ظاهرا خود را مكلف باين دانست كه عباس ميرزا را براى بدست آوردن تاج وتخت كومك نمايد و بدين سان 

وليعهد براى منافع شخصى خود تمام سرزمين هاى مورد بحث را بروسيه واگذار نمود. دولت مزبور هم بواسطه حمله و 
تاخت و تازه ناپلئون نميتوانست باين لشكركشى ها ادامه دهد و شايد به كمتر از اين هم حاضر بود قبول كند. ايران از 

پيش خود اميدوار بود كه بوسيله افسران انگليسى موقعيت خود را مستحكم نموده و بار ديگر بجنگ بپردازد و بخت خود 
 را بيازمايد. بعبارت ديگر اين صلح موقتى بود و نه تسويه حساب آخرين.

 شورش در ايران 

فتحعلى شاه بواسطه شكست هائى كه از روس ها خورده بود مواجه با شورش و آشوب هائى در چندين نقطه مملكت شده 
و بعالوه از خارج نيز حمالتى شروع شد. خوانين خراسان كه هميشه با تفوق ايل قاجار مخالف بودند بر ضد پسر شاه 



محمد ولى ميرزا شورش كردند. شورشيان موفق بتصرف مشهد گرديدند، ولى بعد باهم بناى نزاع را گذاشته و پراكنده 
شدند. در نتيجه اين شورش اسحق خان رئيس مقتدر ايل قرائى بدست فرمانفرما بدار آويخته شد. در همين اوقات امير 
بخارا بر اثر دعوت شورشيان بخراسان حمله كرد، ولى چون ديد كه اقتدار شاه دوباره در آنجا برقرار گرديده پوزش 

خواسته و عقب نشست. خان خيوه نيز در اين صحنه ظاهر شد و نسبت بفرستاده سياسى او بى احترامى كرده و او را مجبور 
ساختند كه در حضور سران آرتش ايران يك آلت موسيقى را بنوازد. بعد از اين بى احترامى شديد آرتش او شكست 

 يافت.

تركمن ها نيز دوباره بشورش برخاستند. در دومين بار رئيس آنها يكنفر از نجباى قاجار بود ولى شكست خورده و نامبرده 
 اسير گرديد.

______________________________ 
)- وقتى كه درباره اين ماده در تهران مذاكره ميشد حاجى ميرزا آقاسى كه بعدها وزير محمد شاه شد اين مطلب را 1(

 كتاب «معاهدات اچى سون» ذكر 5خالصه كرده چنين فرياد كرد «ما از آب شور چه ميخواهيم!» اين معاهده در ضميمه 
 شده است. (مؤلف)
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  ميالدى 1817سفارت ژنرال يرمو لوف 

پس از امضاى قرارداد صلح ايرانيان بيهوده اميدوار بودند كه شايد در اثر ميانجى گرى دولت بريتانيا قسمتى از ممالك از 
دست رفته را مسترد دارند. تزار ژنرال يرمولوف حكمران عظيم الجثه و فرمانده كل قواى قفقاز را بسفارت به تهران 

فرستاد. ولى او بجاى تسليم نمودن حتى يك متر مربع از بالد و سرزمين هاى واگذار شده بروسيه، بايران تكليف كرد كه 
بر ضد تركيه با روسيه متحد شود. تقاضاهاى ديگرى كه شد يكى آن بود كه دولت ايران بيك آرتش روسيه اجازه دهد 

براى هجوم به خيوه از راه استراباد و خراسان عبور نمايد، بعالوه درخواست نموده بودند كه يك نمايندگى روسيه در 
 رشت برقرار شود، هم چنين خواسته بودند كه افسران روسى براى تعليم ارتش ايران استخدام شوند.

ايرانيان با كمال ادب بتمام اين درخواست ها جواب رد دادند. نماينده سياسى پس از آنكه از او پذيرائى شايانى بعمل آمد 
 در حاليكه با خود بارهاى هدايا داشت و كامال دشمن ايران شده بود تهران را ترك گفت.

  ميالدى 1817- 18 و 1805لشكركشى هاى افغان 

 ميالدى) فيروز 1805 هجرى (1222اكنون توجه خود را براى لحظه اى بايد بطرف افغانستان معطوف داريم. در سال 
ميرزا حكمران هرات كه سابقا مهاجر و پناهنده بود كوشش كرد كه غوريان را يك دژى كه در مرز و در دست دولت 

 ايران بود تصرف نمايد.



نامبرده مغلوب و تا دروازه هاى هرات تعقيب شد. بنابراين حاضر شد كه خراج هاى عقب مانده را در عرض دو سال 
 حسن على ميرزا يكى 1817بدولت ايران بپردازد و پسر خود را برسم گروگان بايران تسليم كند. دوازده سال بعد در سال 

 از پسران فتحعلى شاه بسوى هرات حركت نمود تا حمله مجددى كه به غوريان شده بود تنبيه و سياست كند.

فيروز ميرزا دوباره بوسيله پرداختن پنجاه هزار تومان و دادن دستور بخواندن خطبه و سكه زدن بنام فتحعلى شاه جلوى 
مهاجمين را گرفت. پس از خروج آرتش ايران او از عواقب و نتائج احتمالى اقدامات خود هراسان شده و از كابل 

 درخواست كمك نظامى نمود. محمود شاه كه از زندان خارج شده و شاه شجاع را به لوديانا تبعيد نموده امير
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اسمى افغانستان گرديده بود، ليكن وزير او فاتح خان بار كزائى بسيار قوى بود و برحسب تقاضاى او فيروز ميرزا را 
خائنانه دستگير ساخته و به كابل روانه نمودند. خوانين خراسان در اينموقع تحريك شده و بر ضد شاه قيام كردند و خان 

 خيوه را نيز اغوا كردند كه بآن ايالت به منفعت افغانستان حمله و هجوم ببرد.

 او به فاتح خان حمله برد و او را شكست داده 1818حسن على ميرزا موقعيت بحرانى را با خونسردى تلقى نمود. در سال 
و مجروحش ساخت. چندى بعد فتحعلى شاه با نيروى زيادى در اين صحنه وارد گرديد و محمود شاه با موافقت به كور 

 كردن وزيرش كه بعد از آن بطرز فجيعى اعدام شد مصونيت خود را از حمله و هجوم ابتياع نمود.

اين عمل باعث سقوط و از بين رفتن سلطنت او شد، چه دوست محمد برادر و انتقام گيرنده شخص مقتول سالح بدست 
گرفته و پس از هشت سال هرج ومرج سلطنت افغانستان را تصاحب نمود كه هنوز بدست اوالد و اعقاب او ميباشد. ليكن 

 .»1 «هرات به محمود و پس از فوت او نسبت به كامران ميرزا پسرش وفادار ماند

 )1821- 1823 هجرى (1236- 1238مخاصمات با تركيه 

آخرين جنگى كه بين ايران و تركيه اتفاق افتاد ظاهرا و اسما بواسطه عمل فرماندار ارزروم بود كه دو تن از سران قبائل 
بدوى را كه از آذربايجان گريخته بودند در تحت حمايت خود قرار داد، ولى واقعا آن بواسطه آنتريك هاى مازاروويچ 

سفير روس در تهران بود كه چون از طبيعت جاه طلبانه و الف زن عباس ميرزا آگاه شده بود او را اغوا كرد كه به ممالك 
ترك حمله كند. چون تركان ضعيف بودند تمام نواحى متصل بآذربايجان كه كردستان نيز شامل آن بود همگى به 

تصرف ايران درآمد. كمى جنوبى تر پاشاى بغداد سعى نمود كه بايران حمله ور شده ولى محمد على ميرزا فرزند ارشد 
 شاه او را شكست 

______________________________ 
)- كامران ميرزا با فاتح خان عداوت خانوادگى داشت و بهمين سبب پدرش را كه خيلى از او ترس داشت وادار نمود 1(

 كه حكم اعدام او را صادر نمايد. بعد خودش شخصا فاتح خان را به هرات آورده و او را بقتل رسانيد. (مؤلف)
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. آرتش تارومار شده پاشا تا دروازه هاى شهر كه اميد به ترحم شاهزاده داشت تعقيب شد. اما ناخوشى او ويرا بر »1 «داد
 آن داشت كه عقب نشينى كند و وقتيكه به تپه ها و اتالل رسيد فوت كرد.

در همين اوقات مخاصمات در قسمت شمال ادامه داشت. يك دسته اعزامى از تركان بعده هزار نفر بوسيله نيروهائى كه 
در ايروان به عمليات مشغول بودند اسير شدند، ولى عباس ميرزا كه در تمام مدت مايل نبود زياد فشار بياورد آنها را بدون 

گرفتن خون بها آزاد ساخت. در يك ميدان نبرد ايرانيان با وجوديكه در شماره پست تر بودند بعد از جنگ سختى 
پيروزى مهمى بدست آوردند و اين لشكركشى خاتمه يافت. در قسمت جنوب تمام عمليات نظامى بواسطه شيوع مرض 

و با در ميان قشون متوقف ماند و ميگويند اين بيمارى مسرى در اين موقع براى اولين بار در ايران بروز كرد. باالخره 
 ) بامضا رسيد خاتمه يافت.1823 هجرى (1238جنگ با انعقاد معاهده ارز روم كه آن در 

 شرائط و مواد اين عهدنامه متضمن هيچگونه تغييرات ارضى نبود.

  م 1825نزاع بر سر گوگچه و تصرف آن بدست روسيه 

مواد عهدنامه گلستان بقدرى مبهم بود كه سه ناحيه اى كه بين ايروان و درياچه گوگچه قرار داشت و مهمتر از همه شهر 
گوگچه بود تكليفى بر ايشان معين نشده بود و بر سر آنها نزاع جريان داشت. بين ژنرال يرمولوف و عباس ميرزا 

مذاكراتى در اين باره بوقوع پيوست، ولى چون به نتيجه قطعى نرسيد نيروى روس گوگچه را تصرف نمود. در نتيجه اين 
دست درازى احساسات شديد و خصمانه ايرانيان كه بر اثر فتوحات روسيه و هم چنين رفتار تحقيرآميز وى نسبت به اتباع 

 جديد مسلمان خود به هيجان آمده بود باعث شد كه يك نمايش ملى بنفع جنگ وقوع يابد.

 عباس ميرزا شخصا خيلى مايل بود كه شهرت از دست رفته خود را دوباره بدست آورد،

______________________________ 
)- چنين روايت ميكنند كه وقتى محمد على ميرزا كودك بود آغا محمد خان از او پرسيد اگر شاه شود چكار خواهد 1(

كرد. محمد على ميرزا جواب داد «من شما را خواهم كشت» اين جواب جدى باعث شد كه عباس ميرزا كه پسر دوم بود 
 بوليعهدى فتحعليشاه انتخاب شود. (مؤلف)
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از تمام اياالت ايران هزاران سرباز جديد زير لواى او جمع شدند. در جلوس تزارنيكال به تخت يك نماينده سياسى 
روسى بنام شاهزاده منچيكوف به تهران فرستاده شد. انتظار ميرفت كه با شاه صلح جوى ايران قرار رضايت بخشى داده 

شود، ولى شاهزاده روسى دستوراتى براى واگذارى گوگچه نداشت و ميسيون او براى ترضيه خاطر توده ايران كه كامال 
 تحريك شده بود كارى صورت نداد.



 موفقيت هاى اوليه ايران 

اولين اقدام مخاصمت آميز ايرانيان حمله رئيس موروثى طالش بيك سپاه روس بود كه زوجه اش بدست آنها افتاده بود. 
 پس از اين، حمله ديگرى به لنكران شد و مستحفظين آن مجبور به تخليه آنجا شدند.

در صحنه اصلى نبرد روس ها حاضر و آماده نبودند و ايرانيان آنها را در اول از جلو راندند. يك رژيمان كامل روسى كه 
بطرف شوشى رهسپار بود اسير ايرانيان شد و نصف افراد آن بخدمت شاه ايران درآمدند. مسلمانان شهر گنجه پادگان 

روسى آنجا را قتل عام نمودند و ايرانيان تا به دروازه هاى تفليس تاخت وتاز كردند. ايرانيان بقدرى در عمليات خود 
پيروزمند بودند كه در عرض كمتر از يكماه تمام شهرهاى شيروان، شاخى، طالش، گنجه همگى دوباره بتصرف نيروهاى 

 شاه ايران درآمدند. ولى شوشى در مقابل تمام كوششهاى عباس ميرزا مقاومت كرد.

 جنگ شمكور

 روسها در ضمن، يك آرتش خود را در تفليس تمركز داده بودند.

اولين جنگى كه بين دو دولت رويداد در حوالى گنجه بود و يك ستون روسى مركب از دو هزار نفر بيك نيروى ايرانى 
كه از حيث عده خيلى بيشتر بود حمله ور شد. سوارنظام ايران بر اثر آتش توپخانه روس از هم پاشيده رو بهزيمت نهاد و 
قزاق هاى روسى آنها را در پشت خطوط پياده نظام ايران تعقيب نمودند. قشون اصلى روس ها كه وضعيت را بدين منوال 

ديد بناى پيشرفت را گذاشت. ايرانيان تارومار شده و توپخانه خود را بدست دشمن دادند. در اين جنگ محمد ميرزا 
(بعدها محمد شاه شد) كه فرماندهى قوا را داشت بدست قزاق ها اسير شد ولى بر اثر شجاعت رئيس شاهسون ها نجات 

 يافت.
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  ميالدى 1826 سپتامبر 26جنگ گنجه 

 ميلى 18عباس ميرزا فورا براى ترميم و جبران اين مصيبت و فالكت با سى هزار نفر بسوى شمال حركت نمود ولى در 
 با ژنرال پاسكيويچ كه سپاهش نصف سپاه او بود روبرو شد. توپخانه ايران كه بوسيله »1 «شهر گنجه باالى رود آكستفه 

افسران انگليسى اداره ميشد باعث شد كه يك لشكر روسى عقب نشيند و دو رژيمان قره داغ مورد حمله سخت واقع شد. 
اگر ايرانيان در اين قسمت همگى پيشرفت ميكردند جنگ را برده بودند، چه توپخانه روس بد اداره ميشد و قادر بفعاليت 

نبود. بدبختانه براى ايران عباس ميرزا همان رفتارى را كه در اصالندوز كرده بود نموده و فرزندانش فرمان مراجعت و 
 عقب نشينى دريافت نمودند.

اين اقدامات باعث دلسردى تمام آرتش ايران شد و بسيارى از رژيمان ها بدون آنكه يك تير شليك كنند متفرق شدند. 
عباس ميرزا كه شخص جبانى نبود منتهاى كوشش خود را براى جمع آورى مردانش بكار برد، ولى آصف الدوله وزير 



باولين عالمت خطر ميدان جنگ را ترك گفته و در همان شب خود را به رود ارس كه صد و پنجاه ميل دور از ميدان 
 جنگ بود رسانيد.

 حرص و طمع فتحعليشاه 

 شباهت داشت. او توده كردن »2 «حرص و طمع يكى از غرائز و جزو طبيعت فتحعلى شاه بود و از اين حيث بآخرين خلفا
جواهرات و طالآالت را بر صرف پول در دفاع ملى ترجيح ميداد و بدينجهت اقداماتى كه براى تجهيز و جمع آورى يك 

آرتش جديد نمود كافى نبود. بعالوه پسران او حاضر نشدند كه در تحت فرماندهى عباس ميرزا مسلوب االعتبار كنونى 
خدمت نمايند. قورخانه تبريز در واقع خالى شده بود و مبالغ پولى كه براى آنجا اختصاص داده شده بود باختالس و 

دستبرد از بين رفته، حتى گلوله هاى توپ آنجا با كاليبر توپ ها فرق داشت و قابل استعمال نبود. براى خريد سرب در 
محل كوشش هائى كردند ولى مقدار خيلى كمى بدست آمد. در همين اوان زمستان فرارسيد و چون شاه از دادن پول 

 براى تجهيز خوددارى 

______________________________ 
)1-(Akastofa  

 )- بايد مراد مستعصم عباسى باشد كه بدست هوالكو كشته شد. (مؤلف)2(
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نمود ارتش ايران منحل گرديد. روس ها از نيروهاى امدادى كه بآنها ميرسيد منتهاى استفاده را مينمودند. پس از اينكه 
لشكر حاجى طرخان نيروهاى شاه را از دربند خارج ساخت يك لشكر ديگر از رود ارس عبور نموده و تبريز را كه در 

اختيار يك دشمن مصمم گذارده شده بود تهديد نمود ولى ژنرال روس از شهر تبريز صرف نظر نموده و بدون اخذ نتيجه 
 مهمى مراجعت كرد.

  م 1827تصرف ايروان 

 ژنرال پاسكيويچ كه در اينموقع بفرماندهى كل قواى روس انتخاب شده بود ايروان را محاصره نمود و اين 1827در سال 
دژ براى سومين بار با نيروى روس به مبارزه برخاست، كمى بعد نخجوان و بعدا عباس آباد كه يك ناحيه مستحكمى 

باالى ارس و نزديك نخجوان بوده بتصرف روسها درآمدند. اين ضربت اخير ايرانيان را مأيوس و دلسرد ساخت و از 
 اينوقت براى بستن پيمان صلح كوششهاى بيفائده اى از طرف آنها بعمل آمد.

در اين موقع عباس ميرزا در نزديكى اچميازين بر يك نيروى روس كه تحت فرماندهى ژنرال كراسوفسكى بود و داراى 
پنج هزار پياده و يك هزار سوار نظام و دوازده عراده توپ بوده ظفر يافت. ايرانيان در پياده نظام با روسها مساوى بودند 
ولى در قسمت توپخانه و سوارنظام بر آنها برترى داشتند. توپخانه ايران بخوبى انجام وظيفه نمود و نيروهاى ايرانى كه 



ميخواستند شهرت از دست رفته را دوباره بدست بياورند دالورانه حمله كردند. ژنرال روسى زخمى شد و اگر ايرانيان كه 
ميخواستند سر دشمنان خود را از بدن جدا كنند وقت را تلف نميكردند آرتش روس نابود ميشد. همانطور كه انتظار 
ميرفت نيروى زيادى از ايرانيان به اچميازين رسيدند ولى روسهاى محصور يك حمله دالورانه اى نموده و ايرانيان را 

 عقب راندند.

با وجود اين پيروزى فتحعلى شاه از دادن پول و تهيه ضروريات براى نگهدارى قشون امتناع نموده و در آخر ژنرال 
 پاسكيويچ ايروان را تصرف كرده و به لقب كنت ايروان ملقب شد.
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  ميالدى 1827تسليم تبريز 

دوره اين لشكركشى اينوقت قريب باتمام بود. چون فرمانده روسى نخجوان فهميد كه روحيه ايرانيان خراب شده و استان 
تبريز قادر بدفاع از خود نميباشد تصميم به تصرف آنجا گرفت و با يك نيروى كوچك مركب از پنج هزار نفر بدانسوى 

شتافت. شهر تبريز بدون كشمكش و جنگ توسط پيشوايان خود بروسها تسليم شد. بواسطه اين موفقيت روسها بر 
زرادخانه شهر و تقريبا تمام ذخائر توپخانه ايران و همچنين بر خانواده هاى سران و پيشوايان شهر استيال يافتند، ولى ديگر 

 ادامه اين كشمكش و نبرد نااميدانه سودى نداشت و ديكته شرائط صلح هم واگذار بروسها بوده است.

  م 1828معاهده تركمان چاى 

فاتحين بواسطه خصومات و تدارك جنگ با تركيه گرفتار و دست پاچه بودند و خواهش ها يا مطالبات و تقاضاهاى آنها 
را اگرچه سبك نبود ولى نميتوان خيلى سخت و شديد هم دانست. شرائط و مواد عمده عبارت از اين بود كه ايرانيان 

ايالت حاصلخيز ايروان و نخجوان را بروسها واگذار نموده و مبلغ ده كرور تومان كه مساوى سى ميليون روبل نقره و يا 
 سه ميليون ليره بود بعنوان غرامت بپردازند.

 48 و آن از رود ارس شروع شده و تا طول شرقى »1 «سرحد بين دو دولت مطابق ماده چهار اين عهدنامه معين گرديد،
درجه امتداد مى يافت. از اين نقطه مرز بطرف جنوب تمايل يافته پس از اينكه نواحى طالش را كه شامل لنكران نيز بود 

بروسيه واگذار ميكرد دوباره بطرف مشرق تا بحر خزر و آستارا ميرسيد. طبق ماده هفتم عباس ميرزا رسما به وليعهدى و 
وراثت تاج وتخت ايران شناخته شد. مطابق ماده دهم دولت روسيه حق تعيين كنسول ها و نمايندگان و حاميان تجارتى «در 

هرجا كه مصلحت بازرگانى دولت اقتضا كند» را بدست آورد. مسئله «تجارت و حفاظت اتباع» موافق معاهده جداگانه 
مورد تصديق قرار گرفت. مطابق شرائط آن قبول شد كه از صادرات و واردات مبلغ پنج درصد بعنوان حقوق گمركى 

 دريافت شود. هم چنين افسران 

______________________________ 
 . (مؤلف)16)- معاهدات آچى سون ضميمه 1(
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روسى كه براى مصرف و استفاده شخصى خود كاالهائى وارد مينمايند از پرداخت حقوق گمركى معاف باشند. هم چنين 
بآنها اجازه داده شد كه از كارمندان و اعضاء ايرانى خود حمايت و حفاظت نمايند، باالخره آنها براى حمايت اتباع 

 خودشان اقتدار و اختيارى بدست آوردند.

اين معاهده افتتاح يك عصر جديدى را در تاريخ ايران نشان گذاشت. دولت ايران از آن ببعد ديگر آن دولت مستقل 
 سياسى كه با فرانسه و انگلستان رابطه داشت نبود.

دولت فرانسه اين صحنه سياست را ترك كرده بود و انگلستان هم آنقدر كند نبود كه اين تغيير را مالحظه ننمايد. اين 
معاهده از لحاظ ديگرى مهم ميباشد، چه پايه سياستى شد كه ملل غربى مناسبات خود را با ايران روى آن قرار دادند و 

حقوق و امتيازات بيشمار ارضى كه مطابق آن بدولت روسيه واگذار شد راه را بدول ديگر اروپائى نشان داد و اين مسئله 
 شروع شده بود بواسطه امتناع شاه 1828 مذاكراتى كه در ماه نوامبر »1 «تا بامروز به قدرت و قوت خود باقى است.

 سالخورده از گشودن درهاى خزانه خود تا ماه فوريه ادامه داشت.

يك علت ترس او اين بود كه مبادا ژنرال پاسكيويچ اين پول را براى تدارك لشكركشى ديگرى بمصرف رساند. 
 توانست كه شاه ايران را از بابت اين مسئله مطمئن سازد و بدين طريق »2 «خوشبختانه سفير بريتانيا سرجان مكدونلد

باالخره معاهده بامضاء رسيد. شاه ايران بموقع راضى شد، چه ژنرال پاسكيويچ در اينموقع خود را براى حركت بسوى 
  هزار قشون سواره بكمك او روانه سازند.15تهران آماده ميساخت و رؤساى خائن آذربايجان نيز باو وعده دادند كه 

 تعديل و تغيير جزئى معاهده قطعى با بريتانياى كبير

دولت ايران معتقد بود كه تصرف ناحيه گوگچه بدست روسها باعث بروز جنگ شده و بنابرين بريتانياى بزرگ مطابق 
  موظف بود كه به كمك ايران بيايد. اما نظر1814عهدنامه قطعى 

______________________________ 
  شمسى ملغى گرديد. مترجم 1305)- اين عهدنامه (كاپيتوالسيون) در دوره سلطنت رضا شاه كبير در حدود 1(

)2-(Sir John Macdonald  
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انگليس ها مبنى بر اين بود كه دولت ايران در اول به جنگ تجاوزكارانه قيام نموده است، ولى اگر ثابت ميشد كه دولت 
روسيه دولت متجاوز بوده و نيروهاى او خاك ايران را مورد هجوم قرار داده اند بريتانياى كبير در يك موقعيت بسيار 

دشوارى واقع شده و مجبور بود با دولتى جنگ كند كه با او روابط دوستانه داشت. سرجان مكدونلد كه به نجات عباس 



ميرزا آمده و باو در موقع احتياج مبرم پول قرض داده بود موفق شد كه يك قراردادى به بندد كه بموجب آن با پرداخت 
 .»1 «دويست هزار تومان ماده سه و چهار قرارداد سابق باطل و ملغى گردد

مبلغ مزبور مورد احتياج ضرورى و فورى «عباس ميرزا» بود. بهمين سبب بمحض وصول آن ژنرال پاسكيويچ تبريز را 
تخليه نمود. لغو نمودن اين دو ماده بوسيله سرجان مكدونلد نشان ميدهد كه ديپلمات هاى زبردست از تغيير وضعيت ايران 

كه آن در باال ذكر شد آگاه شده بودند. اين تغيير بواسطه انتقال دادن مركز تصفيه مهام امور در طهران از لندن به كلكته 
بخوبى آشكار ميگردد. بوسيله اين حك و اصالح معاهده اى كه آن مستلزم تهيه سيورسات و مخارج قشون ايران بود و با 
موقعيت جديد غيرقابل اجرا بوده است او يك خدمت شايان و درخشانى به بريتانياى كبير نمود. در حاليكه اين مبلغ نقد 

 براى متفق از پا درآمده اش بى بها بود.

  م 1828قتل گرى بايدوف 

سالى كه معاهده تركمان چاى بامضاء رسيد براى ايران يك سال بى نهايت شومى بود. مطابق شرائط عهدنامه قسط سوم 
  اوت به نماينده روسيه تحويل شده و اگر تأخيرى در آن روى دهد27غرامت بايستى در تاريخ 

______________________________ 
. ماده سوم معاهده قطعى پس از اظهار مقصود آن كه «كامال دفاعى ميباشد» و بيان 57)- معاهدات اچى سون صفحه 1(

مواد و منظور كه «تجاوزات دشمنان را دفع نمايند» چنين اشعار ميداشت كه «حدود ارضى دو كشور روسيه و ايران 
 بايستى با نظر دولت بريتانياى كبير و ايران و روسيه معين شود»

 شرط نموده بود كه اگر يك دولت اروپائى ايران را مورد حمله قرار دهد دولت بريتانياى كبير در صورتيكه دولت 4ماده 
 هزار 200ايران تقاضاى كمك نمايد «نيروهاى مورد لزوم» را از هندوستان روانه نمايد و يا بجاى آن كمك خرجى بملغ 

تومان ساليانه براى مخارج آرتش ايران به پردازد. ولى اگر جنگى واقع شود كه تجاوز و حمله از طرف ايران باشد اين 
 كمك خرج پرداخت نميشود. (مؤلف)
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دولت روسيه حق خواهد داشت كه آذربايجان را ضميمه كند. از روى بى حالى و غرور جبلى ايرانى هيچگونه اقدامى 
 براى پرداخت اين پول بعمل نيامد و اميد آن بود كه بواسطه اقدامات دوستانه سفير بريتانيا وقايعى پيش نيايد.

در موسم پائيز يك ميسيون فوق العاده از طرف تزار برياست م. گرى بايدوف به تهران وارد و با عزت و احترام زياد 
پذيرائى شد، ولى چون نماينده سياسى مزبور تقاضاى تسليم دو زن ارمنى را كه به آصف الدوله پناه برده بودند نمود 
باعث هيجان احساسات مردم گرديد. اين زنان باو تسليم شدند، ليكن فتواى رئيس مجتهدين كه نجات آن زنان را از 

دست كفار شرعا واجب ميدانست يك شورش بزرگى بپا نمود، بازارها بسته شده و جماعت زيادى به سفارتخانه ريخته و 
نماينده سياسى روس و اطرافيان او را بقتل رسانيدند. شاه در كمال نااميدى نواده خود خسرو ميرزا را براى طلب پوزش از 



طرف دولت ايران و ابراز تأسف از اين عمل از دولت روسيه بآن كشور اعزام داشت. روسيه در اين موقع گرفتار 
منازعات با تركيه بود و هيچ مايل نبود كه ايرانرا با رفتار سخت و شديد از خود رانده و در دامن تركيه بيندازد. در نتيجه 
نه تنها دعاوى روسيه فقط به تبعيد رئيس مجتهدين و مجازات افراد مقصر محدود گرديد بلكه تزار نيكال سخاوتمندانه از 

 مبلغ سيصد هزار ليره غرامت جنگى هم صرفنظر نمود.
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 محمد شاه 

 فصل هفتاد و هفتم تجاوز ايران بافغانستان 

ما بتمام دعاوى و تقاضاهاى دولت بريتانيا رضايت ميدهيم. ما وارد جنگ نخواهيم شد و اگر براى خاطر دوستى نبود ما 
 هرگز از محاصره هرات صرفنظر نمينموديم.

 از اظهارات محمد شاه.

  م 1832- 1857خطمشى ايران 

مطالب فصل اخير كتاب عبارت از شكست ها و خسارات هنگفت زيادى بود كه از طرف روسيه بايران وارد شده بود. اما 
فصل حاضر و نيز فصل متعاقب آن همانا حاوى مجاهدات و كوشش هاى مصرانه ولى غير موفقانه ايست كه از طرف 

دولت شكست خورده بعمل آمده كه تا براى تدارك و جبران خسارات سخت و سنگينى كه باو در غرب وارد آمده 
است ممالك و بالدى در سر حدات شرقى مملكت بدست بياورد. فرمانفرمايان انگليس در هند اين لشگركشى ها و 

جنگهاى برعليه افغانستان را با نظر بدبينى نگاه ميكردند و كامال باين نكته متوجه بودند كه اگر ايران در اين خطمشى و 
رويه خود موفقيت يافته نائل بمقصود گردد هرآينه نفوذ روسيه و جاسوسان او تا نواحى جنوب هندوكش نيز برقرار 

خواهد شد، بنابراين حكومت هندوستان منتها درجه كوشش مينمود كه افغانستان را از منطقه نفوذ ايران و روسيه خارج 
نگاهدارد. دولت انگليس براى پيشرفت منظور خود نه تنها از جنك با افغانستان جلوگيرى ميكرد، بلكه ميسيونهاى 

 پرخرجى اعزام و حتى از نبرد با متفق قديم خود
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 كه راجع بآن گفتگو ميكنيم هدف اساسى ايرانيان هرات بود كه 1857 تا 1832ايران ابا نداشت. در مدت بين سالهاى 
 يكبار براى مدت كمى تصرف شد ولى بيش از يكبار مورد محاصره قرار گرفت.

 لشگركشى عباس ميرزا در خراسان 



مصائب و باليائى كه بر اثر جنك با روسيه متوجه ايران شده بود در اوضاع داخلى آن كشور خاصه در خراسان تأثير 
 بسزائى نمود.

در اين ايالت سلسله قاجار مخصوصا مورد نفرت و انزجار مردم واقع شده بود. اعاده امنيت و دفاع از حقوق ايران در اين 
ناحيه اين بار برعهده عباس ميرزا محول گرديد. او جديت و مهارتى كه در اين قشون كشى اخير از خود نشان داد بايد 

آنرا برعليه شكست و ناكاميهاى قبلى او قرار داد. وى اول بسوى يزد كه سر بطغيان برداشته بود حركت نمود و بعدا 
بسوى كرمان رهسپار شد و در هردوى اين واليات موفق به تجديد اطمينان و اعتماد مردم نسبت به دولت گرديد. در 

ايالت خراسان خسرو ميرزا لشگركشى خود را با محاصره ترشيز شروع نمود. سقوط اين دژ باعث شد كه بسيارى از سران 
ياغيان تسليم شوند، ولى ايلخانى قوچان با هرگونه مصالحه اى مخالفت نمود. اميرآباد يك نقطه مستحكم كردى در 

نزديك چناران گرفته شد و عباس ميرزا براى جلوگيرى از قتل عام سكنه آنجا كوشش زيادى بعمل آورد. بعدا قوچان 
 محاصره شد و آخر االمر ايلخانى ياغى تسليم شده و به نفع فرزندش معزول گرديد.

هدف بعدى ايرانيان شهر سرخس بود. خان خيوه در حوالى اين شهر پيش آمده بود، ولى پس از شنيدن اخبار 
موفقيت آميز قشون ايران مراجعت نمود و ساالر تركمان سرخس را ترك گفت. اين شهر تاريخى كه بواسطه واقع بودن 

در گذرگاه تجن روى جاده بزرك بين نيشابور و مرو اهميت بسيار داشت مركز مشهور تجارت برده شده بود و چنين 
 شهرت داشت كه در داخل حصارهاى آن سه هزار نفر شيعه در اسارت بسر ميبرند.

عباس ميرزا پس از يك سلسله مذاكرات بى فايده اى براى تسليم بال شرط آن دژ يك ساعت ضرب االجل معين نمود. 
پس از انقضاى زمان مقرر يورش برده و آنرا تصرف نمود. تركمن ها قتل عام شدند، بردگان آزاد شده و اموال غارت شده 

 بسيارى 
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 جمع آورى گرديد.

اين ضربه بزرگى كه بر تركمن ها وارد شد در تمام آسياى مركزى انعكاس بخشيد. به خان خيوه بعدا اجازه داده شد كه 
خون بهاى پنج هزار نفر سالور اسير در دست قشون ايران را از قرار سرى ده تومان بپردازد. ولى عباس ميرزا عالوه بر آن 

تصريح نمود كه اين سالورها بايد همراه قشون ايران آمده و مسئول سالمتى كاروان ايرانى باشند. هم چنين تركمن ها 
بايستى قول دهند كه منبعد ديگر به برده فروشى اقدام نكنند و باالخره بايد آنها خراج و باج پرداخته و يك دسته سوار 

 لدى االقتضاء مجهز و آماده كنند.

 خصومت انگليس و روس در آسياى مركزى 

بايد دانست كه لشگركشى بر ضد هرات كه در اينموقع ايران بدان مبادرت ورزيده بود علت غائى جنك اول افغان 
ميباشد و لذا بى مناسبت نيست كه قبل از بيان عمليات در اين ناحيه شرحى راجع بوضعيت عمومى آسياى مركزى بنظر 



خوانندگان برسانيم. شكى نيست كه روسيه و بريتانياى كبير هردو در آسيا على اى حال بواسطه احساسات خصومت و 
عداوت مشترك در جنب وجوش افتاده بودند. هرچند كه روسيه هنوز خيوه را ضميمه نكرده بود و سرحد هندوستان 

 بريتانيا سوتلج بود معهذا منافع دو امپراطورى مخالفت آميز تصور ميشد.

پيروزى هاى روسيه بر ايران، دولت شكست خورده را تحريك نموده بود كه حيثيت از دست رفته را در جاى ديگر 
 بدست بياورد. دشمن قبلى او هم ويرا در اين تمايل طبيعى اغوا مينمود.

 اينطور فكر كرده بودند كه اگر ايران هرات را در تحت تصرف داشته باشد بآسانى ميتواند قندهار و »1 «در سواحل نوا
كابل را تسخير كند و در اينصورت دولت روسيه بدون آنكه برايش اشكالى داشته باشد ميتواند نفوذ خود را در افغانستان 

 مستقر سازد و بدين وسيله يك قيد محكمى بر گردن بريتانياى كبير انداخته ميشود و مواجه با

______________________________ 
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مطالبات و تقاضاهاى روسيه در يك چنين موقعيت تازه اى خواهد گرديد. از طرف ديگر اگر دولت بريتانيا براى نجات 
هرات مداخله كرد هرآينه سد راه جاه طلبى هاى طبيعى و منصفانه ايران شده و بدينطريق او را كامال در دامان دولت 

روسيه ميانداخت. در اينجا نبايد تصور نمود كه عباس ميرزا در حمله بافغانستان خيال هتك احترام نسبت به بريتانياى كبير 
را داشته است. عباس ميرزا در نظر خود اينرا منطقى ميدانست كه بر اياالت قديمى ايران دست يافته و آنها را بكشور خود 

 برگرداند و غيرممكن است كه ما بتوانيم از اظهار همدردى با آرزوهاى او خوددارى كنيم.

  ميالدى 1832محاصره هرات و مرك عباس ميرزا 

هرات در اينموقع مانند يك حوزه مستقل بوسيله كامران ميرزا فرزند محمود شاه اداره ميشد. وزير محيل او يار محمد 
خان به مأموريتى نزد وليعهد ايران فرستاده شد و باو ابالغ گرديد كه اگر اربابش قدرت شاه ايران را بر قلمرو خود 

اعتراف نكند و خراج نپردازد هرآينه هرات محاصره خواهد شد. كامران ميرزا جواب طفره آميزى داد و بدين ترتيب 
 لشگركشى افغانستان شروع گرديد.

عباس ميرزا در اين موقع بدربار احضار شد، فرماندهى نظامى قشون به محمد ميرزا محول گرديد و او هم در غوريان 
شروع به پيشرفت نمود و چون موفق به تصرف اين نقطه مستحكم نشد آنرا در پشت سر رها كرده هرات را محاصره 
نمود. يك افسر لهستانى موسوم به بروسكى شاهزاده جوان را يارى مينمود و او درحالى كه حلقه محاصره را تنك تر 

مينمود خبر مرك عباس ميرزا رسيد. حقيقتا مرك نابهنگام اين شاهزاده براى ايران ضايعه بزرگى بود. بنابراين با عجله 
معاهده اى بسته شد كه برطبق آن كامران ميرزا قبول نمود كه بشاه ايران خراج پرداخته و استحكامات غوريان را نيز 



خراب كند. محمد ميرزا با عجله بطهران حركت كرده و در آنجا بوليعهدى اعالم شد، ولى او قبل از ترك خاك افغان 
 قسم جدى ياد نمود كه بازگشته و انتقام عدم موفقيت خود را از نژاد افغان بگيرد.

  ميالدى 1824مرك فتحعلى شاه 

 ساله در سن شصت و هشت سالگى دنيا را بدرود گفت. اگر از حرص و 27در سال بعد فتحعلى شاه پس از يك سلطنت 
 طمع او كه 
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ذكر آن رفت و همان باعث بروز مصائب و باليائى در جنگ ايران با روسيه شد صرفنظر كنيم او يك حكمران اليقى 
بود. در بعضى مواقع در آخرين سالهاى عمرش كارهاى او ما را بياد حضرت سليمان مياندازد. او قطعا سرباز نبود. ايرانيان 
او را بيشتر بواسطه اوالد زياد و ريش بلند ياد ميكنند. من حكايات بسيارى راجع باين پادشاه از رفقاى ايرانى خود شنيده ام 

 و بعضى از آنها را نيز ممكن است جعل كرده باشند.

فتحعلى شاه خيلى از زيبائى خود مغرور بود. ميگويند يك خالى در زير چانه داشت كه ديده نميشد ولى او به نقاش دربار 
 اصرار ميورزيد كه آنرا بر روى گونه اش بكشد.

يك حكايت ديگرى كه راجع باو نقل ميكنند آنست كه وقتى كه قشون روس از مرز ايران عبور نمود نجبا و افسران با 
 عالقمندى زياد منتظر شدند كه به بينند چه اقدامى بايد بكنند.

شاه ظاهر شد در حاليكه «لباس غضب» پوشيده كه تمام آن سرخ بوده است. شاه تاجى بر سر داشت كه مرصع به ياقوت 
 بود و يك ياقوت درشت در دسته خنجرش نشانده شده بود.

نجبا گمان داشتند كه شاه فرمان مرگ كسى را صادر خواهد نمود، چه رسم بود كه در چنين موقعى شاه اين لباس را بر 
 تن ميكرد.

بنابراين همگى با ترس و بيم بگفتار شاه گوش فرادادند. اعليحضرت بطرز جدى اظهار داشت كه روس هاى بدبخت 
بخاك مقدس ايران تجاوز نموده اند. اگر ما سوارنظام گارد شخصى خود را براى حمله بآنها بفرستيم چه پيش خواهد 

آمد؟ در جواب عرض كردند قربان! آنها ممكن است روس ها را تا دروازه مسكو عقب برانند. شاه دوباره پرسيد اگر ما 
خودمان برويم چطور خواهد شد؟ نجبا جوابى ندادند اما خود را با سينه روى زمين انداخته و بر مصيبت و بدبختى كه بر 
روس ها در آنموقع وارد خواهد آمد گريه كردند! هرچند اين مسئله باور كردنى نيست، ولى فتحعلى شاه اميدوار بود كه 
روس ها بفهمند كه شاه با لباس غضب بر تخت نشسته وحشت كرده و عقب نشينى كنند، ولى بدبختانه براى شاه، روس ها 

 شجاع و دلير بوده و مخصوصا مردمانى كه خياالتى باشند نيستند.



  مسافرت نموده راجع 1818- 20 كه در ايران در سال هاى »1 «سررابرت كرپورتر

______________________________ 
)1-(Sir Robert Ker porter  
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 :»1 «به وضع و صورت ظاهر فتحعلى شاه شرح جالب توجهى ذكر نموده كه آن بدينقرار است 

 او لمعاتى از جواهر بود كه بچشم بيننده در نظر اول ميدرخشيد، اما راجع به لباس او و آن بشرح زير است:

يك جقه داراى سه شقه باالى سر شاه بود و شكل آن جقه مخصوصا نسبت به تاج پادشاه بزرگ دراز بنظر ميرسيد. اين 
جقه بطور كلى از دانه هاى الماس، مرواريد، ياقوت و زمردهاى بزرگ تشكيل مييافت كه بطور انبوهى پهلوى هم چيده 
شده بود و بقدرى ماهرانه آن جواهرات را كار گذارده بودند كه هنگام انعكاس نور از سطح درخشان آن، يك اختالط 

و امتزاجى از زيباترين رنگها را تشكيل ميداد. چندين پر سياه مانند دم حواصيل با جقه درخشنده او درهم آميخته بود. 
منتها اليه يا نقطه انحنائى اين ديهيم شاهى، مرواريدهاى گالبى شكل بسيار درشت خاتمه مى يافت. جامه اش زربفت و 

تقريبا مانند تاج او مزين بانواع جواهرات بود. روى دو شانه اش دو رشته مرواريد قرار داشت و شايد بزرگترين مرواريد 
در نوع خودش بوده است من ملبوس او را جامه نام ميدهم زيرا از گردن تا پائين كمرش را بطور چسبانى پوشانده بود و 

 شكل برازنده اى باو ميداد كه با مقام و هيئت و سيماى او كامال برازندگى داشت.

از آن نقطه به پائين مبدل بيك دامن گشاد و بازى ميشده كه جنس آن عينا از همان جنس قيمتى باالتنه بوده است، اما از 
حيث زرق وبرق و شكوه هيچ چيز با بازوبندى كه بر بازوى او بود و نيز كمرى كه بر كمرش بسته بود نمى توانست برابرى 

 كند. اينها حقيقتا وقتى كه در مقابل نور خورشيد قرار ميگرفتند مانند آتش از آنها شعله برميخاست».

  م 1834جلوس محمد شاه بر تخت 

مرگ فتحعلى شاه باعث بروز رقابت هاى شديدى گرديد و معلوم شد كه دو فرزند او فرمانفرما و ظل السلطان كه به 
 ترتيب حكمران فارس و تهران بودند خود را براى تصاحب تاج و تخت آماده ساخته بودند.

 خوشبختانه براى وارث باالستحقاق با كمك معنوى و مادى سفير بريتانيا سرجان كامپل 

______________________________ 
 ). (مؤلف)1821 (چاپ لندن 325- 326)- مسافرت «گرجستان، ايران و غيره» جلد اول صفحات 1(
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كه آنوقت در تبريز بود و همچنين كمك نمايندگان روس شاه جديد توانست با يك نيروى نسبة زيادى كه در تحت 
فرماندهى سرهنرى ليندسى بتون قرار داشت بسوى تهران حركت نمايد. اين قضيه كه وزراى مختار بريتانياى كبير و 
روسيه با شاه همراه بودند سبب شد كه اتباع ظل السلطان او را ترك نمايند و اين مدعى براى تسليم عجله نمود و در 

تاجگزارى برادرزاده اش در تهران حاضر بود، ولى فرمانفرما يك رقيب خيلى خطرناكى بود. ژنرال انگليسى فورا براى 
حمله باو روانه شده و با يك حركت سريع و تند باصفهان رسيده و كمى پس از آن قواى ياغيان در هواى مه دار و تيره اى 

 در نزديك قمشه غافلگير شدند.

من محل اين ميدان جنگ را ديده ام، در اينجا توپخانه، جنگ را خاتمه داد و سواران بدوى و ايلياتى در مقابل آن 
 نتوانستند مقاومت كنند. فرمانفرما گريخت ولى دستگير شده و در عرض راه زندان اردبيل فوت كرد.

در اين موقع خراسان نيز طغيان كرده بود ولى رؤساى ياغيان و گردنكشان تسليم شدند. در لرستان و عربستان نيز 
طغيان هائى بوقوع پيوست، ولى تمام اينها فرونشانده شد، در هرصورت يك قسمت آنرا بايستى ممنون راولينسن بود كه 

 اخيرا بايران ورود كرده بود.

 دومين ميسيون نظامى بريتانيا

 بقدرى منافع هندوستان با ايران تماس پيدا كرده بود كه حكومت هند مقدارى اسلحه و مهمات نظامى 1832- 33در سال 
 متعاقب اين هديه عالى يك ميسيون نظامى مهمى بايران وارد شد كه از هريك از 1834بشاه تقديم نمود. در سال 

سرويس هاى نظام و صنوف حربى در آن نماينده اى وجود داشت. در بين افسرانى كه در ايران امتيازى بدست آوردند 
 راولينسون، ستودارت، شيل و د. آرثى.

تود بودند، از همان اول كار، ايرانيان نسبت بافسران انگليسى با حسادت و خصومت رفتار مينمودند. اين افسران هيچگونه 
 افراد 1836كنترلى در پرداخت حقوق يا ترفيعات افراد ايرانى نداشتند و شاه جوان هم از آنها پشتيبانى نمينمود. در سال 

  وقتى كه سرجان م. نيل بيرق.1838ميسيون انگليسى را با حسادت و توهين از اردوگاه سلطنتى بيرون كردند، در سال 
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 خود را پائين آورد و مناسبات خود را با ايران قطع نمود تمام افسران بريتانيائى، ايران را با او ترك نمودند.

 حاجى ميرزا آقاسى 

بمحض اينكه محمد شاه بتخت نشست وزير خود قائم مقام را از تبريز بطهران احضار نمود. اين شخصيت ممتاز بر ارباب 
خود تسلط و نفوذ خارق العاده اى بدست آورده بود، اما چون اصرار كرد كه تمام رشته هاى ادارى كشور حتى دستگاه 

خراب دولت ايران را شخصا اداره نمايد لذا در عملياتش وقفه ايجاد شد. وقتى محمد شاه از اين وضعيت آگاه شد وزير 
 بدبخت را داد خفه كردند.



حاجى ميرزا آقاسى كه معلم سرخانه شاه بود بجاى او به صدارت منصوب شد. اين شخص عالوه بر نادانى، بسيار 
 متعصب بود مشى و روش او نسبت به تمام بيگانگان عبارت از يك سوءظن شديد و عميق بوده است.

 رويه محمد شاه درباره افغانستان 

مرگ فتحعلى شاه كه با بريتانياى كبير مناسبات صميمانه داشت و تاجگزارى محمد شاه كه تقريبا بكلى در تحت نفوذ 
 روس ها قرار داشت براى سياست بريتانيا چنانكه بزودى ثابت شد مضر بوده است.

همينكه شاه جديد بر تخت استقرار يافت براى دومين لشكركشى به افغانستان سپاه عظيمى فراهم كرد. كامران ميرزا 
خراج مقرره را نپرداخته بود و نيز استحكامات غوريان را خراب نكرده و عالوه بر اين بواسطه قتل عده اى از ايرانيان بيشتر 

 باعث رنجش شاه شده بود.

گذشته از مسئله هرات، دولت ايران سيستان را يكى از اياالت خود ميدانست و ضميمه شدن آنجا را بدست كامران ميرزا 
نسبت بخود يك توهين و هتك احترامى ميدانست. موقعيت سياسى بريتانيا خيلى ضعيف بود، چه در معاهده قطعى با 

ايران بريتانيا موافقت نموده بود كه در صورت وقوع جنگ بين ايران و افغانستان از مداخله خوددارى نمايد، با وجود اين 
چون وسعت يافتن قلمرو ايران باعث ميشد كه جاسوسان روسى نزديك هندوستان مستقر گردند سفير بريتانيا تمام نفوذ 

 خود را براى متوقف ساختن اين 
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 لشگركشى بكار برد.

 قيام دوست محمد خان 

پس از اخراج قطعى محمود از كابل محمد عظيم برادر فاتح خان به سمت وزارت يك امير سادوزائى آلت دست، 
حكمرانى مينمود. پس از مرگ او برادرش دوست محمد خان كه فرزند يك زن قزلباش و از نژاد پست بود بتدريج ثابت 

نمود كه قوى ترين عضو اين خانواده است. چنانكه اين قضيه تقريبا بطور ثابت در افغانستان جريان دارد برادران او 
خونين ترين دشمنان او بودند، بخصوص سلطان محمد كه پس از عدم موفقيت در محاصره كابل شهر پيشاور را بعنوان 

 كابل را بال منازع 1826حوزه پادشاهى سيك گرفت. با وجود تغييرات و تبدالت زياد باز دوست محمد خان در سال 
بتصرف درآورده بود. در طى هشت سال بعد او در حال نسبة صلح جويانه و با آرامشى حكمرانى مينمود. در اين مدت او 

نه تنها در تشييد مبانى حكومت خود بذل مساعى مينمود بلكه در ترقى فرهنگ ناقص و محدود خود نيز قدمهائى 
 شاه شجاع پس از اينكه از حكومت هند مبلغى از مستمرى خود بعنوان مساعده گرفت براى 1834برداشت. در سال 

بدست آوردن امارت و سلطنت مجدد كوشش مأيوسانه نمود. او كوهندل خان برادر دوست محمد را شكست داد و 
قندهار را محاصره نمود ولى باالخره بوسيله قشونى كه خود دوست محمد شخصا فرماندهى آنرا بر عهده داشت 

 حمالتش دفع گرديد.



 »1 «ميسيون برنزا

 ميالدى لرداوكلند فرمانفرماى كل هندوستان الكساندر برنز را برياست يك ميسيون تجارتى به كابل روانه 1836در سال 
ساخت. دوست محمد خان كه اين شخص را در يك سفرى در چهار سال قبل مالقات كرده بود با گرمى پذيرفت. امير 
مايل بود كه پيشاور را در مشرق و هرات را در مغرب دوباره به قلمرو خود ملحق نمايد و اميدوار بود كه بوسيله اتحاد با 

 بريتانيا بتواند الاقل يكى از اين دو ناحيه را بدست آورد.

 بزودى پس از رسيدن برنز يك نماينده بازرگانى بنام كاپيتان ويتكاويچ به 

______________________________ 
)1-(Burnes  
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كابل وارد شد. اين شخص از ايران از راه قندهار مسافرت نموده بود و در شهر قندهار كوهندل خان را كه به برادرش راه 
 خيانت و بى حقوقى را ميپيمود اغوا نموده بود كه قول دهد كه با ايرانيان در حمله بر ضد هرات همكارى كند.

دوست محمد خان توجهى باين شخص روسى ننمود و حاضر شد قوائى بيارى يار محمد خان وزير كامران ميرزا 
حكمران واقعى هرات بفرستد و در عوض او قيد كرد كه دولت هندوستان او را باميرى كابل برسميت بشناسد و براى 

نگاهدارى نيرو و سپاه باو كمك مالى نمايد. برنز كه بطور مساعدى مجذوب اين امير افغانى شده بود دانست كه تقويت 
اين شخص يك مشى صحيح و عاقالنه ايست لذا از تقاضاهاى او مبنى بر دادن كمك مالى و برسميت شناختن او هردو 

حمايت و پشتيبانى نمود، اما راجع به مسئله پيشاور برنز صالح دانست كه با رانجيت سنگه قرار بگذارد كه دوست محمد 
آن شهر را در تصرف نگاهداشته و مانند برادرش خراجى به الهور بفرستد. اما لرداو كلند با اين شروط معقول و عادالنه 

مخالفت نموده و تقاضا كرد كه دوست محمد كاپيتان ويتكاويچ را بيرون كرده و ادعاهاى خود را نسبت به نواحى و 
اياالتى كه رانجيت سنگه فتح كرده- است پس بگيرد. در تمام اين مدت فرمانفرما كلية نتوانست موقعيت خطير را درك 

كند و او برنز را براى اينكه به كوهندل خان قول داده بود در صورت حمله ايرانيان كمك نمايد مالمت نمود. سالطين 
شرقى به مسئله تحفه و هدايا خيلى اهميت ميدهند و اين نه فقط براى ارزش و قيمت آنهاست بلكه بيشتر از اين جهت 

است كه آن مقام گيرنده را در مقابل چشم درباريانش ميافزايد. در اين مورد اين ميسيون هداياى ناچيز و ناقابلى همراه 
 داشت كه بهيچ وجه با پيش كشى هاى باشكوهى كه الفينستون به شاه شجاع داده بود قابل مقايسه نبود.

 انصافا تقصيراتى را كه »1 «در آخر برنز با آنكه هيچ خطائى مرتكب نشده بود مأموريتش عقيم و بى نتيجه ماند. كى 
باالخره بگردن برنز انداخته و او را مسئول عدم موفقيت ميسيون دانسته بودند رد مينمايد. در يك رومانى كه براى كشف 

 كارهاى بزرگ 



______________________________ 
)1-(Kaye  
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 نگاشته شده برنز را با كمال بى انصافى در پشت اين قهرمان، زمينه تاريك او قرار داده اند، يعنى از او »1 «الدرد پوتين جر
بدگوئى شده است. كى چنين مينگارد «اگر برنز را گذارده بودند كه پيشنهادات خود را عملى كرده و تجربيات خود را 

بمورد عمل بگذارد شايد ميتوانست سردارهاى قندهار و امير كابل را آشتى داده و برج و باروى محكمى در افغانستان در 
 ».»2 «مقابل حمله ايران و آنتريك هاى روسيه برپا دارد

 در خاتمه اين را هم بايد اضافه كرد كه نظريات م. نيل راجع باين مسئله عمال با آن بعينه يكى است.

 تعهدات ويتكاويچ 

دوست محمد خان چون فهميد كه حكومت بريتانيا حاضر نيست باو پيشنهاد معقول عادالنه اى بكند در اين موقع بطرف 
ويتكاويچ كه باو وعده كمك از طرف روسيه داده بود متوجه شد از جمله موافقت هائى كه با او شد يكى آن بود كه 
روسيه شاه را در لشكركشى بر ضد هرات كمك نمايد. معهذا مأموريت او مانند مأموريت برنز بى نتيجه ماند و عاقبت 

 دوست محمد خان چون از كمك و استظهار »3 «دولت روس او را طرد كرده و او هم از اين صحنه ناپديد گرديد
نامعلوم و مبهم دولت روسيه راضى نبود بوسيله بستن يك معاهده با محمد شاه بر ضد كامران ميرزا موقعيت خود را 

 بدين ترتيب بواسطه ناموزونى و بى لياقتى مأمورين بريتانيا دوست محمد مجبور باقداماتى شد كه آن »4 «محكم ساخت 
 براى سياست بريتانيا فوق العاده زيان آور بود.

  ميالدى 1837- 1838دومين محاصره هرات 

 شاه تمامى موقع مناسب خود را براى عمليات بى نتيجه اى برضد تركمان هاى خدعه گر و گريزپا تلف نمود. در 1836در 
  شاه آرتش خود را در شاهرود جمع آورى كرده و از راه خراسان 1837سال 

______________________________ 
)1-(Eldred Potinger  

 . (مؤلف).311)- كتاب موصوف الذكر. جلد اول صفحه 2(

)- او باالخره انتحار نمود. براى بدست آوردن حقائق راجعه به ويتكاوپچ به كتاب «انگليس و روسيه در مشرق» صفحه 3(
  رجوع شود. (مؤلف)152



)- در سفرنامه ها و ژورنالهائى كه در دبيرخانه بمبئى محفوظ مانده شرح جالب توجهى از سفارت افغان به نزد محمد 4(
 شاه بقلم خود سفير كه اصال ايرانى بوده تحرير يافته است. (مؤلف)
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متوجه هرات گرديد. يار محمد خان چون قبال از اين طوفان قريب الوقوع باخبر شده بود مقدار زيادى از محصوالت را 
برداشته و بشهر حمل نمود و مابقى را معدوم ساخت. او هم چنين تمام قصبات و آباديهائى را كه در شعاع دوازده ميلى 

 شهر هرات بود آتش زد و بعد به ده هزار نفر سوار دستور داده شد كه در صحراها مانده و دشمن را بستوه آورند.

 عالوه بر آن در نقاط مستحكم مختلف و محصور آن ايالت پادگان هائى گماشت.

برج وباروهاى شهر را مرمت نموده و گودال ها و خندق ها را پاك و عميق تر نمود. اما عمده پشت گرمى و مايه اعتبار و 
استظهار آنها همانا وجود يك افسر توپخانه انگليس بنام الدرد پوتين جر بود كه با قيافه مبدل بشهر وارد شده و هويت 

خود را افشا نموده و بزودى جان و روح دفاع شهر گرديده و آنرا از هجوم مهاجمين نجات داد. اتفاقا پوتين جر بر حيثيت 
و اعتبار بريتانيا در آسياى مركزى افزود. خان خيوه به ماژور آبوت كه ما بعدا در طى كتاب به او تصادف خواهيم كرد 

 اطالع داد كه شجاعت اين افسر، اولين معرفى بريتانيا بود و وى تا آنوقت راجع باين شخص چيزى نشنيده بود.

آرتش ايران در ماه نوامبر به هرات رسيد و فورا به عمليات جنگى پرداخت. دستجات مامور تهيه عليق و خواربار بهمه 
نوع شرارت و سفاكى و بيرحمى دست زدند. شاه هم براى نشان دادن روحيه اى كه با همان روحيه جنگ ميكرد فرمان 
داد اولين اسير جنگى را در حضور خود با سرنيزه بقتل رسانند. در حدود يك ماه پس از شروع محاصره يكى از برج ها 

تصرف شده ولى آن بزودى پس گرفته شد. در طى زمستان عمليات ماه به ماه بدون نتيجه قطعى ادامه داشت. سرداران 
ايرانى هريك مستقال و براى خود كار ميكردند و اگر يك سردار رقيب شكست ميخورد ديگران بجاى همدردى و 

 كمك با او بيشتر خوشحالى مينمودند.

 ميالدى م. نيل وارد اردوگاه ايرانى شد و كوشيد شاه را كه دلسرد شده بود وادار نمايد كه از محاصره 1838در بهار سال 
دست بردارد. بنا بخواهش شاه او داخل هرات شده و با يار محمد خان معاهده اى از طرف محمد شاه بست. بدبختانه در 

 اين موقع نماينده 
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سياسى روسيه كنت سيمونيچ ورود نمود و يك افسر روسى را براى ورود در خدمت معرفى كرد. شاه مانند يك فرزند 
خلف ايران از اين تازه وارد همه گونه اميد داشت، بدين مناسبت براى دو هفته از امضاى معاهده اى كه سفير انگليس بسته 

بود امتناع مينمود. چون هرات سقوط نكرده بود شاه دوباره بفكر تسخير آن افتاد، چه او هنوز اميد موفقيت داشت و 
نميتوانست خود را حاضر كند كه حيثيت و اعتبارش بواسطه اين عدم موفقيت از دست برود، لذا از جزئى ترين فائده يا 

 وضعيت مساعد هم استفاده مينمود.



چون از قندهار باو وعده كمك داده شده بود تصميم بادامه محاصره گرفت و درعين حال سفير بريتانيا را مورد بى اعتنائى 
قرار داده و وقتيكه يكى از قاصدهاى سفير را توقيف كردند ابدا در مقام جبران آن برنيامد. آرى، شاه باين عقيده بود كه 

بريتانياى كبير بدوستى با ايران بقدرى اهميت ميگذارد كه حتى به بى اعتنائى و بى احترامى كه به نماينده اش شده وقعى 
 نمى نهد.

جريان اوضاع چنانكه مالحظه شد بد و برخالف مطلوب بود كه در اين هنگام شاه در يك مجمع خصوصى موافقت 
نمود كه طبق شرائط عهدنامه عمل كند بشرطى كه سفير بريتانيا رسما او را مطمئن ساخته و بنويسد كه در صورت ادامه 

محاصره دولت بريتانيا خشمگين خواهد شد. منظور از اين عمل بطوريكه توضيح داده شد آن بود كه شاه بهمه ثابت 
نمايد كه علت برداشتن محاصره شهر آنست كه نميخواهد بريتانياى بزرگ را برنجاند. پادشاه بى ثبات بعد كوشش كرد 

كه در مقابل موافقت با تقاضاها و خواهشهاى بريتانيا وجه نقد زيادى دستى بگيرد. چون به اسراف كارى و مصارف و 
مخارج فوق العاده ميسيون هاى قبلى نظر افكنيم مى بينيم كه او حق داشت كه انتظار كمك مالى را داشته باشد. معهذا اين 

تقاضاى شاه رد شد. او همه اينها را از چشم سفير و از ناحيه او ديده فورا شرحى براى وى با عجله فرستاد دائر بر اينكه 
مفاد ابالغيه او يك تجاوز و تخطى بحقوق مستقله سلطنتى شاهنشاه بوده است. اين سند با روح مخاصمتى كه در بين 

 درباريان شاه وجود داشت موجب شد كه سفير بريتانيا اردوگاه شاهى را ترك نمايد.
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در شاهرود تعليماتى از انگلستان به او رسيد كه عدم رضايت شديد دولت عليا حضرت ملكه انگلستان را در موضوع 
الحاق هرات به خاك ايران بشاه اطالع داده و تذكر دهد كه تصرف آن شهر را بريتانيا بمنزله يك عمل خصومت آميز 

 مى پندارد.

 در آخر باو خاطرنشان شده بود كه نيروهاى بريتانيائى جزيره خارك را تصرف نموده اند.

بزودى پس از عزيمت سفير بريتانيا آرتش ايران آخرين كوشش خود را براى تصرف شهر بعمل آورد. مدت شش روز 
خطوط دفاعى شهر كوبيده ميشد و آنوقت ژنرال پروسكى نقشه يك حمله عمومى را كشيده بموقع اجرا گذارد. سه 

مرتبه شكاف در حصار شهر بتصرف ايرانيان درآمد، ولى در هربار شمشيربازان افغانى محاصره كنندگان را عقب رانده و 
در حدود دو هزار نفر از آنها را كشته و يا زخمى نمودند. ژنرال پروسكى بقتل رسيد و سامسون فرمانده سربازان فرارى 

 روس مجروح گرديد.

شاه كامال مأيوس و دلشكسته گرديد، گرچه او مانند يك ايرانى خود را تسلى ميداد باين كه نقشه حمله اى كه بعدم 
موفقيت انجاميده بود توسط يك افسر روسى كشيده شده بود. شايعات در اين موقع وسعت عمل انگليس ها را در خليج 

  را به پذيرد.»1 «فارس بصورت اغراق آميزى درآورده بود. باالخره شاه حاضر شد كه نصايح كلنل ستودارت 



اين شخص را م. نيل نزد شاه فرستاده بود. شاه پس از اصغاى پيام ستودارت جوابى كه داد ما آنرا جزء عنوان فصل جارى 
مذكور داشتيم. شايعاتى كه در اين موقع راجع به اعزام قشون براى بازگردانيدن شاه شجاع به تاج و تخت در جريان بود 

به پيشرفت سياست بريتانيا كمك نمود. سيمونيچ تمام نفوذ خود را از دست داد و شاه آخر االمر هرات را بدون هيچ 
 قراردادى با حكمران آنجا ترك نمود و محاصره مشهور هرات بدينسان خاتمه يافت.

  م 1838- 1842اولين جنگ افغان 

وقتى كه هرات محاصره شد همه گمان ميكردند كه آن شهر بدست ايرانيان خواهد افتاد و در دنبال آن تسليم و تصرف 
 قندهار و

______________________________ 
)- بعدها سرجان م. نيل، كلنل ستودارت را براى بستن يك معاهده و آزاد ساختن اسراى روسى به بخارا فرستاد. شايد 1(

 بواسطه توطئه و دسيسه هاى يار محمد خان او اول محبوس شده و بعد بدست امير بقتل رسيد. (مؤلف)
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شايد كابل بوقوع پيوندد. بايد دانست كه اين مسئله عكس العمل بسيار نامطلوبى در موقعيت سياسى هندوستان بخشيد. 
شايعات زيادى راجع به لشكركشى مسلمين بازارهاى هند را پر كرد و بهاء وثيقه هاى عمومى و ملى تنزل نمود. همه 

پيش بينى ميكردند كه بزودى حكومت هندوستان از دست انگليسها خارج خواهد شد. لرداو كلند و مشاورين او در مقابل 
اين وضعيت مخالف تصميم گرفتند يك ضربه متقابله اى وارد نمايند و چون آنها با دوست محمد خان دشمن بودند براى 

 پيش بردن سياست خود شاه شجاع را آلت دست خود نمودند.

در اولين وهله تصميم گرفتند كه رانجيت سينگه را وادار نمايند با شاه شجاع همكارى نموده و از تنگه خيبر به طرف 
كابل حركت كند. در همان موقع قرار شد شاه شجاع در رأس قوائى كه خود آنها را تازه فراهم كرده بود از قندهار 

بسوى پايتخت پيش برود. دو شخص مذكور فوق با اين نقشه موافقت نمودند. ولى در همان هنگام به لردار كلند تذكر 
دادند كه اگر يك نيروى بريتانيائى با آنان همكارى نكند يقينا موفق باجراى اين نقشه نخواهند شد. كى راجع باين قضيه 

چنين اظهارنظر ميكند «چون در همين اوان محمد شاه هرات را محاصره كرده بود بريتانياى كبير تصميم گرفت كه از 
طرف ديگر با دوست محمد بجنگ به پردازد و همين بود منشأ جنگ اول افغان كه بيش از تمام جنگهائى كه بريتانياى 

 كبير در آسيا كرده باالستحقاق مورد توبيخ و مالمت است.»

باالخره نقشه اى كه اختيار شد آن بود كه حركت بسوى هرات كرده و پس از مرتفع ساختن محاصره آنجا دوست محمد 
را از كابل رانده و شاه شجاع را بجاى او بر تخت نشانند. اين سياست و خط مشى كه قشون ايران را از هرات عقب برانند 

درست و معقول بنظر ميرسيد. ليكن از نظر نظامى اين لشكركشى، بطوريكه از ابتدا كه نقشه كشيده شد، ديده ميشد كه 
آن تقريبا از عهده قشون انگليس در هندوستان خارج بوده- است. مركزى كه اين قوا در آنجا مجتمع بودند كارنال بود. 



فاصله اين سرحد محل توقف نظاميان تا قندهار يكهزار و صد ميل بود. مسافت از قندهار هم تا هرات زياده از چهارصد 
 ميل بوده است. قشون بريتانيائى فقط بيست هزار نفر بودند و آنها هم بواسطه 
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هزاران نفر از اتباع، زير بار و گرفتار بودند. بنابراين آنها مجبور بودند كه يك مسافت طوالنى يكهزار و پانصد ميلى را از 
يك سرزمين فقير و خشك و بى آب و شايد هم مخالف و خصومت آميزى عبور نمايند. اين آرتش پس از عبور از 

قسمتهائى كه گفته شد ميبايست با يك دشمنى روبرو شود كه چندان قوى نبوده است، ليكن محتمل بود كه اگر 
 دستجات روسى در كار نباشند بوسيله افسران روسى و پول هاى آنان تقويت شده و نيرومند گردد.

چنانچه تلفات از مشقات و سختى هاى راه، گماشتن مستحفظين و پادگان ها در اماكن و نقاط سوق الجيشى و باالخره 
احتمال حمله و هجوم از طرف افغانان، همه اينها را در نظر بگيريم بايد اعتراف نمود كه اجرا و انجام اين لشكركشى از 

نظر نظامى صعب و مشكل بوده است. خوشبختانه قبل از شروع باين حركت اخبارى بهندوستان رسيد كه محمد شاه اقدام 
 خود را در مقابل هرات بى نتيجه ديده و به ايران مراجعت نموده است.

در آنموقع بايد اينطور فكر كرده باشند كه با از بين رفتن اين تهديد جدى و واقعى به هندوستان، ديگر بجنگ واداشتن 
 يك آرتش انگليسى در افغانستان مورد لزوم نبود.

هرچند تصميم گرفته شد كه دوست محمد نماينده خاندان سلطنتى بار كزائى را از افغانستان بيرون كرده و شاه شجاع را 
كه از فاميل سادوزائى بود بجاى او بر تخت نشانند و علتى هم كه در اين باب اظهار ميشد اين بود كه خصومت دوست 

محمد خان صلح و آرامش هندوستان را تهديد ميكند، اما بايد دانست كه تا زمانيكه محمد شاه هرات را در محاصره 
داشت داليل قوى براى يك لشكركشى بدانسوى موجود بود، ولى وقتيكه او با عدم موفقيت مواجه گرديد ديگر عذر 

موجه و يا دليل ارجدارى براى اين لشكركشى باقى نماند. گذشته از آن لشكركشى به افغانستان به منظور جانشين كردن 
 يك حكمفرماى نااليق بجاى يك حكمفرماى فوق العاده اليق و مستعدى خود دور از انصاف بوده است.

حتى بعد از تصميم باينكه اين نيروهاى اعزامى را تقليل دهند باز آنوقت مسئله خواربار و آذوقه و وسائل حمل و نقل بر 
موقعيت نظامى تحكم و سلطه پيدا كرد. بعالوه تلفات افراد و شترها در معبر بوالن خيلى سنگين بود. قندهار خوشبختانه 

 بى دفاع بود و اين 
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 آرتش توانست در آنجا كه يك سرزمين نسبة حاصلخيزى بود استراحت نمايد.

 فى الواقع تا زمانى كه به غزنه رسيدند هيچگونه مقاومتى بعمل نيامد.



سرهنرى دوراند (آنوقت در صنف مهندسين بنگال درجه ستوانى داشت) با شجاعت و دالورى دروازه كابل نام شهر را 
 كه با آجر تنها ساخته شده بود منفجر ساخت.

پادگان شهر با حال وحشت زده اى فرار نمودند، اين آرتش كه در آنوقت بواسطه مشكالت و سختى حمل و نقل گرفتار 
كمبود آذوقه شده بود بار ديگر مقدارى زياد آذوقه بدست آورد، افغان ها كه تصور ميكردند حصار شهر غزنه قابل 

 اين آرتش فاتحانه وارد كابل شده 1839شكاف نيست بر اثر اين شكست دچار حيرت شدند. در نتيجه در ماه اوت سال 
 و دوست محمد باالخره مجبور به تسليم گرديد.

 دو سال بعد عكس العملى بدست پسر دوست محمد بنام اكبر خان پديد آمد.

قوائى كه در كابل پادگان گذاشته شده بود بطور بدى اداره و رهبرى ميشد و باالخره آنها هم در نيمه زمستان مجبور 
شدند اردوگاه خودشان را تخليه نمايند و نتيجه اين عمل آن شد كه چهار هزار سپاهى جنگجو و دوازده هزار نفر از اتباع 

 آنها وقتيكه در جالل آباد عقب مى نشستند تارومار شدند.

  پولوك از تنگه خيبر عبور نموده و جالل آباد را رها كرد.1842در بهار سال 

در ماه سپتامبر لرد الن بورو كه بجاى لرداو كلند فرمانفرماى هندوستان شده بود به پولوك كه در جالل آباد و نات كه در 
 قندهار بودند اجازه داد كه بسوى كابل روانه شوند.

 كابل هم پس از جنگهاى چندى بوسيله اين دو ژنرال تصرف شد.

در همين موقع شاه شجاع مقتول شد و باالخره به دوست محمد كه احساسات او نسبت به بريتانياى كبير مخصوصا بايستى 
خيلى تند و شديد باشد اجازه داده شد كه مراجعت نمايد و آنوقت آرتش بريتانيا افغانستان را تخليه نمود. باين طريق يك 

كار خطير پرتهورى كه دور از انصاف و عدالت بوده و مقرون بصالح نيز نبود در حاليكه بطور بدى هم اداره ميشد 
خاتمه يافت. منظور اساسى و عمده از اين لشكركشى بيرون كردن دوست محمد بود ولى چنانكه ديده شد خود بريتانيا 

 او را آزاد و معاف كرده و به قدرت 
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اوليه خود رسانيد. درعين حال خيلى آسان است كه اهميت نظامى انهدام و نابودى يك لشكر را زياده از حد شرح داد، 
ولى انتقام اين خسارت و زيان گرفته شد و در نتيجه زود فراموش خواهد شد. رويهمرفته ما اگر مسافت زياد و كمبود 
آذوقه و آب و بدى وسائل ارتباطيه را در نظر بگيريم ميفهميم كه انگلستان خيلى خوشبخت بود كه فقط گرفتار يك 

 مصيبت و بال شده و از آن تجاوز نكرد.

  م 1839- 41ميسيون بريتانيا به هرات 



 اولين شخصى بود كه شاه شجاع را بواسطه تصرف مجدد تاج وتخت تبريك گفت. بعدا چنين تصميم »1 «يار محمد خان 
گرفته شد كه از هندوستان به هرات براى بستن پيمانى با حكمران آن فرستاده شود. ماژورد. آرثى تود كه با م. نيل در 

موقع محاصره شهر همكارى مينمود براى اينكار انتخاب شد. اين ميسيون از طرف امير و وزيرش با نهايت احترام و شكوه 
پذيرائى شد. معاهده اى با اين امير بسته شد كه طبق مواد آن، دولت هندوستان تعهد نمود ماهيانه مبلغ بيست و پنجهزار 

روپيه باو بعنوان كمك خرج بدهد بشرطى كه كليه مذاكرات يا رابطه و مراوده با ايران بوسيله بريتانيا بعمل آيد، با اينحال 
همانطور كه ميتوان انتظار داشت اين وزير نميتوانست از توطئه و آنتريك دست بردارد، چه طولى نكشيد كه تود توسط 

سفارت بريتانيا در تهران نسخه يك نامه اى كه يار محمد خان به محمد شاه نگاشته بود دريافت كرد كه در آن نامه اشعار 
داشته بود تمام اميدهاى ما به شهريار جهان پناه است و تذكر داده بود كه اينكه با انگليس ها همراه شده ايم به اقتضاى وقت 

 و مصلحت روزگار ميباشد.

 ماه اقامت در آنجا كشف كرد كه يار محمد خان 18دولت انگليس در اين قضيه چشم پوشى نمود، ولى تود پس از 
ميسيونى به مشهد روانه داشته است. بنابراين او فورا پرداخت كمك خرج را مقطوع ساخته و در نتيجه روابط دوستانه بهم 

 خورد.

 چندى بعد هم چون نماينده بريتانيا فهميد كه اين وزير با انگليس ها شديدا مخالف است 

______________________________ 
)- در كتاب «مسافرت با كاروان» بقلم ژ. پ. فرير شرح مبسوطى درباره اين آدم رذل بى سر و بى پا داده شده است 1(

 (مؤلف).
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 از هرات خارج شد.

 تصفيه حساب با ايران 

 حال خوبست توجه خود را بطرف ايران معطوف داريم.

همانطوريكه قبال نيز مالحظه شد وقتى كه محمد شاه مجبور به ترك محاصره هرات گرديد به دست پاچگى قبول كرد كه 
تمام تقاضاهاى دولت بريتانيا را انجام دهد. ليكن او از اين قسمت كه نواحى غوريان و سبزوار افغان را تخليه نمايد فوق 

العاده ناراضى بود، هم چنين مايل نبود كه از سفير بريتانيا بواسطه حمله اى كه بقاصد وى شده بود عذرخواهى كند و 
 خالصه بواسطه عدم موفقيت و شكست در جلو هرات كامال از حال طبيعى خارج شده بود.

در همين اثناء محمد شاه، حسين خان نامى را از ايران به انگلستان فرستاده بود كه در آنجا عزل و احضار م. نيل را فراهم 
سازد. اين مأمور سياسى نامه عجيب و شگفت انگيزى همراه خود داشت، در اين نامه شاه اشعار داشته بود كه يگانه 



منظورش از اين لشكركشى نجات اتباع ايرانى از قيد اسارت و بندگى بوده است و از سفير بريتانيا شديدا شكايت كرده 
بود. كه چرا باو نسبت ظلم و تعدى داده است. بدبختانه براى نماينده ايران كه در آنموقع لرد پالمر ستون وزير امور 

خارجه بريتانيا بود و او در شهر وين به نماينده ايران ابالغ نمود كه او را يك نماينده سياسى نميشناسد و اما در خصوص 
احضار سفير بطوريكه اشعار داشته ايد دولت عليا حضرت ملكه انگلستان دالئل زيادى در دست دارد كه حاكى است از 
اينكه سرجان م نيل با كمال وفادارى و قدرت وظائف خود را انجام داده است. نماينده ايران با كوشش زياد توانست با 

پالمرستون حضورا مالقاتى نمايد. ديپلمات انگليس باالخره راضى شد كه تقاضاى دولت بريتانيا را تحت فرمول درآورد 
 ماده بود كه از آن جمله تخليه غوريان و ديگر نقاط مستحكم افغانى و نيز يك عذرخواهى كتبى از 9و آن شامل 

بدرفتارى نسبت به قاصد سفير بوده است. در آخر ذكر شده بود كه امضاى معاهده بازرگانى بايد با برقرارى مجدد 
 مناسبات ديپلماسى همراه باشد.

نماينده سياسى كه در مأموريت خود هيچگونه موفقيتى بدست نياورده بود در بازگشت خود چوب زيادى خورد. بعبارت 
 ديگر او را شديدا فلك كردند.
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  م 1840- 41شورش آقا خان 

قوه زيست و نيروى حياتى فرق مختلفه مذهبى واقعا قابل مالحظه- است و محمد شاه در شورش آقا خان محالتى يك 
نشان يا تذكاريه ناگوارى از اين حقيقت بدست آورد. وى از اعقاب و اخالف اسمعيل بود و فرقه اسمعيلى در صحنه 

 ريشه اين فرقه مضره را از ايران برانداخت »1 «ايران رل مهمى را بازى نموده بودند و اين وضع تا زمانى كه هوالكو خان 
ادامه داشت و اين موضوع به تفصيل در فصل شصت و يكم ذكر شده است. آقا خان كه از نجبا و مالكين ايرانى بشمار 

 شورش نموده و حاكم يزد را كه در سرحد كرمان واقع است مغلوب ساخت. آقا خان پس از 1840ميرفت در سال 
موفقيتهاى ديگرى از كرمان خارج شده و قلعه بم را تصرف نمود. آخر االمر اين شخص بهندوستان گريخت و 

 برادر او ابو 1844- 45بريتانيائى ها را در رفع غائله هاى سند كمك نمود و بعدا در شهر بمبئى اقامت گزيد. در سالهاى 
 اين »2 «الحسن كه به سردار معروف بود به بلوچستان ايران حمله ور شده ولى در آخر اخراج گرديد. نماينده فعلى 

 خانواده يكى از مسلمانان برجسته و نيز منور الفكر هندوستان ميباشد. پيروان او به «خوجا» معروف اند.

  ميالدى 1842- 43مناسبات ايران با تركيه 

از زمان قطع مخاصمات بين ايران و تركيه براى شكايت آن دو دولت از هم علل و اسباب زيادى جمع بوده است و اين 
همانطوريست كه انتظار ميرفت، چه سرحد دو دولت بخوبى معين و تصريح نشده بود و بعالوه در دو طرف مرز يك 

 مشت قبائل بدوى گردنكش و شورش طلب مسكن داشتند.



 والى كرد اردالن بحمايت پاشاى معزول سليمانيه كه دولت ايران اين قضيه را با جزئى موفقيتى تعقيب 1842در سال 
كرده بود، سواران خود را جمع نمود. براى روبرو شدن با اين نيرو سربازان ترك در سرحد جمع شدند. دسته اى از اكراد 
براى تصرف گردنه اى در پشت مواضع تركان فرستاده شد، ولى اين مانور بواسطه شكست والى اردالن بى فائده ثابت شد. 
در تهران اين قضيه را بد جلوه دادند و شاه فرمان بسيج يك آرتشى را صادر نمود و بروز مخاصمت و جنگ آشكار بنظر 

 ميرسيد، ولى بريتانياى كبير و دولت روسيه با بذل مساعى جميله از بروز جنگ جلوگيرى نمودند. در نتيجه براى تجديد

______________________________ 
  (مؤلف)105 و صفحه 68- 70)- رجوع شود به «ده هزار ميل و غيره» صفحات 1(

 )- مراد آقا خان فعلى است. مترجم 2(
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حدود مرز دو كشور كميسيونى تشكيل و بدينطريق بر اركان صلح خللى وارد نشد. در سال بعد بواسطه حمله به كربال و 
قتل عام سكنه آنجا به احساسات مذهبى مردم ايران توهين وارد شد. با آنكه اين شهر در خاك تركيه واقع بود، ولى 

فريادهاى مردم براى جنگ عموما بلند بود و براى جنگ هم تداركات وسيع نظامى بعمل آمد، اما دولت تركيه تأسف 
خود را از اين واقعه ابراز داشته و قول داد كه در مقام تالفى و جبران قضيه برآيد و بدينطريق باز از بروز جنگ جلوگيرى 

 بعمل آمد.

  م 1848مرگ محمد شاه 

محمد شاه از طفوليت گرفتار ناخوشى نقرس بود. وقتى كه سنين عمرش به چهل رسيد مورد حمله امراض پيچيده و 
صعب العالجى گرديده و تسليم آنان شد! اختالفات او با بريتانياى كبير و شكست او در جلو هرات با مزاج عليل او دست 
بدست هم داده او را كه بى رحم و متعصب بود تند و ترشرو گردانيده بود، ولى با همه اين نقائص او شاه بدى نبود. حالت 

و وضعيت كشور ايران رضايت بخش نبود، چه حاجى ميرزا آقاسى كه مدت سيزده سال حكمران و فرمانفرماى حقيقى 
ايران بود كامال از سياستمدارى و فنون نظامى بى خبر و درعين حال بقدرى خودبين و مغرور بود كه حاضر نبود از كسى 

تعليماتى قبول كند، بعالوه آنقدر حسود بود كه ممكن نبود شخصى را براى معاونت و همكارى او اختيار نمود. در تكلم 
و زبان خيلى وحشى و در رفتار و كردار خيلى گستاخ و بى پروا بود، در حركات و عاداتش تنبلى و و كاهلى كامال 
مشهود بود. وى خزانه كشور را بحدود افالس و ورشكستگى و كشور را به مرحله انقالب سوق داد مواجب قشونى 

 معموال سه تا پنج سال عقب افتاده بود و سوارنظام عشائرى تقريبا از بين رفت.

 اين بود كلمات وزين راولينسون كه درباره او گفته است و اين بود وضع كشور ايران در اواسط قرن نوزدهم.
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 فصل هفتاد و هشتم اخرين تصفيه حساب ايران و افغانستان 

اعليحضرت پادشاه ايران قبول ميفرمايند كه از هرنوع ادعا به سلطنت خاك و شهر هرات و ممالك افغانستان صرفنظر 
نموده و هيچوقت از رؤساى هرات و ممالك افغانستان هيچگونه عالمت اطاعت از قبيل سكه و خطبه يا باج مطالبه 

 ننمايند.

و نيز اعليحضرت پادشاه ايران متعهد ميشوند كه من بعد از هرگونه مداخله در امورات داخله افغانستان احتراز كنند. 
 اعليحضرت قول ميدهند كه هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخالل استقالل اين اياالت برنيايند.

در صورتيكه مابين ايران و ممالك هرات و افغانستان اختالفى بظهور رسد دولت ايران تعهد ميكند كه اصالح آنرا 
 باهتمامات دوستانه دولت انگليس رجوع نموده و قواى جبريه بكار نبرد مگر آنكه اهتمامات دوستانه مثمر ثمرى نشود.

 از معاهده پاريس فصل ششم.

  م 1848جلوس ناصر الدين 

 ساله بود بعمل نيامد. هرچند 16پس از مرگ محمد شاه هيچگونه مخالفتى براى جلوس وليعهد به تخت كه در آنوقت 
كه در واليات اغتشاشات و ناامنى هائى روى داد. خصوصا كه پايتخت كانون توطئه و آنتريك هائى برضد حاج ميرزا 

آقاسى گرديد. بنا به صالحديد سفراى بريتانيا و روسيه حاج ميرزا آقاسى از كار كنار كشيد. ناصر الدين شش هفته پس 
 از مرگ پدرش از تبريز به تهران آمد و در نيمه شب تاج بر سر گذاشت.
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 ميرزا تقى خان امير نظام 

بايد دانست كه در ايران وزير تقريبا بطور ثابت يك نقش مهم ترى را بازى ميكند. بنابراين در اين هنگام كه بنظر ميرسيد 
كشور در حال انحالل است انتخاب وزير اعظم از طرف شاه خيلى بجا و مهم بود. غالبا اين مقام را شخصى از خانواده 

پست اشغال مينمود و ميرزا تقى خان هم از اين قاعده مستثنى نبوده- است. پدر وى آشپز و بعدا هم ناظر قائم مقام اولين 
وزير محمد شاه بوده است. اين پسر بفرماندهى كل سپاه وارد خدمت شده و بنا بدرخواست خودش در موقع سفارت 

خسرو ميرزا به سنت پطرز بورغ رفت. اين شخص كارش بسرعت باال گرفته تا آنكه وزير لشكر آذربايجان گرديد. بعدا 
نماينده دولت ايران در كميسيون مرزى كه در ارزروم تشكيل شد گرديد. آخرين شغل و منصب ميرزا تقى خان رياست 

افسران شخصى وليعهد بود و لذا وقتيكه وليعهد به تاج وتخت رسيد طبيعتا او را بصدارت خود برگزيد. ميرزا تقى خان 
براى جلوگيرى از بروز حسادت از قبول لقب صدراعظم يا نخست وزيرى خوددارى نمود، فقط لقب اميرنظام را براى 

 خود انتخاب كرد.



اين وزير جديد مصمم گشت كه دوائر پوسيده دولتى را اصالح كرده به تجاوزات و سوء استفاده هائى كه جريان داشت 
از قبيل خريد و فروش مشاغل و حكومات، دادن وظائف و مستمريات زياد باشخاص نااليق و باالخره دزدى و غارتگرى 

سربازان دولت از طرف افسران و صاحبمنصبان بهمه اينها خاتمه دهد، وى در ابتدا پيشرفتش كم بود، چه معدودى از 
ايران ميتوانستند وجود يك وزيرى را كه هم صديق و هم پاكدامن يعنى منزه از ارتشاء بود مغتنم و مايه افتخار بدانند و با 

اينحال اين امر كه رشاء و ارتشاء بيحاصل است بتدريج در همه جا منتشر و نافذ شد. خالصه او به پشتيبانى افكار و 
احساسات عده اى موفق باصالح مفاسد و خرابيها يكى پس از ديگرى شده و ماليه كشور را روى پايه و اساس محكمى 

 نهاد.

اين اصالحات قهرا عده زيادى را بدشمنى او برانگيخت كه قوى تر از همه ملكه مادر پادشاه بوده است، ليكن شاه جوان با 
 كمال وفادارى از او نگاهدارى كرده و حتى خواهرش را به زوجيت او درآورد.
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 شورش ساالر

 جارى در اين استان »1 «در ايران تركهاى آذربايجان نقش مهمى را در سياست بازى ميكنند. وليعهد مطابق رسوم 
حكمرانى ميكند تا وقتيكه نوبت سلطنت باو برسد و بايد بر تخت جلوس نموده به تهران حركت كند، در حاليكه اتباع و 

اجزائى كه دورش را گرفته اند از تركها تشكيل يافته و زبان مادرى آنها تركى است. آرتش ايران نيز محققا قسمتى كه 
 زيادتر از همه محل وثوق ميباشد از اين استان گرفته ميشود و هم چنين افراد و اجزاء توپخانه از همين استان تهيه ميشوند.

در نتيجه كار بجائى رسيد كه سلسله قاجاريه با اين تركها شناخته شده و در بسيارى از شورش ها و طغيان هائى كه واقع 
 شده بواسطه كينه و بغض اين پادگان غريبه بوده است، چه اهالى آذربايجان خيلى كم بفارسى تكلم ميكنند.

در اواخر سلطنت محمد شاه يكى از خوانين جوان قاجار بنام ساالر فرزند آصف الدوله سر بطغيان برداشت. اين شخص 
بسيارى از رؤساى خراسان را تحريك نمود كه باو ملحق شوند ولى آنها ويرا ترك گفتند، ناچار او با جعفر قلى خان 
رئيس ايل بجنورد به تركمن ها پناه برد، اما بزودى اين دو ياغى بخراسان بازگشته و بجنورد را مجددا تصرف نمودند، 

 ولى باز دوباره مورد حمله واقع شده و براى بار دوم فرار نمودند.

 در اين بار جعفر قلى خان به يار محمد خان حاكم هرات پناهنده شد.

مرگ محمد شاه باين مدعى تاج وتخت فرصت جديدى داد و چون مردم از تركها نفرت داشتند بزودى تمام سران 
خراسان باين خان جوان كه داراى شخصيتى جذاب و داراى شجاعت و شهامت بسزائى بود پيوستند. يار محمد خان دو 

هزار سوار به امداد حمزه ميرزا فرمانفرماى خراسان به مشهد آورده و حمزه ميرزا هم در مقابل قول داده بود كه بيست 
عراده توپ و دو پست سرحدى در ازاء اين خدمت باو بدهد، ولى نيروهاى ساالر خيلى قوى بودند. بنابراين فرمانفرما 



مجبور به تخليه شهر شده و بسوى مرز افغان عقب نشست. در همين موقع سلطان مراد ميرزا با شش هزار پياده نظام از 
 تهران بخراسان وارد شد. ساالر خودش اساسا براى اينكه رئيس بجنورد او را ترك كرده بود مجبور

______________________________ 
 )- اين رسم فقط در دوره قاجاريه بود و برطبق آن عمل ميشده است (مترجم)1(
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 ماه در محاصره افتاد. آخر االمر سكنه شهر مقدس با 18به سكونت و توقف در مشهد شده بود، بنابراين مدت 
محاصره كنندگان وارد مذاكره شده و در نتيجه مشهد و ساالر هردو را تسليم نمودند. اين مدعى را براى افشاى محل 

خزينه و چيزهاى نفيسش به فجيع ترين طرزى شكنجه نموده و باالخره او را بدار آويختند. بعدا او را در مقبره خواجه ربيع 
 دفن كردند و در آنجا قبر او را بمن نشان دادند.

 باب 

 آخرين مذهبى كه آسيا آنرا بوجود آورده مذهب باب است.

 بدنيا آمده و پسر يكنفر عطار شيراز بوده است. وى بواسطه تمايل و عالقه زياد به 1820بانى آن سيد على محمد در سال 
مشاغل و امور مذهبى به كربال فرستاده شده و در آنجا نزد مجتهدين معروف به تحصيل پرداخته و در رياضت و اعمال 

 سالگى او خود را باب يعنى «در» اعالم داشت و مراد از 24سخت و عشق به علم و معرفت شهرتى بدست آورد. در سن 
آن اينست كه مردم بوسيله او و از طريق او ميتوانند به دوازدهمين امام معرفت و شناسائى پيدا كنند. در همان سال باب كه 

بعدا بهمين نام معروف شد بزيارت بيت اللّه رفت و در مراجعت از سفر مزبور در راه بوشهر توجه مردم را بطور قابل 
مالحظه اى جلب نموده و عده زيادى بدور او جمع شدند. او از اين حسن اقبال تشويق و تشجيع شده تصميم گرفت كه 

 مردم شهرش را باصول و عقايد خود داخل نمايد.

با وجوديكه نماينده اش را حسين خان حاكم (همان شخصى كه در نمايندگى سياسى خود بانگلستان مواجه با عدم 
موفقيت شده بود) داد بچوب بسته و مهارش كردند معهذا او يعنى باب داخل شيراز شد، در اينجا او با علما و مجتهدين 

مواجه شده صريحا اظهار كرد كه دور رسالت حضرت محمد (ص) بآخر رسيده و اينك او خود را براى افتتاح يك 
دوره جديدى ظهور نموده است. جماعت علما برآشفته از او خواستند كه ادعاهاى خود را روى كاغذ بياورد، ولى 

وقتيكه آن كاغذ بآنها ارائه داده شد ديدند كه خوانا نيست. بنابراين باب را ديوانه خوانده پس از ضرب با چوب توقيفش 
 كردند.

عده پيروانش در اين ميانه زياد شده بودند، ولى همگى مورد تعقيب و شكنجه و عذاب قرار گرفتند. مردم شيراز بخانه اى 
 كه باب در آنجا توقيف بود حمله بردند، ولى او
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باصفهان فرار كرد و پس از مدتى او را تحت الحفظ به ماكو در انتهاى شمال غربى ايران فرستادند. بعدا به چهريق در 
 نزديكى اروميه (رضائيه فعلى) انتقال داده شد. باب در اينجا ادعا كرد كه همان امام مهدى ميباشد.

 فرمان قتل او در تبريز صادر و بتوسط يك فوج سرباز در يك ميدان بزرگى تيرباران شد، ولى 1850باالخره در سال 
وقتيكه دود محو شد باب را نديدند و بلكه گلوله ها فقط ريسمان دار را پاره كرده و باب در رفته بود و اگر وى توانسته 

بود خود را بشهر برساند شايد خالصى جسته و مذهبش بواسطه اين معجزه چنانكه در اذهان متمركز شده بود استحكام و 
استقرار مييافت. اما بدبختانه او را در اطاق مستحفظين كه به آنجا پناهنده شده بود يافتند و بدينسان دوباره او را به ميدان 

 برده و تيرباران كردند.

 اصول عقائد باب 

 در اين باب نوشته ما »1 «اصول عقائد باب بطوريكه از كتاب بيان مسطور است مرموز و مبهم ميباشد. شرحيكه والستون 
 آنرا ذيال نقل ميكنيم:

«خدا ابدى است و احدى غير از ذات او معرفت و دسترسى باو ندارد. تمام اشياء از او بوجود آمده و بواسطه او موجود 
ميباشند. آدمى جز بوسيله بعض وسائط و فرستادگان مخصوص نميتواند باو راه يابد و بنابراين يك مشيت اوليه اى مجزا از 

خدا وجود دارد كه در پيغمبران ظاهر ميشود. اين مشيت اوليه در باب سخن گفته و آتيه در آن كسى كه خدا او را ظاهر 
 ميسازد سخن خواهد گفت و بعد از او بوسيله مظاهر ديگر چه اين ظهورات هيچوقت انقطاع پيدا نميكند.»

برون خاطرنشان ميكند كه در اين عقائد و تعاليم در صورت تجمع و انضمام يعنى وقتى كه باهم مالحظه شوند هرآينه از 
يك سيستم و طريقه جسور و بى باكانه و نيز بكر و اصلى كه در نظر ايرانيها بطور غريبى جاذب و فريبنده است بنا شده اند. 
برعكس اگر هريك جداگانه بنظر گرفته شود مشكل است بتوان از ميان آن تعاليم يكى هم براى نمونه پيدا كرد كه باب 

 بتواند ادعا كند كه موجد و مبتكر آن ميباشد، حتى در اين ميانه 

______________________________ 
)1-(Wollaston  
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تعاليمى هستند كه قدمت زيادى ندارند، ولى البته عده اينها خيلى زياد نيست. او اين بيان را ادامه داده مينويسد كه لقب 
 قبال از طرف نواب اربعه امام دوازدهم اختيار شده بود. ديگر عقائدى كه اظهار داشته به اسمعيليه منسوب ميباشد، »1 «باب 

  است فكر جديدى نبوده است.»2 « كه عدد واحد19حتى اختيار عدد 



نگارنده در موضوع با بيت مطالعات بخصوصى نكرده ام، چه براى يكنفر مأمور رسمى اين امر مشكل بوده و روابط با 
پيروان اين طريقه منحصر به در بردن جانشان در ايام شكنجه و آزار بوده است، ولى صاحبان علم و اطالع مالحظه خواهند 

كرد كه آن در مراحل تكميليه كنونى (كه بهائيت باشد) پيوستگى روزافزونى با عقائد و افكار مسيحى و اعمال آن در 
آسياى غربى دارد، در صورتيكه در ايران پيروان جديد عمال مسلمان شيعه باقى ميمانند و بمشكل حقيقت واقعى و 

 مقصود غائى آئين جديد را درك ميكنند.

 سرگذشت با بيان 

ميرزا يحيى يك جوان نوزده ساله كه به صبح ازل معروف بود و ظاهرا باب او را به وصايت خود انتخاب كرده بود پس 
 م) بدين مقام بى چون و چرا برقرار بود. در سال 1868 تا 1850از قتل باب جانشين او شد و مدت چندين سال (از سال 

 بواسطه شكنجه و عذاب با بيان كه در زير ذكر ميشود وى به بغداد فرار كرد و بنا به تقاضاى شاه ايران او با 1852
 پيروانش به ادريانوپل انتقال داده شد.

صبح ازل بسيار آرام و صلح جو و نيز كم حرف بود و نميتوانست يك هيئت پرحرارت و جوشى را اداره كند، بنابراين 
اداره كارها بتدريج كامال بدست نابرادرى او بهاء اهللا افتاد. براى مدتى بهاء اهللا اسما از روى تعليمات صبح ازل كار ميكرد 

 ولى در حدود

______________________________ 
) كه بين 196)- شيخى هاى كرمان ادعا ميكنند كه پيشواى آنان شيعه كامل است (كتاب ده هزار ميل و غيره صفحه 1(

امام غايب و امت نقش يك «واسطه فيض» را بازى كرده يعنى مدعى است كه واسطه دائمى فيض بين امام و امت است. 
من ميترسم كه پيشواى مرحوم شيخى ها را كه خيلى باو احترام ميگذاشتم رنجانيده باشم براى اينكه «واسطه فيض دائمى» 

 اساسا با «باب» فرقى ندارد. (مؤلف)

  ميشود (مؤلف)19)- بحساب ابجد واحد عددا 2(
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 او خود را «من يظهره اللّه» اعالم كرده و از برادرش خواست كه اين مقام شامخ او را اعتراف نمايد و بدين 1866سال 
سبب يك نزاع سخت نوميدانه اى بين دو دسته درگرفت، ولى در آخر بهاء اهللا پيروز شد. فقط يك عده از اتباع نسبت به 

 صبح ازل وفادار ماندند.

 دولت عثمانى تصميم گرفت اين دو رقيب را از هم جدا نمايد، صبح ازل به قبرس فرستاده شده و پس از 1868در سال 
 رحلت نمود و پسرش عباس افندى بجاى او 1892. بهاء اهللا در عكا زندانى شد و در سال »1 «چندى در سن پيرى مرد

نشست. اينجا باز اختالفاتى بين پيشواى جديد و برادر كوچكترش ميرزا محمد على رخ داد. رئيس فعلى (يعنى زمان 
 تأليف كتاب. مترجم) اين مذهب معروف به عبد البها دنياى پهناورترى پديد آورده است.



او صلح و خدمت و محبت را در ميان اهالى آمريكا و اروپا تبليغ ميكند و به مسائل اخالقى بيشتر از مسائل متافيزيك ابراز 
 عالقه ميكند.

  ميالدى 1850- 1852توطئه و شورش هاى با بيان 

  را بگيرند، ولى شكست خورده به كرمان فرار كردند.»2 « پيروان باب تصميم گرفتند شهر متعصب يزد1850در سال 

يك توطئه براى قتل امير نظام تشكيل شد، ولى آن كشف شده و توطئه كنندگان دستگير شده بقتل رسيدند، ولى مهمتر 
 از همه آشوب زنجان در همان سال بود.

زنجان شهرى در مغرب قزوين واقع شده و بواسطه كارهاى زرگرى معروف است رئيس مالهاى شهر مذهب جديد را با 
 آغوش باز پذيرفته و با مريدان و شاگردان خود

______________________________ 
)- وقتيكه من در كرمان قنسول بودم با صبح ازل مكاتبه داشتم، زيرا دخترا. در موضوع قطعه ملكى ادعا داشت. صبح 1(

ازل بمن نوشت كه از تمام ادعاها صرفنظر نموده است. واقعا براى انسان ممكن نبود كه درباره اين پيرمرد كم حرف كه 
 عمال تمام پيروانش او را ترك گفته بودند اظهار شفقت و ترحم ننمايد. (مؤلف)

  نزاعى در بازار برخاست و باعث تعقب و شكنجه و آزار شديد با بيان گرديد.1903)- در سال 2(

هركه دشمنى داشت او را بابى ميناميد و مجتهدين حكم قتل او را ميدادند، در اثر اين عمل، سفاكى وحشتناكى رويداد. 
 (مؤلف)
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شهر را تصرف نمود. آنها به متابعت از خوارج تمام زندانيان را آنقدر شكنجه دادند كه مردند. اينها با يك آرتش ايران به 
مدافعت برخاسته و اميدوار بودند كه بزودى تمام دنيا را تصرف خواهند كرد. محاصره شهر در تمام تابستان طول كشيد و 

باالخره پيشواى آنان مال محمد على مجروح شده و درگذشت و موضع مستحكم آنها تصرف شد. مردان، زنان و بچه ها 
 همگى بدست محاصره كنندگان قتل عام شدند.

دو سال بعد حيات شاه مورد سوءقصد چهار نفر بابى كه عريضه اى در دست داشتند قرار گرفت. شاه از ران زخم برداشت 
و خبر مرگ او انتشار يافته مجازاتى كه براى سوءقصدكنندگان معين گرديد بسيار وحشيانه بود. در اول ده زندانى بقتل 

 رسيدند.

اما در مورد دو نفر، حكم شد آنها را شمع آجين كردند. يعنى سينه هريك را سوراخ كرده چهار شمع گذاشتند و بعد از 
اين همه زجر و شكنجه با يك تبر كوچك آنها را چهار شقه كرده و هرشقه را بيك دروازه تهران آويختند. پس از آن 



يك دوران ترور ادامه يافت. صدراعظم براى آنكه انتقام با بيان را متوجه خود نسازد زندانيان را بين افسران كشورى 
 .»1 «پخش نمود و آنها هم همه را بطرز فجيعى بقتل رسانيدند

با بيان كه شاعره معروف آنها قرة العين نيز جزو آنها بود بقدرى از خود شجاعت و دالورى نشان دادند كه نه فقط 
هموطنان آنها بلكه اروپائيان بر حال آنها رحمت و شفقت آوردند. بعضى از اروپائيان ساكن تهران نيز شايد بر اثر رفتار 

 قهرمانانه آنها به دين جديد پيوستند.

  م 1840تأسيس ايستگاه دريائى روسى در آشوره ده 

خاصيت يا غرابت سواحل جنوبى ناحيه ساحلى درياى خزر عبارت از اينست كه يك عده دماغه هاى كم عرض تشكيل 
مرداب هاى نمك داده است. ما مرداب انزلى (پهلوى فعلى) بندر رشت را مذكور داشته ايم. در اينجا بايد ذكر كرد كه در 

 استراباد نيز يك مرداب ديگرى وجود دارد. در اينجا دماغه طويل و كم عرض از ساحل غربى سى ميل دور شده و به سه 

______________________________ 
)- دكتر فرانسوى شاه از قطعه قطعه كردن يك بابى عذر خواسته و گفت كه من بطور حرفه قتل زياد كرده ام و 1(

 نميخواهم بواسطه آدم كشى بر عده آنان بيفزايم. (مؤلف)
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 عبد البها
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 جزيره كوچك منتهى و محدود ميگردد. شرقى ترين آنها نزديك بساحل شرقى درياى خزر است.

 دولت ايران براى از بين بردن دزدان دريائى تركمان كه بسواحل مازندران بدون هيچ رادع و مانعى حمله 1836در سال 
ميكردند از تزار درخواست كمك دريائى نمود. اين كمك بايران داده شد و روس ها كه فهميدند تأسيس يك ايستگاه 

 قبضه نمودند. 1840 را در سال »1 «دريائى هميشگى در جنوب شرقى درياى خزر داراى منافع زياد است جزيره آشوره ده 
دربار ايران در مقابل تصرف عدوانى خاك ايران اعتراض نمود ولى نتيجه اى نگرفت. سفير دولت روسيه بدون اينكه 

صحت ادعاى ايران را بر آن جزيره انكار نمايد خاطرنشان نمود كه در صورتى ميتوان جلوى عمليات دزدان دريائى را 
گرفت كه نيروهاى دريائى از يك ايستگاهى بعمليات بپردازند و اگر روسيه جزيره آشوره ده را تخليه نمايد هرآينه اين 

تخليه به فعاليت كمك بخش روسيه خاتمه خواهد داد. چون كشتى هاى روسيه هروقت آن جزيره را ترك ميگفتند 
 تركمن ها حمالت خود را شروع ميكردند. اين منطق روسها معقول و حسابى درآمد.



 آنها 1851تركمان ها در مقابل اين وضع جديد كه از حمالت آنها جلوگيرى ميكرد سكوت اختيار نمودند. در سال 
جزيره را غافلگير كرده و پادگان آنجا را قسمتى را بقتل رسانيده و بقيه را باسارت بردند. در اين موقع چنين حدس زده 

 شد كه شايد دولت ايران براى جلوگيرى از مقابلى با روسيه غارتگران را كمك نموده باشد.

 بنابراين نمايندگان روسيه خلع برادر شاه را از حكومت مازندران درخواست نمودند.

در اول اميرنظام كه اين درخواست را كامال غيرعادالنه مى پنداشت در مقابل آن مقاومت نمود ولى پس از آنكه شديدا 
 مورد اعتراض روسيه واقع شد او از روى عقل بقوه شمالى تسليم شد.

______________________________ 
 من در اين جزيره لنگر انداختم و از كوچكى آن بحيرت افتادم، چه آن بقدرى است كه در موقع 1893)- در سال 1(

طوفان امواج دريا آنجا را ميشويد. آب و هواى آنجا مشهور به بدى است و زندگانى افسرانى كه در آنجا مأمورند بايد 
 خيلى پرمشقت و شديد و سخت باشد. (مؤلف)
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 سقوط امير نظام 

ناصر الدين شاه نسبت بوزير اعظم خود كمال وفادارى را نشان داد، ليكن نظر به بسط نفوذ او كه يگانه شخص محل 
انتظار بود خاصه در ميان قشون و سربازان كه دريافت حقوق مرتب و لباس شان را مديون شخص او ميدانستند محبوبيتى 

بكمال پيدا كرده و باالخره آن باعث تشويش و اضطراب شاه گرديد. در اطراف خانه اش يك عده مستحفظ گذاشته شد 
و قاصدى به نزد وزيرش فرستاد كه ابالغ كند كه بشغل وزارت او خاتمه داده شده و فقط فرماندهى قشون با او خواهد 

 بود.

امير نظام اين ابالغ را بحسن اطاعت پذيرفت و ميرزا آقا خان اعتماد الدوله بصدر اعظمى تعيين گرديد. ليكن اقدام 
بى رويه و خارج از احتياط سفير روس كه اعالم داشت امير نظام معزول در تحت حمايت تزار امپراطور روس ميباشد و 

بعد هم تغيير مشى داده از اين مقام خود را كنار كشيد ممكن است بيشتر باعث برافروختن شاه و شدت خشم و غضب او 
شده باشد، اما رويهمرفته اين وساطت و توطئه هاى دشمنان او باالخره شاه را مجبور ساخت كه او را به كاشان تبعيد 

نمايد. در آنجا زوجه محبوبش از او مراقبت مى نمود. مدت دو ماه امير نظام در آنجا بسر برد، ولى بعد تصميم بقتل او 
گرفته شد و او را با حيله بدست آورده در حمام قصر زيباى فين رگهاى او را گشودند و بدين ترتيب وزير اعظم ايران از 

دنيا رفت. ميگويند هرملتى شايسته حكمرانانى است كه دارد و اگر همين طور است كه گفته شده براى ايران خيلى بايد 
تأسف خورد، زيرا اين كشور مانند اروپا در قرون وسطى بوسيله حكامى اداره ميشود كه يگانه منظور و آمالشان جمع 

 در هرصورت وقتى يك مسافر باغهاى فريبنده و غرفه هاى زيباى فين را - Per fas aut nefasكردن ثروت ميباشد. 
تماشا ميكند دچار تأسف و حسرت شده و مخصوصا وقتى كه فكر ميكند اگر اين وزير مدت بيست سال در مقام خود 

باقى مانده بود ميتوانست مردان شرافتمند وفادارى را تربيت كند كه لياقت جانشينى او را داشته باشند تحسر و تأسف 



انسان زيادتر ميشود. واقعا قتل امير نظام براى ايران يك مصيبتى بود، زيرا كه آن جلوى ترقى و پيشرفت هائى كه بزحمت 
و با رنج و محنت بآن نائل شده بود گرفت و همانطور كه در آتيه نزديكى معلوم ميشود اين عمل اثرات ميشومى در 

 روابط
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 و مناسبات خارجى دولت ايران داشت.

  م 1851- 1853مسئله هرات 

يار محمد خان كه با كمال موفقيت توانسته بود استقالل هرات را در مقابل ايران و طايفه بار كزائى كابل و قندهار حفظ 
 درگذشت. صيد محمد فرزند او كه جوانى تقريبا كودن و هرزه بود بجاى پدر بر تخت نشست و چون 1851كند در سال 

بواسطه بى لياقتى او در كشور عده اى به دشمنى او برخاسته بودند صيد محمد براى تحكيم موقعيت خود با ايران باب 
مذاكرات را مفتوح ساخت. اين اقدام او در دولت بريتانيا تأثير نموده و دو سال بعد يك معاهده اى بايران تكليف شد كه 

بموجب آن «دولت ايران متعهد شد كه بهيچ اسمى نيرو به قلمرو هرات نفرستد مگر كه آنجا از طرف يك دولت 
» اگرچه ايران بامضاى اين معاهده تن درداد، اما شكى نيست كه آن براى شاه نامطبوع »1 «خارجى مورد حمله قرار گيرد

 بود و از آن هيچ رضايت نداشت، چنانكه در حوادثى كه بعدا رخ داد معاهده مزبور بى تأثير نبوده است.

  م 1853- 1855مذاكرات روسيه با ايران 

 پيشنهادات مخفيانه اى بشاه براى همكارى ايران با روسيه بر ضد تركيه نمود، »2 « پرنس دالگوركى 1853در پائيز سال 
براى اجراى اين منظور در وهله اول مى بايست با قوائى كه جمع- آورى شده بود ارز روم را از آذربايجان و بغداد را از 
عراق به ترتيب مورد تهديد قرار دهد، بعدا اگر موقع مقتضى شد به تركيه اعالن جنگ داده شود و قلمرو عثمانى را از 

اين دو مركز مورد هجوم قرار دهند. قرار اينطور شد كه در صورت موفقيت ايران سرزمين هائى را كه به تصرف 
درميآورد ميتواند در تصرف خود نگاه دارد و يا آنها را به عثمانى در مقابل دريافت وجه پس بدهد. تزار براى ترغيب و 

تحريك ايران بجنگ قول داد كه از مابقى غرامات معاهده تركمان چاى صرف نظر كند و اگر هم فقط بيك نمايش قواى 
 نظامى قناعت شود مصارف و مخارج كلى آن از مبلغ غرامات كسر شود.

 شاه اين مواعيد را باور كرده با پيشنهادات مزبور موافقت نمود. ولى سفير روسيه خواست 

______________________________ 
  (مؤلف)71، صفحه 17)- اچى سون، شماره 1(

)2-(Dalgurki  
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با صدراعظم تصفيه حساب نمايد آن وزير زيرك و محيل اظهار داشت كه اگر راه همكارى ايران با روسيه باز باشد راه 
همكارى با تركيه هم بهمان اندازه باز خواهد بود. بعالوه تذكر داد كه اگر دولت فرانسه و بريتانياى كبير در آنموقع به 

نفع ايران در قضايا مداخله كنند ايران ممكن است بتواند كامال قرارداد توهين آميز تركمان چاى را باطل ساخته و اياالت 
از دست رفته را بازستاند. شاه با اين دالئل قانع شد و با آنكه در حقيقت براى احضار و جمع آورى قشون در اياالت 

آذربايجان و كرمانشاه اوامرى صادر شده بود معهذا تصميم گرفته شد كه ايران در اينموقع ناظر وقايع باشد و بى جهت 
خود را لو ندهد. اين تغيير رأى شاه بى نهايت پرنس دالگوركى را آزرده و متغير ساخت و تالفى آنرا بر سر صدراعظم 

 درآورد.

ناصر الدين شاه قضيه پيشنهاد را باطالع بريتانياى كبير و فرانسه رسانيد و از طرف دولت هاى مزبور كه در جنگ روس و 
تركيه اين وقت شركت كرده بودند بوى نصيحت داده شد كه بيطرف بماند. اين مشورت و نصيحت كه براى گيرنده آن 

بى نهايت رنجش آور بود سبب شد كه صدراعظم پيشنهادات روسيه را با نظر مساعدترى مورد مطالعه قرار دهد. شايد او 
ملتفت اين نكته بود كه براى ايران خطرناك است با روسيه بهم بزند و نيز ممكن است بگوئيم كه عدم جديت و شدت 

بريتانياى كبير در جنگى كه از طرف آن دولت واقع شد و عدم استفاده از قشون هندى خود صدراعظم ايران را در همان 
 جهت و سمت تحت تأثير قرار داده بود.

  م 1855بهم خوردن روابط دوستانه با بريتانياى كبير 

ايران بى شك از بريتانياى كبير آزرده بود. اما اين مسئله جزئى كه دو دولت را از يكديگر جدا ساخت نبايستى باعث قطع 
روابط آنها شود. ممكن است كه آنرا براى اين منظور عمدا بهانه كرده باشند، ولى همينطور ممكن است گفت كه قضيه 

بهم خوردن روابط دوستانه كه دنبال اين مسئله واقع شد از طرف دولت ايران پيش بينى نشده و اراده و قصدى در آن 
 سفارت انگليس شخصى را بنام ميرزا هاشم خان كه قبال در خدمت دولت ايران بود 1854نبوده است. بهرحال در سال 

 ولى چندين سال پيش، از خدمت دولت خارج شده بود
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به سمت منشى گرى فارسى استخدام نمود. صدراعظم به استخدام اين شخص و برقرارى او به پست مزبور اعتراض نمود 
و سفارت هم نيز در مقابل آن تسليم شد، زيرا واضح بود كه واسطه مابين دو دولت نبايست شخصى باشد كه مورد نفرت 

 وزير وقت ايران بوده باشد.

در ابتدا صدراعظم كه تمايل خود را در اين موضوع نشان ميداد اظهار داشت كه ميرزا هاشم ميتواند بسمت يك نماينده 
انگليس بشيراز فرستاده شود، ولى وقتيكه نامبرده بدين سمت تعيين شد مشار اليه تغيير رويه داده اظهار كرد كه چون اين 
شخص از خدمت دولت ايران معافيت و انفصال رسمى حاصل نكرده نمى تواند زير نظر انگليس ها مصدر شغلى گردد و 
از اين رو باو اجازه قبول نمايندگى داده نميشود. اين ايراد سست و بى پايه بنظر آمده چه تا آنوقت در ايران لفظ انفصال 

 رسمى بگوش كسى نخورده بود.



 صدراعظم بر اهانت و سوء رويه افزوده حكم توقيف و بازداشت زوجه ميرزا هاشم را داد.

 سفير تازه وارد بريتانيا براى ابقاء صلح و آرامش موافقت نمود كه اگر چنانچه دولت ايران به ميرزا هاشم »1 «مستر مورى 
شغلى بدهد كه حقوقش بيش از حقوق شغل حاضر او باشد و نيز امان جانى باو داده و باالخره زنش را باو برگرداند وى 
ميرزا را از خدمت بريتانيا معاف خواهد ساخت. وزير مشار اليه نه فقط باين پيشنهاد معقوالنه جواب رد داد بلكه با كمال 

بى پروائى اظهار داشت كه سفير بريتانيا ميرزا را محض خاطر زنش نگاهداشته- است و در تعقيب آن از طرف دولت 
ايران مراسله اهانت آميزى رسيد كه بريتانيا را تهديد نموده بود كه اگر پرچم دولت خود را برافرازد باعث بروز وقايع 

 تهران را ترك گفت و هفته ها و 1855ناگوارى خواهد شد. سفير بريتانيا باالخره مناسبات را قطع نموده و در انتهاى سال 
بعد ماهها گذشت بدون آنكه با انگلستان هيچگونه مراوده اى برقرار باشد. صدراعظم در نتيجه خيال كرد كه مستر مورى 

 را مغلوب ساخته است.

 بنابراين در اين وجد و انبساط پيش از موقع خود تصميم گرفت كه به آرزوى ملى در تصرف هرات جامه عمل بپوشاند.

  م 1855اتحاد انگليس و افغان 

 وضع تهديدآميز ايران بطرف افغانستان ايجاب كرد كه دوست محمد عقد يك پيمان اتحاد با بريتانياى كبير را با

______________________________ 
)1-(Mr Murray  
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 با نمايندگان دشمن قبلى ما يك معاهده اى بمنظور دوستى و »1 « سرجان الرنس 1855دل و جان بپذيرد. در اوائل سال 
 ساله اى كه جنگ اول افغان به ميراث گذاشته بود 12 دائمى بست و بدين ترتيب به سوء تفاهمات و منازعات »2 «صلح 

 خاتمه داد.

  م 1855تغيير حكمرانان در هرات 

تقريبا در موقع امضاى اين قرارداد موقعيت شهرستان هرات با يك تغيير اساسى مواجه شد. صيد محمد كه رويهمرفته 
براى حكمرانى نامناسب بود بدست اتباع خود معزول شده و محمد يوسف كه از طايفه سادوزائى بود بجاى او نشست و 

 نامبرده بمنظور انتقام مرگ كامران ميرزا رقيب خود را بقتل رسانيد.

محمد يوسف كه سال ها در حال تبعيد در مشهد بسر برده بود مانند يك ايرانى شناخته ميشد. دوست محمد نيز كه اخيرا 
بواسطه مرگ كوهندل خان بر قندهار دست يافته بود خيلى شائق بود كه براى دفاع منافع بريتانياى كبير در هرات وارد 

عمليات شود و چون پيش از وقت باين عمل اقدام شد او اظهار بى ميلى كرده و پيشنهاد نمود كه خود شخصا با يك 
 ارتش افغانى بشهر حمله نمايد.



  م 1856اشغال هرات بدست ايرانيان 

 1853در اين اثنا همانطور كه قبال اشاره شد دولت ايران با كمال بى پروائى هم خود را مصروف شكستن مواد عهدنامه 
 يك آرتش ايران بسوى هرات حركت نموده و در آنجا مورد استقبال محمد يوسف واقع 1856نموده بود. در بهار سال 

 گرديد. اما پس از چندى بر ضد ايرانيان مغرور شورشى بوقوع پيوست.

محمد يوسف پرچم بريتانيا را برافراشته و خود را براى كمك به دوست محمد آماده ساخت. در نتيجه شورش ثانوى 
محمد يوسف دستگير شده و مانند يك زندانى به اردوگاه ايرانيان فرستاده شد. معاون او عيسى خان شهر را مدت چند 

  سقوط»3 « علم و مهارت مهندس فرانسوى موسيو بولر1856ماهى نگه داشت و باالخره در ماه اكتوبر سال 

______________________________ 
)1-(Sir John Lawrence  

 ذكر شده است. (مؤلف) II)- متن آن در كتاب راولينسون ضميمه 2(

)3-(Buhler  
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 شهر را نزديك ساخته و تصرف هرات بدست ايرانيان انجام گرفت.

  م 1857دومين معاهده بريتانيا با دوست محمد 

 بريتانيا در اين موقع بر ضد ايران از دو راه وارد عمل شد.

 با دوست محمد خان بود و مطابق آن ماهيانه »1 «1857يكى غير مستقيم و آن عبارت از امضاى معاهده دومى در ژانويه 
مبلغ يكصد هزار روپيه كمك خرج در طى جنگ به دوست محمد اعطا ميشد بشرطى كه تمام آن مبلغ را صرف ارتش 

خود نمايد. عالوه مقدار زيادى تفنگ براى تجهيز او روانه شد. دوست محمد حمله اى به هرات نكرد و در جريان جنگ 
 كه فقط مدت كمى دوام داشت تأثيرى ننمود.

  م 1856- 1857عمليات بريتانيا بر ضد ايران 

اما راجع باقدام مستقيم همانا اعالم جنگ بريتانياى كبير ولى از روى بى ميلى بايران بود. هيچ جنگى باين جنگ كه بعدا 
اتفاق افتاد شباهت ندارد، چه مسئله معمول در جنگها آنست كه بدشمن حتى المقدور تلفات سخت و خسارات سنگين 
وارد آورند. در صورتيكه در اين مورد كوشش سياستمداران ما متوجه آن بود كه بدون وارد كردن ضربه قوى ايران را 

 وادار به تخليه هرات نمايند.



نقشه هاى مختلفى بمقامات نظامى بريتانيا عرضه شد. يكى آن بود كه آرتش هند مستقيما با يك آرتش دوست و متفق 
افغانى بسوى هرات حركت نمايد. نقشه ديگر كه اجراى آن خيلى مشكل تر بود اينكه از بندرعباس بسوى هرات پيشروى 

 بعمل آيد.

اين هردو نقشه محتاج به كوشش زياد و مخارج هنگفت معتنابهى بود. باالخره تصميم گرفته شد كه در خليج فارس و در 
 دسامبر گرفته بودند تصرف 4محمره (خرمشهر فعلى) دست بعمليات زده شود و در وهله اول جزيره خارك را كه در 

نمايند. قلعه قديمى هلندى «رشير» بوسيله عده اى از تنگستانى ها بطور ثابت و استوارى دفاع ميشد و در موقع يورش بدانجا 
 چهار افسر انگليسى بقتل رسيدند. بعدا بوشهر بمباران شده 

______________________________ 
 ذكر شده است. (مؤلف) III)- متن آن در كتاب راولينسن ضميمه 1(

 504، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 .»1 «و تسليم گرديد

 فرماندهى قواى انگليس را بدست گرفت و مصمم گشت كه به نيروهاى ايرانى »2 « سرجيمز اوترم 1857در ژانويه سال 
 ميلى بوشهر طرف شيراز موضع گرفته بودند حمله ببرد. ستون نيرومند 46كه مطابق خبر واصله در برازجان واقع در 

بريتانيائى اين قلعه مستحكم را تخليه شده يافته و ديد كه دشمن با حالت وحشت زده اى فرار كرده بدون اينكه فرصت 
 حمل لوازم اردو و يا مهمات جنگى را داشته باشد.

اوترم داراى وسائل نقليه نبود و حاضر نشد كه خود را در خطر انداخته و گرفتار گردنه ها و كوههاى صعب العبور نمايد. 
در نتيجه پس از انفجار انبار مهمات ايران شبانه بسوى بوشهر حركت نمود. سردار ايرانى كه بواسطه انفجار چهل هزار 

 تن) باروت از عقب نشينى آنها آگاه شد نيروى انگليسى را در تاريكى تعاقب نموده و در خوشاب 18پوند (در حدود 
 .»3 «آنها را گرفتار ساخته با زرنگى تمام با آتش توپخانه به آنها حمله كرد

در سحر سوارنظام و توپخانه انگليسى به پيشرفت پرداخت. اين عمل بوسيله توپخانه انجام گرفت و آرتش ايران را دچار 
خوف و هراس نمود. سومين سوارنظام سبك اسلحه بمبئى به يك رژيمان ايرانى حمله كرده و از وسط آنها عبور نمود و 

افراد آن را بباد شمشير گرفت. اوترم از اسب خود بزمين افتاده بيهوش شد و اين حادثه سبب گرديد كه در پيشرفت 
پياده نظام تأخيرى روى دهد. هرچند كه سوارنظام و توپخانه جنگ را واقعا برده بودند، ايرانيان با نظم تمام عقب نشستند 

 و نظر به كمى 

______________________________ 
)- يك دوست ايرانى كه سنش بالغ بر هشتاد بود براى من چگونگى فرار خود را با مادر و خواهرانش از بوشهر شرح 1(



داده و ميگفت كه چگونه سربازان فرارى ايرانى او را در «احمدى» اولين منزل خارج شهر لخت كردند. پدر او كه 
 كارگزار بود به هندوستان برده شد و چنين بنظر ميرسد كه با او در آنجا بخوبى رفتار نموده اند. (مؤلف).

)2-(Sir James Outram  

 1861)- بهترين شرح راجع باين جنگ را ژنرال «باالرد» (در آنوقت ستوان بود) در مجله (جنگل سياه) شماره سال 3(
 داده است. (مؤلف)
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سوارنظام و استعمال غير الزم و بى پروائى آن بطور مؤثر تعقيب نشدند و اگر آن بطور صحيحى مصرف و استعمال شده 
 بود ممكن بود شكست ايرانيان مبدل به تباهى و انهدام گردد.

عمليات بعدى بر ضد محمره (خرمشهر فعلى) متوجه بود. در ماه مارس نيروى اعزامى سوار كشتى شده و بسرعت تمام 
 قويا سنگربندى شده و »1 «بسوى شط العرب راندند. محمره كه مطابق عهدنامه ارز روم بدست ايران افتاده بود

آتشبارهاى سنگين در هردو طرف رود كارون نصب شده بود. در نتيجه وظيفه اوترم خيلى سنگين و سخت بود و چنين 
بنظر ميرسد كه او وظيفه خود را با مهارت تمام بانجام رسانيد. يك آتشبار و خمپاره اى روى الوارهاى شناور تعبيه شده 
بود و شبانه بباالى رودخانه در نقطه مقابل آتشبار توپخانه ايرانى در ساحل راست كارون كشيده شد. از طرف ايرانيان 

 هيچگونه ممانعتى از عبور آن بعمل نيامد.

در هنگام صبح روز بعد آتش توپخانه كشتى هاى بخار با كمك اين آتشبار قالع را خاموش ساخت و كشتى هاى نقليه به 
كارون كشيده شده و نيروها در محلى از دو ميلى باالى محمره پياده شدند. ايرانيان فرار كرده توپ ها، مهمات و اردوگاه 

را در پشت سر جا گذاشتند. اوترم يك دسته سفائن جنگى كوچك در كارون تا به اهواز كه تصرف شد روانه ساخت 
 درحالى كه ارتش ايران عقب مى نشست و بدين طريق عمليات خاتمه يافت.

  م 1857تصميم به صلح 

دولت ايران پس از تصرف بوشهر مستقيما درخواست صلح نموده بود و معاهده صلح در حقيقت قبل از لشكركشى 
 كارون بامضاء رسيد. اما بواسطه نبودن وسائل مخابره تلگرافى خبر امضاى معاهده بموقع به اوترم نرسيده بود.

طبق شرائط اين معاهده كه در پاريس صورت گرفت شاه قبول نمود كه افغانستان را تخليه نموده و استقالل و تماميت 
 ارضى آنجا را برسميت بشناسد. عالوه بر آن شاه 

______________________________ 
 )- براى آگاهى از اين معاهده به فصل هفتاد و نهم همين كتاب رجوع شود. (مؤلف)1(
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موافقت نمود كه در صورت بروز اختالف بين دو دولت براى حل آن بايستى قبل از توسل به اسلحه به اهتمامات دوستانه 
دولت انگليس مراجعه نمايد. از سفير بريتانيا عذرخواهى مناسبى شد و با ميرزا هاشم آشتى نموده و تمام استنادات و 

 تهمت هاى برعليه زوجه اش پس گرفته شد. وى كه علت اصلى قطع روابط شده بود در اينموقع ناپديد گرديد.

ايرانيان در اينموقع از نجابت و علو همت انگليس ها متعجب و متحير شدند كه نه گارانتى (وثيقه و كروى) از آنها 
خواستند و نه تاوان جنگ و امتيازى مطالبه كردند. غرض هيچگونه تحميلى بر آنها نگرديد. سرور و خوشحالى 

 .»1 «صدراعظم را نيز وقتى كه ديد هيچگونه تقاضائى براى عزل او نشده است ميتوان حدس زد تا چه اندازه بوده است 

از نظر انگليس ها مناسبات آنها با ايران پس از جنگ بهتر شد و ايرانيان خيلى كم از اين جنگ به تلخى ياد ميكنند و چون 
در چند هفته بعد شورش هند شروع گرديد خيلى خوب بود كه نيروهاى انگليس در ايران و يا در افغانستان گرفتار 

 نبودند.

 حكمران جديد هرات 

حكومت ايران كه قبال از شرائط معاهده آگاه شده بود در تسليم محمد يوسف به خويشاوندان صيد محمد عجله نمود و 
آنها هم وى را گرفته بقتل رسانيدند. يك سردار مهاجر و پناهنده بار كزائى بنام سلطان احمد خان كه برادرزاده و ناپسرى 

دوست محمد بود بفرمانروائى هرات برگزيده شد بدين شرط كه خطبه بنام شاه بخواند. سردار جوان با عجله و شتاب 
روانه حوزه حكمرانى خود شد و زمانى وارد هرات گرديد كه سردار ايرانى يكى از شاهزادگان اصيل هنوز از اين 

قرارداد جديد خبر نداشت. اين شخص يكدفعه از خواب بيدار و بواسطه سرزده وارد شدن و مزاحمت اين افغانى مبرم 
 متغير شده امر كرد كه او را گرفته 

______________________________ 
)- ميگويند كه ما ابتكار لباس خاكى را مديون اين جنگ ميباشيم. خاكى واژه فارسى است و چنين ظاهر ميشود كه 1(

 بعضى از نيروهاى ايرانى كه در اونيفورم خاكى رنگ بودند از يك فاصله دورى ديده نميشدند.

 مقامات حكومتى هند بدين ترتيب اين رنگ را براى اونيفورم سپاهيان اختيار كردند. (مؤلف)
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بچوب بستند. پس از اين تنبيه مخصوص قضايا كما ينبغى شرح داده شد و سردار افغانى بر مسند امارت هرات جلوس 
نمود. بنابراين ايران با وجودى كه شكست خورده بود ميتوانست كه هم طبق شرائط معاهده پاريس عمل كند و هم 

بوسيله سلطان احمد خان بر هرات حكمرانى نمايد. سلطان احمد خان حتى تهران پايتخت را ديدار كرده و از صاحب 



اقتدار بخشنده خود شاه خلعت گرفته بود. فهميدن اين مسئله مشكل است كه چرا دولت بريتانيا در تسليم اين شهرستان به 
 دوست محمد اصرار نميورزيد و چنين بنظر ميآيد كه ايران باهوش و زرنگ برطرف معامله بريتانيا پيشى جسته است.

در ظرف اين مدت انتقال يا عبور و مرور، هيئتى از افسران بريتانيائى از ميسيون تهران به هرات فرستاده شد. اما امير افغانى 
 به كمك معنوى انگلستان كه عبارت از شناسائى و موافقت باشد و نيز چيزهاى جزئى ديگر قانع نبود.

 بآنجا آمد چندان موفقيتى كسب نكرد. افغان ها مجازات و 1858يك ميسيون روسى در تحت خانيكوف كه در سال 
صدماتى كه دوست محمد بواسطه پذيرائى از ويتكاويچ ديده بود بياد داشتند و بعالوه دولت ايران بهيچ وجه حاضر نبود 

 كه به بيند كه نفوذ روسيه بر هرات غالب آيد. در نتيجه ميسيون خانيكوف نيز بعدم موفقيت مواجه شد.

 برقرارى نفوذ ايران در ناحيه ساحلى خليج فارس 

مكرر در اين كتاب خاطرنشان نموديم كه ايران هيچ وقت يك دولت معظم دريائى نبوده است. نادر شاه همانطور كه در 
فصل هفتاد و دوم ذكر شد براى برقرارى نفوذ خود در خليج فارس كوشش بعمل آورد، ولى چون از مشكالت گذاشتن 

مستحفظ و پادگان در بنادر اين خليج باخبر بود ناحيه بندرعباس و جزائر هرمز و قشم را بشيخ قبيله بنى معن واگذار 
نموده و در مقابل از او يك خراج ساليانه اى دريافت مينمود. در اواخر قرن هيجدهم يك حاكم جنگجوى عمان بنام 

 مشغول فتوحات خارجى شده چاه بهار اولين بار فتح شد و بعد قشم، هرمز، بحرين و باالخره »1 «سلطان بن احمد
 1798بندرعباس را باطاعت درآورد. در سال 

______________________________ 
  (مؤلف)226)- رجوع شود به كتاب «امام هاى عمان» تأليف بدجر صفحه 1(
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سلطان بن احمد از دولت ايران فرمانى گرفت كه طبق آن بعوض پرداخت شش هزار تومان در سال ناحيه بندرعباس را 
آباد كند. در همان سال اين حاكم با انگليس ها قراردادى بسته و بآنها اجازه داد مركز نمايندگى تجارتى خود را در 

 نفرى در آنجا بگذارند. در همان موقع ايستگاه دريائى بريتانيا در 700بندرعباس مجددا افتتاح نموده و يك پادگان 
) در جزيره قشم با اجازه حاكم مسقط تأسيس يافت و هنوز آن ايستگاه در تصرف بريتانيا »2 « (باسادور»1 «باسيدو

 ميباشد، هرچند كه در زمان حاضر مستحفظ و پادگانى در آنجا وجود ندارد.

در اواسط قرن نوزدهم دولت ايران تصميم گرفت كه اين بنادر را خود مستقيما اداره نمايد، بنابراين در زمان غيبت سيد 
سعيد مسقطى كه به زنگبار رفته بود حاكم مسقط را بيرون كردند، اما يك نيروى اعزامى از مسقط آن بنادر را دوباره 

 تصرف نمود.



ولى ايرانيان بواسطه رسيدن قواى امدادى زياد در اين موقع در مقابل سيد سعيد زياد قوى شده بودند و از آنطرف 
 1856انگليس ها چون با حركت دستجات مسلح او در دريا مخالفت مينمودند عمليات او را فلج ساختند. باالخره در سال 

 هزار تومان بدولت 16 سال اجاره كند و ساليانه مبلغ 20صلح برقرار شد، بدين شرط كه امام مسقط آن بنادر را مدت 
 يگانه مركزى كه در تملك مسقط »3 «ايران بپردازد و هرمز و قشم را جزو قلمرو خاك ايران بشناسد. در زمان حاضر

 باقى مانده در خارج عمان شهر كوچك گوادر- است كه يكى از بنادر بلوچستان انگليس است.

______________________________ 
)1-(Basidu  

)2-(Bassadore  

 )- مراد زمان تأليف كتاب است. (مؤلف)3(
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 ناصر الدين شاه 

 فصل هفتاد و نهم فراگرفتن يا احاطه كردن ايران 

از مرو، آخرين منزل نيزه هاى آزاد، اعضاى قبايل باطراف متفرق ميشوند و اسب هاى تركمانان با تفنگ هاى تزار روسيه 
 مجهز شده اند.

 »1 ««سرآلفردليال»

 پيشرفت روسيه در آسياى مركزى 

در نيمه اول سده نوزدهم مهمترين وقايعى كه ايران را متأثر و مبتال ساخت همانا پيشرفت روسيه در قفقاز و ضميمه شدن 
تمام اياالت ايران كه در منتهاى ارس قرار داشتند پس از دو لشكركشى موفقيت آميز بآن دولت بوده است و نيمه دوم 

همان قرن كشور ايران شاهد يك پيشرفت بزرگتر نيروى شمالى در آسياى مركزى بود. اين پيشرفت باعث شد كه مرز 
دولت روسيه و ايران در شرق بحر خزر مشترك شود. بنابراين نگارنده در نظر گرفته كه شرحى راجع باين جنبش و 

 .»2 «حركت و يا طرز پيشرفت فوق العاده جنوبى بنظر خوانندگان برساند

______________________________ 
)1-(Sir Alfred Lyall  

)- مآخذى كه مورد استفاده قرار گرفته اند (عالوه بر كتبى كه قبال ذكر شده) عبارتند از «شرح مسافرتى از هرات به 2(
، و از هرات تا اورنبورك بقلم «سروان سرر. شكسپير» در 1856خيوه بقلم «ماژور جيمزآبوت» در سال 



، ( Burnaby)، «مسافرت با اسب به خيوه» بقلم سروان ف. برنابى 1842شماره ماه ژوئن ( Blackwood)مجله 
«زندگانى و مسافرتها» بقلم «آرمى نيوس و امبرى» «واحه مرو» بقلم ى. اودونوان» «ايران شرقى» بقلم سرف. گولد- سميد 

 و «قلب آسيا» بقلم ح. سكرين و «اى. دى. راس» (مؤلف).
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ما در فصل شصت و دوم از اولين سفارت روسيه به خيوه و بخارا كه توسط آنتونى جنكينسون در قرن شانزدهم بعمل 
آمد شرحى مذكور داشتيم. در اوائل قرن هيجدهم پطر كبير با خان هاى خيوه و بخارا روابط و مناسباتى برقرار نمود. امير 

حكمران خيوه حاضر شد در عوض حمايتى كه دولت روسيه از او در مقابل بخارا مينمايد طوق اطاعت آن دولت را بر 
 بمنظور مسافرت اكتشافى با رضايت خان »1 « يك ستون روسى تحت فرماندهى كنت بكوويچ 1715گردن نهد. در سال 

بدان سمت روانه شد ولى مرگ خان موقعيت را تغيير داد و اين هيئت روسى مورد حمله جانشينان خان واقع شده و 
 تمامى از بين رفتند.

براى جبران اين حادثه شوم هيچگونه اقدامى بعمل نيامد. در طى سال هاى بعد روس ها بتدريج قرقيز (قبيله تاتار ميانى) را 
 تسليم شدند. بعدا اورنبورگ را بمنظور احداث پايگاهى براى حمالت آينده مستحكم 1702بلع كرده و آنها در سال 

 ساختند. در طى نيمه آخر قرن هيجدهم پيشرفت روسيه بكلى متوقف شده بود.

 تاتارهاى كوچك را با حكومت 1822در قرن نوزدهم روسيه رويه تجاوز و پيشروى را دوباره از سر گرفت و در سال 
 اورنبورك متحد ساخت. در اين موقع حس بدگمانى و سوءظن هاى خيوه و بخارا بواسطه اين عمل برانگيخته شد.

 يعنى درست پيش از اينكه پيشرفت عظيم آنها شروع شود بدينقرار بود. در 1838- 1839موقعيت روسيه در سال هاى 
سمت مغرب بحر خزر قفقاز هنوز مطيع نشده بود و در حدود يكصد هزار سرباز روسى به محاصره محلى مشغول 

 تسخير نشد تا اينكه روسيه در آن نزديكى 1864گرديدند كه «بزرگترين دژ عالم» خوانده ميشد و آن باالخره تا سال 
يك خط مستقيم جديدى براى پيشرفت بطرف شرق بدست آورد. در آسياى مركزى كه اكنون بيشتر مورد دقت نظر ما 

 رسيد. از اين مركز مرز روسيه به »2 «ميباشد امتداد مرزهاى روسيه بانتهاى رود اورال و اورنبورك و از آنجا به ترويتزكا
 »3 «پطر و پاولوسك 

______________________________ 
)1-(Count Bekovich  

)2-(Troitzka  

)3-(Petropavlovsk  
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  در مرز چين رسيد.»2 « و باالخره سمى پاالتينسك »1 «و بهمين ترتيب امسك 

 1839- 1840اولين لشگركشى به خيوه 

 اولين حركت بطرف جنوب روس ها بر ضد ايالت خيوه بود.

اين لشكركشى تا يك اندازه جوابى به تصرف افغانستان از طرف انگليس ها بوده است، ولى روس ها باين عمل با دالئل 
ديگرى صورت حق بجانبى ميدادند. سال ها بود كه اوزبك ها مدام به پيش قراوالن روسى حمله نموده اموال اتباع روسى 

 را بغارت برده و عده زيادى از مسكوى ها را به اسارت ميبردند.

 فرماندار ارنبورك بر يك نيروئى شامل سه هزار پياده نظام و دو هزار قزاق و بيست و دو عرابه توپ »3 «كنت پروسكى 
 او به پيشروى طوالنى نهصد ميلى خود دست زد. براى آذوقه و خواروبار و لوازم 1839فرماندهى ميكرد. در نوامبر سال 

و احتياجات اين نيرو همه گونه انتظامات و ترتيبات داده شده بود، بنابراين ستون نقليه آنها خيلى مفصل و زياد بود. 
سرماى شديد اتفاقى باعث شد كه صدها نفر از شتران تلف شدند و اسب ها هم قادر نبودند كه در برف براى خود 

خوراك پيدا كنند. بنابراين كنت پروسكى در مقابل اين اوضاع مخالف و ناگوار مجبور شد حتى قبل از رسيدن به فالت 
 فرمان عقب نشينى دهد، دشت مزبور بين بحر خزر و درياهاى اورال قرار داشت. اين نيرو در ماه ژوئن »4 «اوست- اورت 

  در حاليكه تلفات سخت و شديدى متحمل شده بود به اورنبورك مراجعت كرد.1840

اين لشكركشى با وجود آنكه بشكست و عدم موفقيت كامل مواجه شده بود باز بريتانياى كبير را شديدا دچار وحشت 
 با يك پيشقدمى كه حيرت آور است در حاليكه بسوى مأموريت خود در هرات رهسپار »5 «ساخت. ماژورد. ارسى تود

 و بعدا كاپتان شكسپير را از راه بيابانى بطول هفتصد ميل به نزد خان روانه ساخت تا باو خطر »6 «بود كاپتان جيمزآبوت 
 استهزاء و ريشخند روسيه را گوشزد نمايند.

______________________________ 
)1-(Omsk  

)2-(Semipalatinsk  

)3-(Count Perovski  

)4-(Ust -Urt  

)5-(Mojor D'arcy Todd  

)6-(Captain James Abbott  
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ميسيون شكسپير بطور قابل مالحظه اى موفقيت يافت. براى اينكه او نه تنها خان را مجبور ساخت كه بردگان روسى را رها 
سازد بلكه خود شخصا اسراى آزاد شده را كه چهارصد نفر بودند و از مرد و زن و بچه تشكيل يافته بودند به ارنبورك 

 راهنمائى نمود و اين كار مهم و خطير او بسيار قابل مالحظه است.

 روسيه مشغول تجهيز يك نيروئى بمنظور لشكركشى بر ضد خيوه شد، اما چون رئيس اوزبك ها 1840در پائيز سال 
 تسليم شد عملى كردن اين منظور ديگر لزومى نداشت.

 با او قراردادى بست باين شرط كه معامله بردگان در خيوه منسوخ شود و از تجاوز و تهاجم 1842باالخره روسيه در سال 
 بخاك روسيه ممانعت بعمل آيد.

  م 1844پيشرفت روسها بطرف درياى اورال 

در طى ده سال بعد روسيه نقايص و معايب ارنبورك را براى ايجاد يك پايگاه ملتفت شد، بنابراين بتدريج ولى منظما 
 روسيه 1844براى تصرف بيابان بزرك قرقيز كه از رودخانه اورال تا درياى اورال ادامه داشت دست بكار شد. در سال 

 را تصرف نمود. يك دژ در اين نقطه و دژ »1 « مصب سيرداريا1847قسمت مهم اين آبها را تفحص نموده و در سال 
 ديگر در بندرگاه درياى اورال بنا گرديد.

  م 1849- 1864تصرف دره سيرداريا 

روسيه با تصرف مصب سيرداريا با خانات خوقند تماس مستقيم حاصل نموده و خصومت و عداوت خان خوقند نيز 
 يكى از قالع اين ايالت 1849نسبت بروسها كه سرزمين او را مورد هجوم قرار داده بودند برانگيخته شده بود. در سال 

كوچك به تصرف روس ها درآمد. چهار سال بعد پيشرفت بيشترى بعمل آمد. آق مسجد در دويست و بيست ميلى باالى 
رودخانه تصرف شده و بر روى خرابه هاى آن قلعه پروسكى برپا شد و بدينطريق خط سيرداريا تأسيس يافت. در سال 

 يك قلعه ديگرى ساخته شد كه بعدا آن »3 « بعمل آمد و در ورنو»2 « يك لشكركشى ديگرى در طول دره ايلى 1845
  شد.»4 «قلعه كرسى نشين ايالت سميرچيه 

 در اين موقع جنك كريمه روى داد و روسيه براى چند سالى دست از تجاوز و جلوروى 

______________________________ 
)1-(Sir Darya  

)2-(IIi  

)3-(Vernoe  



)4-(Semirechia  
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كشيده فقط كوشش خود را مصروف آن نمود كه مواضع بدست آورده را در مقابل خوقند ببهترين وجهى مستحكم 
 سازد.

 خان خوقند به مواضع روس ها در سيمرچى حمله كرد. روس ها در جواب آنها بسوى تاشقند پيش رفته و 1860در سال 
 مرز ايالت »1 « آنجا را تصرف نمودند و پس از اين موفقيت سرزمين بين درياى اورال و ايسيك قول 1856در سال 

تركستان گرديد. اين عمل خاتمه مرحله اول اين پيشرفت عظيم بود و بوسيله آن نيروى شمالى در فاصله مؤثر سه خانات 
 بزرك خيوه، بخارا و خوقند قرار گرفت.

  م 1842- 1868مناسبات روسيه با بخارا 

 امير بخارا از تصرف كابل بدست بريتانياى كبير متوحش شده متوسل بروسيه گرديد. اين دولت نيز 1842در سال 
 بدان صوب فرستاد و از آنها با احترامات زياد پذيرائى كردند. اما فاجعه كابل در »2 «ميسيونى در تحت كلنل بوتنف 

 اوضاع بخارا تأثير و واكنشى شديد نمود.

 كه بعدا باو پيوست در بخارا زندانى شدند. مأمور سياسى روسيه كه براى نجات ستودارت »4 « و كونولى »3 «ستودارت 
 منتهاى كوشش را بعمل آورده بود با بى احترامى شديد از طرف امير كه ديگر از انگلستان ترسى نداشت تبعيد شد.

 امير بخارا عليه دولت بزرك شمالى بناى تعرض و حمله را گذاشته و 1865پس از زياده از بيست سال يعنى در سال 
خجند را اشغال نمود و چهار مأمور سياسى روسيه را كه در آن شهر بودند زندانى كرد در سال بعد روس ها پس از يك 

 آرتش 1868پيروزى قطعى كه در آريرقا بر بخارائى ها بدست آورده بودند خجند را مجددا تصرف كردند. در سال 
بخارائى ها دوباره مغلوب شده و سمرقند تصرف شد. چندى بعد با امير پيمان صلح بسته شده و او سمرقند را بروسيه 

 واگذار نمود و غرامات جنك را پرداخت.

 به روسيه فتوحات روسيه را در صحنه عمليات شرقى خاتمه داد. اتفاقا يك 1876الحاق تمام حوزه خانى خوقند در سال 
 نتيجه اى كه از اين عمليات گرفته شد استقرار

______________________________ 
)1-(Issik Kul  

)2-(Colonel Butenef  

)3-(Stoddart  



)4-(Conolly  
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روسيه در چارجويى در كنار سيحون بود كه او را همسايه ايران ساخته و بر نفوذش در تهران افزود. اين لشگركشى ها را 
 ممكن است تشكيل دهنده مرحله دوم اين پيشرفت دانست.

  م 1873فتح خيوه 

 كه امروزه نقطه شروع »1 « روسها خود را در كراسنوودسك 1869سومين مرحله اين پيشرفت فتح خيوه بود. در سال 
  نزديك مصب رودخانه اترك مستقر ساختند.»2 «راه آهن آسياى مركزى ميباشد و بعدا در چكش لر

دولت ايران بدون اخذ نتيجه اعتراضات شديدى باين عمل نمود. اين تازه واردين بتدريج نفوذ خود را بر تركمن هاى 
يموت بسط و توسعه داده و راههاى آن ناحيه را بداخل بازديد و نقشه بردارى كردند. روس ها اعتراف مينمودند كه منظور 

اساسى آنها ايجاد يك جاده مستقيم به آسياى مركزى است. بدون شك اين رويه تا اندازه اى بمنافع ايالت تركستان بود. 
فعاليت پيش آهنگان روسى طبعا در همه جا باعث پريشانى خاطر و ناراحتى گرديد. خان خيوه خيال كرد كه تقاضاى 

روس ها از همكارى با او و افتتاح مرابطه و مراوده با درياى اورال از قلمرو كشور او استقالل ويرا تهديد مينمايد. از مدتها 
پيش نقشه اساسى حمله و هجوم به خيوه كشيده شده بود و چون خيوه اى ها را از بخارا پشتيبانى مينمودند دولت روسيه 

 ستونهائى در يك زمان معين از كراسنوودسك، پروسكى، تاشقند و 1873مجبور باجراى اين نقشه گرديد. در سال 
 بسالمت بآن واحه بزرك رسيدند. اينها با هيچگونه معارضه و »3 «ارنبورك شروع به پيشرفت نمودند. سه تا از اين ستونها

 مقاومتى مواجه نشدند و پايتخت را با يك حمله تصرف نمودند.

بدينطريق روسيه سرزمين واقع در ساحل راست آمودريا را بخاك خود ضميمه ساخته و در آنجا دو قلعه احداث نمود. 
 خان جوان دوباره به تاج وتخت خود مراجعه داده شد ولى يك 

______________________________ 
)1-(Krasnovodsk.  

)2-(Chikishliar.  

( Burnaby))- ستون ودسك مجبور شد از كم آبى توپ هاى خود را در شن ها دفن كرده و مراجعت كند. بورنبى 3(
ذكر ميكند كه هيچگونه استفاده اى از وسائل نقليه براى آب نشد، در صورتيكه كشتى هاى بخارى در آمودريا تا كنگراد 

 در شمال واحه خيوه پيش رفته بودند. (مؤلف)
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  هزار ليره استرلينك بر او تحميل شد.250غرامت جنگى كمرشكنى بمبلغ 

  م 1857- 1861لشكركشى هاى ايران بر ضد تركمان ها 

قبل از اينكه ما بشروع آخرين مرحله پيشروى روس ها بپردازيم مناسب ميدانيم كه لحظه اى بمناسباتى كه در اين موقع بين 
 سلطان مراد ميرزا فرمانفرماى كل خراسان هشتاد نفر از 1857ايران و تركمان ها وجود داشت عطف توجه نمائيم. در سال 

سران تركمان را براى شركت در كنفرانسى در مشهد دعوت نمود، ولى همگى آنها را به خدعه و فريب دستگير نموده 
زندانى ساخت. فرمانفرماى ايران پس از آنكه بدين وسيله از قدرت آدم دزدان كاست بسوى مرو حركت نموده و در 
نتيجه پيروزى خود آنجا را تصرف نمود. سه سال بعد حمزه ميرزا بجاى او نشست و او براى بار دوم شهر مرو را بدون 

 مواجهه با مقاومتى تصرف نمود.

اما در يك نبرد واقع در اردوگاه طق در نزديك همان بلد كه اطراف آن محصور بخندق بود شكست خورد. سپاهيان او 
. در اثر اين شكست و فرار قيمت »1 «با بى نظمى كامل فرار كرده درحالى كه توپهاى خود را بدست تركمانان فاتح دادند

. بعد از آن براى اعاده حيثيت از دست رفته »2 «برده در آسياى مركزى پائين آمده و ارزان تر از زمان يك نسل پيش شد
ايران هيچگونه كوششى بعمل نيامد. فقط در اثر حمله اى از سرخس دژ مرزى ايران به تركمانان شد عده اى از آن توپ ها 

 مسترد گرديد.

  م 1881خورد شدن تركمانان بدست روسها 

 ما اكنون دوباره قلم را بشرح پيشرفت روس ها معطوف ميداريم.

پس از اطاعت و انقياد خيوه يگانه ناحيه مستقلى كه در آسياى مركزى باقى مانده بود ناحيه تركمن ها بود كه ايرانيان 
 ستون هاى قوى بداخله »3 «چنانكه ديده شد كنترل و نظارت مبهم و بى اثرى بر آنها داشتند. هرسال روسها از چكش لر

 آنجا ميفرستادند و آنها بتدريج سواحل راست رودخانه اترك را تا

______________________________ 
  (مؤلف)170)- رجوع شود به «واحه مرو» فصل دوم صفحه 1(

)- و امبرى در كتاب خود موسوم به «زندگانى و مسافرت ها» قيمت متوسط يك برده را در بخارا سه ليره تعيين نموده، 2(
 ولى ذكر ميكند كه پس از پريشانى و بدبختى ايرانيان قيمت آن به سه شلينگ تنزل يافت. (مؤلف)

)3-(Chikishliar  
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 »1 «جات ضميمه كردند



 بسوى قزل آروات پيش رفت ولى قبل از اينكه بتواند موقعيت خود را مستحكم سازد »2 « ژنرال لوماقين 1877در سال 
مجبور بعقب نشينى شد. شروع جنگ روس و تركيه در اين موقع نيز از بروز حوادث بيشتر جلوگيرى نمود. اما در سال 
بعد او به گوك تپه باردوگاه خندق دار معروف طق پيش رفت. توپخانه او به تركمانان كه در ناحيه كوچكى جمع شده 
بودند تلفات موحشى وارد آورد، ولى حمله او منجر بعدم موفقيت شده و با تحمل تلفات سنگين عقب نشينى نمود. اين 
 ضربه براى حيثيت روسيه خيلى وحشتناك بود و شايد بتوان اين واقعه را با عقب نشينى انگليس ها از كابل مقايسه نمود.

 در اين موقع مأمور شد كه شهرت از دست رفته روسيه را دوباره بحال اول بازگرداند. اين شخص »3 «ژنرال سكوبلف 
 مسئله حمل و نقل را در درجه اول اهميت يافت.

 كه بعدا با مسئله اى شبيه بآن مواجه شد به ساختن راه آهن در اين جلگه وسيع دست زد با »4 «بنابراين مانند لردكيچنر
كمك راه آهن و قدرت تشكيالت خود او توانست كه هشت هزار نفر سپاهى و پنجاه و دو عرابه توپ و يازده مسلسل را 

 به گوك تپه برساند.

 با وجود حمله شديد 1881تركمن ها مصمم شده بودند كه آخرين ايستادگى خود را در اين ناحيه بخرج دهند. در ژانويه 
محصورين طق بر مهاجمين خندقهائى كنده شده و يك شكافى در خطوط دفاعى تركمانان احداث نموده و از آنجا 

آتش مرگبارى بداخل محوطه محصور ريخته شد. حمله آخرى كامال موفقانه بود. اعالم شروع حمله با انفجار يك مين 
داده شد. اين مين قسمت معظم ديوار قلعه را خراب نمود و روس ها كه در چهار ستون پيش ميرفتند بسرعت قلعه را 

 از يك تپه مجاور ديده و ذكر نموده است از يك فرار »5 «تصرف نمودند. تعقيب فراريان مطابق آنچه كه اودونوان 
 بانهزام 

______________________________ 
  (مؤلف)16)- «واحه مرو» فصل سوم. همچنين «ده هزار ميل» صفحه 1(

)2-(General Lomakin  

)3-(Skobeleff  

)4-(Lord Kitchener  

)5-(O'Donovan  
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 قطعى منجر شد. بدين ترتيب آخرين موضع مستحكم بزرگ آسياى مركزى سقوط نمود.



چند سال پس از اين پيروزى وقتيكه براى احترام بشجاعت مهاجمين من در اين خرابه ها گذر مينمودم از شجاعت 
نااميدانه اى كه تركمانان با آن در مدت بيست روز تمام اين قلعه را كه داراى ديوار ساده اى بود در مقابل آرتش روس 

 حفظ نمودند حيرت نمودم.

اين ضربه براى تركمانان طق ساكن واحه آخال خردكننده و آخرى بود. يك افسر روسى موسوم به آليخانوف كه اصال 
 مرو يك قسمتى از امپراطورى روسيه 1884يكنفر مسلمان داغستانى بود طق مرو را وادار به تسليم ساخت. در سال 

 گرديد.

 كه واحه ايست در طرف جنوب مانند ديگر قبائل كوچك باو تأسى نمودند. اين لشكركشى »1 «سارق هاى يوالتان 
 موفقيت آميز چهارمين و آخرين مرحله پيشرفت روسها را تشكيل داد و بدين وسيله تزار آقاى آسياى مركزى گرديد.

 تأثير آن در ايران 

وقايع باال در ايران دو گونه تأثير بخشيد: يكى اينكه دولت ايران قادر نبود از حمالت دائمى تركمانهاى طق، يموت و 
 بخراسان جلوگيرى نمايد و بالنتيجه اين اقدام و فعاليت دولت روسيه براى دهقانان بيچاره ايرانى به نهايت »2 «گوكالن 

درجه مفيد و نافع بود. اما در مقابل آن بايستى از دست رفتن قسمتى از خاك ايران در شمال و از بين رفتن نفوذ ايران بر 
 »3 «اثر انضمام مرو بروسيه را هم در نظر گرفت. مرز جديد نيز كه در طول رودخانه اترك تاجات و از آنجا به سمبار

امتداد داشت بطور غير مساعد و نامطلوبى براى ايران در قسمت شرقى آن كشيده شده تمام ناحيه حاصلخيز اتك يا دامنه 
اين رشته را روس ها ضميمه ساخته بودند و دهقانان ايرانى مناطق مرتفعه اجازه نداشتند كه بر وسعت اراضى متروك خود 

حتى يك متر بيفزايند و يا اينكه يك درخت جديد بنشانند. در صورتيكه دولت روسيه يك دولت قوى باقى مانده و 
 مأمورين و افسران او بميل خود و خودسرانه از مرز ايران گذشته هرگونه 

______________________________ 
)1-(Yulatan  

)- بدبختانه در سالهاى اخير تركمن هاى ساكن وادى گورگان حمالت خونين و جنايت آميز خود را شروع نموده اند. 2(
 (مؤلف)

)3-(Sambar.  

 518، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 تخلف و نقض در معاهده را از راه خراب كردن محصوالت و يا بطريق ديگر سياست و تنبيه ميكردند.

  م 1863تصرف هرات بدست دوست محمد 



اكنون براى مدتى ميرويم از اوضاع افغانستان و امور جارى آنجا سخن ميرانيم. سلطان احمد خان پس از تحكيم مبانى 
 انجام يافته 1856 ذكر شد عليه اشغال فراه بدست دوست محمد خان كه در سال 352حكومت خود چنانكه در صفحه 

 بود شديدا اعتراض نمود.

 حكمران هرات از ناامنى و اغتشاش 1862بريتانياى كبير در اين مورد عدم عالقه خود را براى مداخله نشان داد. در سال 
در كابل براى بيرون كردن پادگان افغانى استفاده نمود. دوست محمد نيز تقريبا بدون معطلى وارد كارزار شده پس از 

 بدون اشكال و صعوبت زياد آنجا را 1863تصرف مجدد فراه بسوى هرات شروع به پيشرفت نمود و در ماه مه سال 
 تصرف نمود.

سلطان احمد در هفته هاى آخر محاصره مرد و دوست محمد نيز بيش از چند روز نتوانست از فتح خود استفاده ببرد. 
دولت ايران وجود امير را در سرحدات خراسان با تشويش خاطر و دل واپسى نگريسته و سقوط هرات آن دولت را 

هراسان ساخت. اما با مرگ دوست محمد اين تهديد و خطر برطرف شد و درعين حال در افغانستان نيز در همان موقع 
 موقعيت سياسى مانند آسياى مركزى كامال عليه شاه تغيير يافته بود.

  م 1870- 1871كميسيون سرحدى مكران 

حال به پيشرفت امپراطورى هندوستان عطف توجه نموده و مينويسيم كه در نيمه اول قرن هيجدهم نادر شاه بلوچستان را 
 ناصر خان براهوئى بمقام بيگلربگى يا حكمران آنجا تعيين شد. 1739مبدل به يك ايالت و استان ايرانى نموده و در سال 

پس از قتل افشار بزرگ ناصر خان نسبت به احمد شاه اظهار تابعيت نمود، ولى بعدا استقالل خود را اعالم داشت. ناصر 
 درگذشت و پس از مرگش بلوچستان مبدل به يك هرج ومرج ممتد و طوالنى شده و اين ايالت بين 1795خان در سال 

عده اى از رؤساى قبائل تقسيم گرديد و آنها هم دائما با يكديگر در زدوخورد بوده و بايران حمالتى ميكردند. در 
 سلطنت محمد شاه دولت ايران ادعاهاى 
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خود را بر آنجا تجديد نمود و بوسيله مداخله و وساطت ابراهيم خان بمى ناحيه پس از ناحيه را بخاك ايران ضميمه 
 ساخت.

 متوجه شد كه در مغرب گوادر هيچگونه 1864 كه نخستين مدير تلگرافات در ايران بود در »1 «سرفردريك گولدسميد
مأمور رسمى ثابتى وجود ندارد كه بتواند با او داخل مذاكره و قرارى بشود و اين حاكى از لياقت و مهارت و كاردانى 
اوست كه خط تلگراف در آن ناحيه تكميل و بكار انداخته شد. بنابراين نه تنها از نظر كشيدن تلگراف و نيز حفاظت و 

نگهدارى آن بلكه براى حفظ منافع استان تحت الحمايه كالت و باالخره حفظ منافع خود ايران چنين صالح ديده شد كه 
مرز ثابت مشخصى تعيين گردد و براى اجراى اين منظور باب مذاكرات مفتوح شده و منجر به توافق نظر براى يك 

كميسيون مشترك از بريتانياى كبير و ايران و كالت گرديد. ليكن بواسطه اشكال تراشى و تعرضات دائمى كميسر ايران و 



خصومت ابراهيم خان بايد گفت هيچگونه پيشرفتى حاصل نشد، تا آنكه ژنرال گولدسميد بسوى گوادر حركت نمود. در 
 كه مرز مورد بحث را بازديد و نقشه بردارى كرده و ميتوانست اطالعات جمع شده قبلى را در اين »2 «آنجا ماژورلوت 

ناحيه كامل سازد باو پيوست. پس از آن كميسر بريتانيا نظريه خود را داده باين معنى كه مرز ايران را از يك نقطه اى واقع 
در مشرق كواتار (كه نبايد با گوادر اشتباه شود) تا كوهك محدود و معين نمود. شاه اين خط سرحدى را كه با نظريات 

و دعاوى ايران موافق و مساعد بود پس از كمى درنگ قبول نمود. گولدسميد از اين موفقيتى كه نصيب او شده بود مورد 
 تحسين قرار گرفته و براى دست زدن بيك كار مشكل ترى تشويق و ترغيب گرديد.

  م 1863- 1870مسئله سيستان، مرحله اول 

يكى از مهمترين مسائلى كه دولت انگليس پس از امضاء معاهده پاريس مواجه با آن شد مسئله سيستان بوده است. اين 
واليت دلتائى اصال متعلق بايران بوده ولى بدست احمد شاه ضميمه شده و قسمتى از قلمرو جانشين او را تشكيل ميداد. 

 در منازعات و كشمكش هاى داخلى براى 

______________________________ 
)1-(Sir Fredric Goldsmid  

)2-(Lovett  
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تحصيل قدرت و امارت كه افغانستان را بعدا مختل و آشفته ساخت واليت مزبور وقتى به قندهار و وقت ديگر به هرات 
منضم گرديد. يار محمد خان در قسمت اعظم از ايام حياتش آنجا را باج گزار و تابع در تصرف داشت. پس از مرگ او 

 نسبت بايران »1 «دولت ايران ادعاهاى خود را بر اين واليت از دست رفته آغاز نمود. على خان رئيس طائفه سربندى 
 اتفاق افتاد و در طى 1857اظهار تابعيت نموده و بازدواج با يك شاهزاده خانم ايرانى مفتخر گرديد. اين واقعه در سال 

سلطنت دوست محمد خان هم على خان و هم جانشين او تاج محمد تفوق ايران را اعتراف داشتند. شاه ايران در بين 
 مكررا از دولت بريتانيا دعوت نمود كه وسط افتاده نگهدارى سيستان را در مقابل تجاوز افغانها بر 1863 تا 1861سالهاى 

عهده گيرد. جواب دولت انگلستان اين بود كه چون آن دولت سلطنت شاه را در سيستان برسميت نميشناسد نمى تواند در 
اين كار مداخله نمايد. اشكال قضيه در اين بود كه ايران امكان داشت اجراى معاهده اى را كه اخيرا بامضاء رسيده بود 
درخواست نمايد. ولى چون حكومت هندوستان در اين موقع شير على خان را كه براى مستقر كردن خويش در كابل 

 ميجنگيد برسميت نشناخته بود مسئله حكميت خارج از موضوع بود.

 وقتيكه براى دادن جواب صريح حاكى از نظريات وى اصرار شد نوشت كه در مشاجره و 1863وزارت خارجه در سال 
نزاعى كه برطبق اطالع بين ايران و افغانستان بر سر حكومت سيستان روى داده دولت عليا حضرت بهيچ وجه نمى تواند در 

 آن مداخله نمايد، بلكه بخود طرفين بايد آنرا واگذاشت تا بزور شمشير تملك خودشان را ثابت نمايند.



اعالم اين سياست و خطمشى بحال ايران نافع بود، چه شير على در آن زمان قادر نبود كه از منافع مرز افغان دفاع نمايد. 
درعين حال دولت شاه كه از مؤاخذه و تعرض بريتانيا خود را ايمن ديد سياستش را بطور ثابت ادامه داد و اين سياست 

 عبارت از اين 

______________________________ 
)- سربندى ها ساكنين قديمى سيستان بوده اند، تيمور لنگ آنها را به بروجرد كوچ داد، ولى نادر شاه دوباره آنها را 1(

 بوطن خود برگردانيد. (مؤلف)
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بود كه نفوذ و قدرت ايران را آنقدر اعمال كند تا همه سكنه ايرانى سيستان را تحت كنترل و نظارت تهران دربياورد. ولى 
شير على عاقبت خود را بر تخت امارت كابل مستقر ساخته و ايران را بجنگ تهديد نمود. در اينموقع دولت بريتانيا رويه 

عدم مداخله را كه روى كياست و مهارت بود ترك گفته به استناد ماده شش عهدنامه پاريس پيشنهاد حكميت نمود و دو 
 دولت مزبور نيز با آن موافقت نمودند.

 كميسيون حكميت سيستان 

سرفردريك گولدسميد پس از موفقيت در تعيين و تصويب سرحد مكران مطابق مشروحه باال، مأمور سيستان شد كه 
بآنجا رفته در موضوع دعاوى ايران و افغان قضاوت و حكميت نمايد. ميسيون انگليسى از بندر عباس حركت نمود و در 

 مستشرق معروف بآنها »3 « فرمانفرماى هند نماينده بود و نيز دكتر بلو»2 « كه از طرف لردمايو»1 «سيستان ژنرال پولوك 
 پيوستند.

مير عالم خان امير قائن و مأمورين ايران هردو نسبت باين ميسيون به عداوت و خصومت رفتار نموده و اين نكته بوضوح 
پيوست كه در چنين مواقعى تهيه نكردن يك عده نظامى انگليسى اشتباه است. ژنرال گولدسميد كه تحمل و گذشتش 

قابل مالحظه بود حتى االمكان معاينه و مساحى و نيز تحقيقات نموده و مثل سابق يعنى در مورد كميسيون مرزى پيش، او 
 بطهران مراجعت كرد.

ژنرال نامبرده در حكم داورى خود بين سيستان اصلى و سيستان رويى فرق گذاشته بود. او سيستان اصلى را از نيزار واقع 
در شمال كانال اصلى در جنوب معين كرده و اين ناحيه در آن موقع بوسيله رود هيلمند در طرف مشرق محدود بود. اين 

 هزار نفر جمعيت بود به ايران واگذار شد. 45قسمت كه در حدود نهصد و پنجاه ميل مربع مساحت آن ميشد و داراى 
 سيستان رويى يا ناحيه اى كه در ساحل راست رود هيلمند بود بافغانستان داده شد.

از نقطه اى كه كانال اصلى نزديك سد بزرگ موسوم به بند سيستان شروع ميشود سرحد اعالم شده و تا كوه ملك سياه 
 امتداد پيدا ميكند. اين محل كه در آنوقت بازديد



______________________________ 
)1-(Pollock  

)2-(Lord Moyo  

)3-(Bellew  
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 كلك رانى در درياچه سيستان 
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و معاينه نشد امروز محل التقاء مرز دو كشور ايران و افغانستان با امپراطورى هندوستان ميباشد. بيشك اين قرار و تصميم 
براى ايران مفيد و نافع بود و تمام آنچه را كه ميتوانست حقا مطالبه كند باو داده شد. از طرف ديگر شير على از قطعه فوق 

العاده حاصلخيز چيزى نصيبش نشد و سيستان افغان نسبتا يك ناحيه عقيم و غير مسكون بود. ليكن بطوريكه راولينسون 
اظهار ميدارد «سيستان در حقيقت جزو ممالك ايران بود و برخالف قاعده در دوره هاى مختلف به هرات و قندهار 

ضميمه شده است» قضاوت و داورى فاضل مشار اليه كه اين حقيقت را نشر و اعمال قوه و مجاهدت هاى ايران را نشان 
 داده بسيار عادالنه و درست بوده هرچند كه به مذاق شير على نامطبوع و تلخ ميآمده است.

  م 1896كميسيون سرحدى ايران و بلوچستان 

سر فردريك گولدسميد بدينطريق سرحد ايران را اول از گواتار كه بندرى است در درياى عرب تا كوهك و بعدا از 
سيستان تا كوه ملك سياه مشخص و معين نمود. بين اين دو محل سرزمينى بطول سيصد ميل واقع شده كه بيشتر آن 

صحرا و بيابان و فقط داراى چند بيشه خرماى قابل بحث بوده كه دولت ايران و خاران يك ناحيه لم يزرعى در بلوچستان 
 يك كميسيون سرحدى در تحت رياست كلنل 1896انگليس هردو ادعاهائى بر آن داشتند و روى همين ها در سال 

. پس از »1 «هولديج (اكنون موسوم به سرتوماس است) تشكيل شد. نگارنده افتخار خدمت در اين كميسيون را داشت 
عزيمت ژنرال گولدسميد ابراهيم خان فعال كوهك را گرفت، ولى دولت بريتانيا هرگز انضمام آنرا بايران برسميت 
نشناخت. بنا بفتواى كميسيون اين ناحيه بايران تعلق گرفت، در صورتيكه بيشه هاى خرماى مشكل جنوبى كه شامل 

الدگشت نيز بود به خاران داده شد. چند بيشه خرماى ديگر در انتهاى شمال كه شامل هوك سوتك بود بايران واگذار 
 شد.

چون موسم سرما كه فقط در آن موسم مساحى و نقشه بردارى امكان پذير است قبل از آنكه كميسيون مشغول كار شود 
نزديك باتمام بود كلنل هولديچ تصميم گرفت كه سلسله جبالى كه از كوه ملك سياه به جنوب امتداد دارد و به كجه 

 كوه و كوه مير جاوه 



______________________________ 
  (مؤلف)19)- رجوع شود به ده هزار ميل فصل 1(
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موسومند مرز ناحيه شمالى مساحت مزبور قلمداد نمايد. چنانچه دست باقدامات و انتظامات ديگرى ميخواستند بزنند 
مجبور بودند كه در زمستان سال ديگر شروع بكار نمايند كه ترتيب و تنظيم آن خيلى دشوار بود. روى اين تسويه و 

قرارى كه داده شد تعيين مرز ايران از بندر گواتار تا سيستان صورت اتمام پذيرفت. دشت هشتادان در خراسان كه مورد 
 بوسيله ژنرال مك لين تحديد حدود شد و بنابراين تنها جاى خالى كه امروزه باقى مانده و 1891مناقشه بود در سال 

 تحديد نشده از جنوب ستون هاى مرز هشتادان تا سيستان است كه شايد بطول دويست ميل باشد.

 1903- 1905دومين كميسيون حكميت سيستان 

 كنسولگرى سيستان را تأسيس نمودم ترعه 1899 رود هيلمند مسير خود را تغيير داد. وقتيكه من در سال 1891در سال 
روديكه بنام رود پريان موسوم است بطور قابل مالحظه اى بطرف مشرق ترعه اى كه ژنرال گولدسميد براى مرز معين 
نموده بود جريان داشت. اين تغيير مسير فرستادن دومين كميسيون حكميت را در تحت فرماندهى كلنل مك ماهون 

(اكنون سرهنرى ميباشد) ايجاب كرد. در اين موقع نماينده بريتانيا با يك نيروى قوى و زورمندى بدرقه ميشد كه آن ويرا 
در يك وضع و مقامى قرار داده بود كه با وضع و مقام سرفردريك گولدسميد تفاوت زياد داشت. اين مسئله مشكل 
بطور دقيق و جامع در يك هواى طاقت فرسا و سرما و گرماى شديد و فوق العاده مورد مداقه و مطالعه قرار گرفت و 

ضمنا معلومات بسيارى از جغرافى اين گوشه آسيا بدست ما آمد. سرحد مطابق فتواى اين كميسيون مانند سابق از كوه 
ملك سياه تا بند سيستان سد اصلى كشيده شد و از آنجا در امتداد هيلمند تا نقطه اى كه رودخانه به دو شعبه تقسيم ميشود 
ادامه مييابد. مرز مزبور مانند سابق دنبال ترعه ناد على را گرفته ولى خطى كه تقريبا بشمال ادامه داشت با دقت و صراحت 

 بيشترى نسبت به كميسيون اولى معين شد.

 سرحد ايران و تركيه 

 مرزهاى ايران فقط در مغرب در طى قرن اخير عمال تغييرى نكرد.

 يك كميسيون مركب از نمايندگان بريتانياى كبير و روسيه براى قضاوت و داورى درباره مرز ايران و 1843در سال 
 تركيه معين شدند. چون جمعيت 
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اين ناحيه از ايليات كوچ نشين تشكيل شده و اين ناحيه سرتاسر مرتفع و كوهستانى، تعيين مرز خيلى مشكل بنظر ميامد. 
 از روى معاهده ارز روم شروع بكار نمود. مطابق شرائط اين معاهده هردو دولت همجوار 1847اين كميسيون در سال 



بعضى نواحى و خطه هائى را كه نسبت بدان ادعاهائى داشتند ترك گفته و راضى شدند كه كميسرهائى براى تحديد 
 در محمره (خرم شهر فعلى) و بغداد جمع 1851، و 1850، 1849حدود تعيين كنند. اين كميسيون جديد در سال هاى 
 پيشنهاد كرد كه خط عمومى سرحد در »1 « لرد پالمرستون 1851شده ولى به هيچگونه نتيجه قطعى نرسيدند. در سال 

قسطنطنيه معين شود و برطبق معاهده ارز روم نمايندگانى از پاريس و تركيه با كمك كميسرها بانجام اين امر بپردازند. 
تعيين مرز در سرزمين هاى مشكوك نيز مطابق پيشنهاد او بايستى به قراردادهاى آتيه واگذار شود. اين پيشنهاد مورد قبول 

) ادامه داشت. در 1865 تا سال 1857قرار گرفت و عمليات مساحى و نقشه بردارى در يك دوره هشت ساله (از سال 
نتيجه نقشه اى از اين ناحيه بين آرارات و خليج فارس قطعه و ناحيه اى بطول هفتصد ميل و عرض بيست تا چهل ميل تهيه 

شد. بعد از آن به باب عالى چنين اطالع داده شد «بعقيده دولت هاى ميانجى و واسطه خطوط سرحدى آتيه بين دو قلمرو 
سلطان تركيه و شاه ايران تا آنجائيكه ممكن است بايستى از روى نقشه تعيين گردد. دو دولت مسلمان خودشان بايستى 

اين خط را تعيين نمايند. اگر در طى وقايع آتيه اختالفاتى در مورد يك ناحيه معين و مخصوصى پيش آيد دو دولت 
 بايستى حل مواد مورد بحث را به تصميم دولت هاى انگليس و روسيه واگذار نمايند.»

 تركيه از گرفتاريهاى داخله ايران استفاده نموده و نه تنها «سر زمين هاى مشكوك» را تصرف نمود بلكه 1907در سال 
نواحى كه بدون گفتگو متعلق بايران بود بخاك خود ضميمه ساخت. چند سال بعد باز يك كميسيون مختلط دوباره 

 درست يكروز قبل از بروز مخاصمه و جنگ بين روسيه و تركيه آخرين ستون 1914تشكيل شد و در ماه اكتوبر سال 
 سرحدى در پاى كوه آرارات برپا شد و بدين ترتيب تعيين حدود ايران 

______________________________ 
)1-(Lord Palmerston  
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 و تركيه باتمام رسيد.

 خالصه 

در اين فصل ما احاطه شدن ايران را از طرف شمال و نيز از طرف مشرق نشان داديم. قوه بزرگ شمالى با نيروهاى 
غيرقابل مقاومت كه هميشه يك دولت منظم را بخرج همسايه هاى غيرمنظم ناتوان و غالبا بى ميل از اينكه حتى اتباعشان را 

از غارت و تاخت وتاز جلوگيرى كنند بزور واميدارد كه توسعه و بسط يابد جلو رانده و با گامهاى وسيع و سريع از 
ارنبورك بطرف مرز ايران پيشرفت نمود. روسيه در اين پيشرفت خود دره سيرداريا، بخارا و سمرقند و خيوه و باالخره 

كشور تركمان را كه اكنون ايالت ماوراء خزر با كرسى نشين آن عشق آباد را تشكيل ميدهد بتصرف درآورد. وى قدرت 
و نفوذ خود را در اين جلگه وسيع پرجمعيت پراكنده محكم و برقرار ساخت و بوسيله راه آهن آسياى مركزى در مرحله 

 در مرحله دوم سلطه خود را بر آن ناحيه محكم و استوار 1905اول و ايجاد راه آهن بين تاشقند و ارنبورك در سال 
 من زياده از يك بار در آسياى ميانى مسافرت كرده و ميتوانم »1 «ساخت. نقشه راه آهن هاى ديگرى نيز كشيده شده است 



پيش رفت يكنواخت ثابتى را كه از همه طرف محسوس و مشهود است تصديق نمايم و اين پيشرفت بخوبى با فقدان 
 امنيت، بى نظمى، بى عدالتى مختصه به رژيم هاى بومى بطوريكه قلم تواناى وامبرى توصيف نموده بكلى متباين است.

اين پيشرفت روسيه باعث انتقاد شديد در انگلستان شد. اما بسيارى از منقدين كه اطالعات شان ناقص و بد بآنها حالى 
كرده اند حاضر نيستند بفهمند كه در همان موقع پيشرفت روسها بريتانياى كبير هم واليات و اياالت وسيع و حاصل خيز و 

پرجمعيتى را در هندوستان ضميمه ساخته است. در خارج هندوستان نيز ايالت بزرگ بيابانى كه بنام بلوچستان انگليس 
موسوم است ضميمه خاك انگليس شد و مناسبات خارجى افغانستان در زمان حاضر نيز بوسيله حكومت هندوستان اداره 
ميشود. در مرز غربى تنها تغيير اساسى كه قابل ذكر باشد بعمل نيامد و مرز قطعى و درست بين امپراطورى ايران و تركيه 

 بوسيله يك كميسيونى كه اعضاى آن بريتانيائى و روسى بودند معين شد.

______________________________ 
 من آخرين انگليسى بودم كه از آسياى مركزى عبور كردم قبل از اينكه نظم قديم جاى خود 1915)- در زمستان سال 1(

 را به ظلم و ستم حاضره كه كشور را به خرابى و ويرانى ميكشاند بدهد. (مؤلف)
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 فصل هشتادم بيدارى ايران 

 سيل تجدد و اصالح با كمال سرعت بطرف مشرق جارى ميباشد،

 سيد جمال الدين.

 مسئله ارتباط تلگرافى بين انگلستان و هندوستان 

ما در فصل پيش نشان داديم كه با طى چه مراحلى سرحدات ايران آنطوريكه امروز هستند معين گرديد. در فصل حاضر 
 قدم هائى كه ايران بطرف استفاده از مزاياى مادى و بازرگانى برداشته سخن خواهيم راند.

يك فرق بزرگ اساسى كه بين غرب مترقى و شرق غيرمترقى وجود دارد در نوع ارتباط آنان ميباشد. در كشور ايران 
 در اين »1 «همانطوريكه در فصل دوم مذكور داشتيم تا آنجا كه خود ايرانيان مسئول ميباشند از زمان كورش كبير تا بحال 

رشته پيشرفت هائى كه قابل ذكر باشد پيدا نشده خوش بختانه ايران در شاهراه ملل واقع شده و بواسطه مزيت موقعيت خود 
 توانست كه گيرنده يك رشته خطوط تلگرافى عالى شود.

قبل از اينكه ما بشرح اين قضايا بپردازيم خوبست نظرى به يك مسئله بزرگترى كه ارتباط تلگرافى بين انگلستان و 
هندوستان بوده و خطوط تلگرافى ايران جزئى از آنرا تشكيل ميداد بيفكنيم. در زمان شورش بزرگ هند در انگلستان 

  براى كشيدن 1859لزوم تأسيس يك رشته خطوط تلگرافى مستقيم جدا آشكار گرديد. بنابراين در سال 



______________________________ 
 )- يعنى تا زمان تاليف كتاب و اال امروزه پيشرفتهاى خيلى زيادى در اين قسمت بعمل آمده است. (مترجم)1(
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يك كابل زيردريائى در بحر احمر كوشش بعمل آمد. منظور از كشيدن اين كابل آن بود كه آنرا با كابلى كه از مارسيز 
 تا اسكندريه كشيده شده بود مرتبط سازند. اما اين عمل با عدم موفقيت كامل مواجه شد.

در همان اوان تركيه نيز مزيت استفاده از خطوط تلگرافى را براى كنترل امپراطورى وسيع خود دريافت. باالخره براى 
مقاصد خودش تصميم گرفت يك خطى از قسطنطنيه از راه آسياى صغير تا بغداد بكشد. تركيه در آنموقع پيشنهاد كرد 

كه دولت بريتانيا از آنجا اين خط را تا هندوستان ادامه دهد و نظر باينكه مساعى بريتانيا براى كشيدن كابل زير دريائى در 
 بحر احمر به عدم موفقيت مواجه شده بود اين نقشه را با كمال ميل پذيرفت.

 «قرارداد تلگراف زمينى» در قسطنطنيه بامضاء 1863مدت چند سالى صرف مذاكرات و مساحى شد و باالخره در سال 
رسيد. چون دولت تركيه بر قبائلى كه در جنوب بغداد زندگى ميكردند كنترل ضعيفى داشت و نيز آب و هواى ماالريائى 
(بعدها ثابت شد كه اين موانع آنقدرها كه در اول بنظر ميآمد مهم نبود) در آن خطه وجود داشت، بنابراين تصميم گرفته 
شد كه يك خط تلگرافى نوبه به نوبه از وسط ايران ساخته شده كه در بوشهر با كابلى كه در خليج فارس كشيده ميشود 

 متصل گردد.

  م 1864اولين خط تلگرافى در ايران 

بدين قرار مذاكرات براى بنا و ساختن خط تلگرافى پيچاپيچى توسط افسران انگليسى با شاه شروع گرديد. اين خط قرار 
بود از مرز ايران در نزديكى بغداد شروع شده به كرمانشاه، همدان و تهران كشيده شده و دوباره از تهران به بوشهر ادامه 

يابد. در اول اين پيشنهاد با مخالفت و مقاومت شديد احزاب ارتجاعى مواجه شد، ولى شاه تصميم گرفت از اين نقشه 
 اولين سيم يك رشته اى تلگرافى بنا شد. موانعى كه در پيش بود و ميبايستى آنها را 1864استفاده كند، لذا در اواخر سال 

از ميان برداشت خيلى بزرك بود. اين موانع شامل حمالت و تركتازى ايالت و اشكال تراشى هاى جاهالنه مأمورين محلى 
ايران بود. اما افسران انگليسى و مأمورين غيرنظامى عده زياد و قابلى بودند و بايستى مديون لياقت و استعداد آنها بود كه 

 در امتياز اصلى خطوط تلگرافى تغييرات زيادى داده شده و پيشرفت هاى مهمى 
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 بعمل آمد.

 خطوط تلگرافى هند و اروپا



 در مرز روسيه را از دولتهاى »2 « خطوط تلگرافى بين لندن تا شهر الكساندروسك »1 « كمپانى زيمنس 1870در سال 
بريتانيا و آلمان اجاره نموده و از اين نقطه آنها يك خط تلگرافى دورشته اى از راه اودسا، تفليس و تبريز به تهران 

كشيدند و در اينجا اين خط با خط سابق متصل شد. اين خط كه توسط كمپانى تلگراف هند و اروپا كار ميكرد مخابره 
مستقيم را بين لندن و هندوستان انجام داد. بوشهر بوسيله كابل زيردريائى به جاسك مربوط بود و جاسك نيز به كراچى 

 هم بوسيله كابل زير دريائى و هم سيم زمينى اتصال داشت.

 يك قرارداد ديگرى درباره خطوط تلگرافى منعقد شد و مطابق مواد آن سه رشته خط تلگرافى تهيه شد، 1873در سال 
 در اين سيستم تغيير عمده اى حادث 1898دو رشته براى مخابرات بين المللى و يك رشته براى استفاده محلى. تا سال 

نشد، ولى در آن سال قرار شد كه يك خط مستقيم تلگرافى زمينى (خشكى) از راه جنوب شرقى ايران به كراچى كشيده 
شود. در آن سال من براى تأسيس كنسولگرى در سيستان از شيراز بدان صوب حركت مينمودم. در اصفهان من با مرحوم 

 كه مأمور مساحى براى اين خط بود مالقات كردم و باهم به سيتان مسافرت نموديم. مستر كينك وود »3 «مستر كينك وود
باالخره خط تلگرافى آسياى مركزى را تا مرز بريتانيا كشيد. در اين موقع افسران ايرانى رويه دوستانه اى نسبت به 

انگليس ها پيش گرفتند، ولى اشكاالت طبيعى بجهت عبور از كوير لوت بيشمار بود، با وجود اين اشكاالت اين خط 
 تلگرافى با موفقيت تمام ساخته شد و يك يادگار ديگرى بر آثار انگليسها در ايران باقى گذارد.

 نفوذ و تأثير آنها در ايران 

ايران عالوه بر داشتن اين خط اصلى داراى خطوط ديگرى- است كه بوسيله وزير تلگرافات اداره ميشود. اين وزير يك 
 مستشار انگليسى در اختيار خود دارد. ايران ساليانه يك حق االمتيازى دريافت نموده 

______________________________ 
)1-(Siemens Brothers.  

)2-(Alexandrovsk.  

)3-(Mr .Kingwood.  
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و براى مخابرات داخلى و خارجى اجرت داده ميشود. ولى عالوه بر استفاده هاى مادى هنوز فوائد و منافع بزرگترى 
هستند كه ايران از آنها منتفع ميشود. توضيح اينكه كشور مزبور قبل از اينكه داراى خطوط مواصالتى الكتريكى شود بر 

اياالت دوردست كنترل مؤثرى نداشت و تاريخ ايران بيشتر شامل شورش هائى است كه بدست مدعيان يا رؤساى ياغى و 
گردنكش واقع شده، ولى وقتى كه اين خطوط برقرار شده و اخبار محلى روزانه به مركز ميرسيد اين اوضاع بكلى تغيير 

نمود. بعالوه سيم هاى تلگراف را بطور شايع در ميان عوام خيال ميكنند كه در پاى سرير شاه در قصر سلطنتى خاتمه 
مى يابد و بدين سبب ادارات تلگراف تحصن گاه يا بست شده است و ازاين رو دفاعى در مقابل ظلم و تعدى ميباشد. 



گذشته از اين ايران سابقا از دنيا عليحده و جدا بوده و بحال انفراد ميزيست، اما بدين وسيله كم كم وارد جرگه ملل ديگر 
شد و از اين راه نه تنها بر مقام و حيثيتش افزوده شد، بلكه افكار و خياالت مترقى و اصالح طلبانه بتدريج از خارج وارد 

 ايران شده و در آنجا ريشه دوانيدند ولو بعضى اوقات زمينه براى اين افكار ابدا حاضر نبوده است.

 نقشى كه افسران بريتانيائى در اين قسمت بازى كردند قابل مالحظه بوده است.

مخبر الدوله مرحوم كه اولين وزير تلگراف و زياده از يك نسل شاغل آن پست بود يكوقت به نگارنده اظهار داشت كه 
احترام و محبت او نسبت به افسران و مأمورين بريتانيائى عميق بوده براى اينكه آنها را او از همقطاران نمونه كامل انسانيت 

و آدميت يافته است و اضافه نمود كه وى مدتهاست كه گزارشهاى آنها را خط نزده و جرح و تعديل نمى نموده- است. 
در سرتاسر ايران افسران و مأمورين انگليسى كه با وسائل خوشى و سرگرميهاى كم منفرد زندگانى ميكنند عناصرى فعال 

و سودمند ميباشند و در مواردى كه اخبار صحيح قيمت زياد داشته خدماتى كه آنها در دادن اطالعات و خبرهاى دقيق 
گرانبها بدولت ايران كردند خالى از وصف و بيان است. از خدمات مهم و ذيقيمت ايشان يكى آن بود كه گاهى 

 پيام هائى از دولت ايران به قبايل ياغى ميرسانيدند.

 تيپ قزاق 

در فصول سابق شرحى راجع به ميسيون هاى نظامى بريتانيائى و فرانسوى گزارش رفت. اين ميسيون ها ميكوشيدند كه 
 آرتش 
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ايران را مبدل به يك ماشين جنگى مؤثرى بنمايند. پس از بازگشت ميسيون نظامى انگليس در دوره سلطنت محمد شاه 
 افسران فرانسوى دوباره در اين صحنه ظاهر شدند.

 بريتانياى كبير از كمك و مساعدت 1878بعدها افسران ايتاليائى بار ديگر افسران فرانسوى در ايران پديدار شدند. در سال 
بايران مضايقه نمود و در نتيجه يك ميسيون اطريشى بايران آمدند ولى آنها جز يك پيشرفت جزئى در آرتش كار 
ديگرى نكردند و افسران آن بتدريج دست از كار كشيدند. روس ها اين وظيفه را بر عهده گرفته و درست در موقع 

 و چند توپ بايران هديه »1 «حضور ميسيون اطريشى رژيمانى بشكل قزاق تشكيل و مرتب شد. تزار يكهزار تفنگ بردان 
نمود و بواسطه لياقت و پشتيبانى افسران روسى اين رژيمان به يك بريگاد (تيپ) توسعه يافت و اين تيپ با توپخانه خود 

 نمونه مؤثرترين واحد آرتش ايران گرديد.

  م 1872امتياز رويتر 

 شاه سفير و نماينده خود را در قسطنطنيه به مقام صدراعظمى كه مدتى بود كسى عهده دار آن نبود برگزيد. 1871در سال 
ميرزا حسين خان نخست وزير جديد از روى صداقت خيال ميكرد كه نجات ايران فقط در انجام تعهدات مندرجه در 



معاهده اى كه با روس ها بسته شده قرار دارد، در صورتيكه اصالح كشور را معتقد بود كه بايد به انگليس ها بسپارد. 
بنابراين او براى تعقيب سياست خود تصميم گرفت كه يك انحصار فوق العاده معظمى را براى ساختمان راه آهن، 

استخراج معادن و تأسيس يك بانك ملى ايجاد نمايد. در مقابل آن حقوق گمركى و در حقيقت تمام منابع عايدى 
 كه به تابعيت دولت انگلستان »2 «امپراطورى را به گرو و وثيقه بگذارد. اين امتياز عظيم به بارون جوليوس دورويتر

درآمده بود واگذار شد. اين شخص نيز نقشه اى كشيده و تصميم گرفت كه اجراى اين كار بزرگ را برعهده چند 
 كمپانى بگذارد تا با يكديگر شروع بكار نمايند.

شاه با بى اطالعى كامل از سياست اروپائيان در چنين زمانى شروع به اولين سفر اروپاى خود كرد. در محافل پطرو گراد 
بر ضد اعطاى اين امتياز عظيم فوق العاده رنجش شديدى احساس نمود. عالوه بر اين اعليحضرت انتظار داشت در 

 انگلستان استقبال و حرارتى 

______________________________ 
)1-(Bardan  

)2-(Baron Julius de Reuter  
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 ناصر الدين شاه 
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در اين موضوع مشاهده كند، ولى در آنجا نيز نسبت باين مسئله با خونسردى و بى اعتنائى توجه نمودند. احساسات مردم 
ايران نيز با دادن چنين امتيازى به اروپائيان كه تقريبا بر همه چيز نظارت داشته باشند مخالف بودند و در اين مورد بايد 

 گفت كه عقيده و نظر مردم كامال صحيح بوده است. بالنتيجه شاه به محض مراجعت به تهران اين امتياز را لغو كرد.

  م 1888افتتاح كارون 

 در ميان امتيازاتى كه از طرف ناصر الدين شاه داده شده يكى امتياز افتتاح قسمت سفالى رود كارون براى بازرگانى بود.
 مطبوعات انگليس از اين امتياز استقبال شايانى كردند، اما وقتى كه خوب دقت شود و بفهميم كه قطعه رودخانه اى كه »1«

به امتياز داده شده فقط يكصد و هفتاد ميل طول داشت و طول آن از راه خشكى فقط هشتاد ميل بود كم اهميتى اين امتياز 
آشكار ميشود و حتى دستورات مخصوصى كه داده شد كم ارزشى آنچه را كه شاه با بى ميلى داده بود تاييد نمود. مطابق 
پيمان تركمان چاى اذن و اجازه داده شده بود كه «اتباع اروپائى خانه براى سكنى و انبار و مكان براى وضع امتعه تجارت 
هم اجاره نمايند و هم به ملكيت تحصيل كنند.» اما از مقررات معكوس و قهقرائى كارون ما مى فهميم كه «ساختمانهائى 

 مانند انبار ذغال يا مال التجاره، دكانها كاروانسراها يا كارخانجاتى در سواحل رود كارون رسما قدغن شده بود».



از اينجا ظاهر و آشكار ميشود كه شاه بطور بدى تحت تأثير قرار گرفته بود و ميخواست آنچه را كه با يكدست به امتياز 
 ميدهد با دست ديگر پس بگيرد.

آقايان برادران لينچ بايستى خيلى افتخار داشته باشند كه در تحت چنين شرائط نامساعدى پيش قدم شده و انجام اين امر را 
بر عهده گرفتند. نه تنها دولت ايران نسبت به بازرگانى انگليس كه در ايران نفوذ يافته و استفاده ميبرد حسادت ميورزيد، 
بلكه رئيس موروثى اعراب كعب كه نفوذ و سلطه او از خرمشهر تا ويس كه قريه اى در شمال اهواز است امتداد داشت 

نظريه خصمانه شديدى نسبت به انگليس ها داشت، زيرا در تعقيب گشايش رود كارون يك عده پادگان ايرانى در 
 خرمشهر و اهواز

______________________________ 
  (مؤلف)22 و 21 و ده هزار ميل فصول 15)- رجوع شود به كتاب «ايران» تأليف لرد كرزن فصل 1(
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 گذاشته ميشد.

يك مسئله مشكل در رود كارون وجود سد اهواز است كه كشتى هاى بخارى در اغلب فصول سال نميتوانند از آن عبور 
كنند. عالوه بر آن فاصله آنجا تا شوشتر از راه خشكى شصت ميل است. شاه خيال ميكرد كه اين قطعه آب داراى قوه و 

توانائى زيادى ميباشد و بهمين سبب آنرا براى استفاده اتباع ايرانى نگاه داشته بودند. اينها موظف بودند در عوض 
امتيازات مبالغ هنگفتى به كيسه شخص شاه بريزند. آقايان لينچ كه داراى معلومات گرانبهائى از اوضاع ايران بودند اين 
خار راه و مانع بزرگ را توانستند بوسيله تقديم يك كشتى بخارى به شاه برطرف سازند. اين كشتى بخارى كه بتوسط 

 عمال و نمايندگان اعليحضرت در بين اهواز و شوشتر كار ميكرد ساليانه ضرر هم ميداد.

 حوزه كارون را ديده ام تا بحال پيشرفت هاى قابل ذكرى در آنجا بوقوع پيوسته. استخراج 1896از زمانيكه من در سال 
معادن مهم نفت در دامنه جبال بختيارى مبالغ هنگفت و بيشمارى پول آورده و بعالوه يك جامعه انگليسى اصالح طلب 

 منافع نقدى داده ميشود. باز افتتاح جاده اهواز و اصفهان بوسيله »1 «بآن نقطه رفته اند. به رؤساى قبائل محلى نيز در كمپانى 
آقايان لينچ باعث عبور و مرور و توسعه امور تجارت شده- است. حسادت ايرانيان در آن منطقه نيز بتدريج از بين برده 

شد، چه بر آنها ظاهر شد كه اين ناحيه در تحت رژيم جديد منافع بيشترى خواهد داد. تاريخ اخير حوزه كارون يك 
 پيروزى آرامى را بر ليست پيروزى هاى گذشته افسران و بازرگانان بريتانياى كبير عالوه ميكند.

  م 1889بانك شاهنشاهى ايران 

بارون دورويتر در مقابل لغو امتياز عريض و وسيعش هيچگونه پاداش يا غرامتى دريافت ننمود. حقيقتا پول سپرده او كه 
 شاه براى تالفى و جبران اقدام شديد خود يك امتيازى را بنفع 1889 هزار ليره بود در نزد او باقى ماند. در سال 45بالغ بر 

 اين شخص براى تأسيس بانك كه موسوم به بانك شاهنشاهى ايران بود صحه گذاشت. اين مؤسسه مهم بريتانيائى با يك 



______________________________ 
 مورد بحث قرار گرفته است. (مؤلف) XC)- اين مسئله در انتهاى فصل 1(
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 و نيز با حق طبع و نشر اسكناس شروع بكار نمود. بعالوه امتياز استخراج معادن قيمتى ايران »1 «ميليون ليره استرلينك 
  بآن اعطا شد.»2 «باستثناى معادن احجار كريمه يا طال و نقره 

در اول مديران و مباشرين اين مؤسسه تجربه و آزمايش شان را بقيمت گزافى حاصل نمودند و ظاهرا كاهش دائم قيمت 
نقره باعث ضرر هنگفت آنها شد. اما امروزه پس از آنكه اين بانك بيش از يك چهارم قرن به كار خود ادامه داده 

موقعيت مهم آن كامال و بخوبى شناخته شده و آن ميتواند ادعا كند كه يك مؤسسه ايرانى بوده كه هم براى دولت و هم 
 براى بازرگانان منتها درجه قدر و قيمت داشته است.

  م 1890- 92امتياز تنباكو 

بايد دانست كه طالع امتياز تنباكو كمتر ميمون بود تا بانك شاهنشاهى ايران. اين امتياز بد داورى شده كنترل وسيعى بر 
تمام محصول تنباكو در ايران و فروش و صادرات آن را بدست صاحب امتياز ميداد. در مقابل اين حق مقرر شد كه 

 هزار ليره انگليسى به شاه پرداخته شود و عالوه بر آن پس از وضع مخارج و كسر پنج درصد اعليحضرت 15ساليانه مبلغ 
شاه ميتوانست باز يك چهارم از سود حاصله را دريافت كند. اين امتياز در وضع و حالت عمل آورندگان تنباكو و 

فروشندگان و نيز استعمال كنندگان تأثير بخشيد. در ايران چه زن و چه مرد همگى مرتبا استعمال دخانيات مينمايند. چون 
بسيارى از كارمندان و كارگران اداره اين امتياز از طبقه پست بودند و در رعايت حقوق مردم ايران و رفتار با آنها از خود 

بى عقلى و بى كفايتى نشان دادند غيرمنصفانه بودن اين امتياز بيشتر جلوه نمود. خالصه در مرحله اول تنفر مردم و بعدا 
تعقيب آنها تحريك شد. حاجى ميرزا حسن شيرازى سردسته مجتهدين استعمال تنباكو را تحريم نمود و تمام مردم كشور 

حتى كاخ و اندرون سلطنتى اين حكم را اطاعت و اجرا كردند. باالخره پس از بپا شدن اغتشاشات و بروز خصومت هاى 
 شديد و سخت نسبت به اروپائيان شاه مجبور شد اين امتياز را لغو نمايد و مبلغ نيم مليون ليره استرلينك غرامت 

______________________________ 
)- در زمان تأسيس بانك بارون دورويتر سپرده خود را مسترد داشت. عالوه بر آن از هرسهمى دو ليره صرف يا نفع 1(

 دريافت نمود. من بايستى از مسترج نيول رئيس مرحوم بانك براى دادن اين اطالع فوق تشكر كنم. (مؤلف)

)- حقوق استخراج معادن به «شركت استخراج معدن بانك ايران» فروخته شده و آنها بعدم موفقيت برخوردند. 2(
 (مؤلف)
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 بپردازد. اين مبلغ از بانك شاهنشاهى ايران بقرض گرفته و ميتوان گفت كه اين اول وام ملى ايران را تشكيل ميدهد.



  م 1896قتل ناصر الدين شاه 

 ناصر الدين شاه مدت پنجاه سال سلطنت كرده بود. براى جشن اين واقعه 1896مطابق حساب سال هجرى قمرى تا سال 
فرخنده در آن سال تهيه كامل ديده شده بود كه ناگهان يكنفر قاتل از اين عادت شاه كه عريضه صاحبان عرايض را 

شخصا از روى ماليمت دريافت ميكرد استفاده نموده و بطرف او شليك كرده ويرا بقتل رسانيد. بدينسان ناصر الدين شاه 
كه در نظر اتباعش تواناترين رجل كشور خود بود از دنيا رفت. وى داراى هيبتى مردانه و قيافه اى گيرنده بود و كليه امور 

 اعليحضرت بمن افتخار يك مصاحبه را عطا فرمود و در ضمن مصاحبه 1894مهمه را خود شخصا اداره ميكرد. در سال 
تقريبا مدت يك ساعت پشت سرهم از من سئواالتى راجع بمسافرت اخيرم در بلوچستان مى نمود. حتى من بايشان عرض 
كردم كه در اين ايالت يك آتش فشان نيمه مشتعل وجود دارد. در اول اعليحضرت از صحت اظهار من در شك و ترديد 

افتاده بود. ولى وقتى كه من ايشان را مطمئن ساختم كه خودم شخصا گوگرد و امالح آمونياك را از دهانه پردود آن 
برداشته ام از شك بيرون آمد. او بعد فرمود كه «من بايد از شما بخصوص از دادن اين خبر كه دال بر عظمت ايران است 

تشكر كنم و ديگر اينكه ثابت ميكند كه افسران انگليسى اخبارى را كه بمن مى دهند خيلى گرانبهاتر از مأمورين خود من 
 ميباشد».

براى اينكه از طبع شوخ او اطالع حاصل شود ذكر حكايت زير بى مناسبت نمى باشد. اعليحضرت وقتى بتماشاى طاق 
كسرى معروف رفت. هنگامى كه در وسط خرابه هاى اين قصر ساسانى ايستاده بود از درباريان خود پرسيد كه بنظر آنها او 

عادل تر است يا نوشيروان. ايرانيان زيرك در اين موقع كامال خودشان را گم كردند، زيرا اگر بشاه ميگفتند كه او از 
نوشيروان كه در تمام دنيا بعدل معروف مى باشد عادل تر- است شاه اظهارات آنها را حمل بر تملق و چاپلوسى مينمود و 

 در صورتى كه جواب مخالف مى دادند ممكن بود شاه جواب آنها را ببدى دريافت كند. بالنتيجه آنها با حال فروتنى 
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 تعظيم كرده و سكوت اختيار نمودند. پس از يك مكث طوالنى شاه با ذوق چنين گفت:

من خودم اين سئوال را جواب ميدهم «من خيلى از انوشيروان عادلترم» درباريان از اين جواب پادشاه نفس راحت كشيده 
همه باهم فرياد برآوردند «بله قربان! بله قربان!!» شاه كه در اين موقع در حالت طعنه و نيش زدن بود دوباره لب به سخن 

گشوده و گفت شماها بدون اينكه انتظار بكشيد من داليلم را بگويم حرفم را تصديق و تحسين نموديد و اين كار 
احمقانه ايست. اكنون من دالئل خود را بشما ارائه ميدهم نوشيروان داراى وزيرى معروف بنام بزرگمهر بوده و هروقت 

كه سلطان از طريق عدالت منحرف ميشد وزيرش او را مؤاخذه كرده از انحراف بازش ميگردانيد. اما وزير من شماها 
 هستيد و با وجود اين داراى شخصيت عادالنه اى هستم. و بنابراين من از نوشيروان عادل ترم.»

اكنون يك تمايلى خاصه بين طبقه «جوانان ايرانى» در مالمت و بدگوئى از ناصر الدين شاه پيدا شده و حقيقت اينست كه 
او جوانان را كه ميخواستند براى تحصيل به مدارس اروپا بروند نااميد ساخت. اما در اين شكى نيست كه سطح فكر شاه 
فوق فكر ملت خود بوده. مقاصد و مساعى او براى اصالح هرچند كه به موفقيت نه پيوست ولى آن در يك زمان بدون 



شك مبنى بر حقيقت بوده است. ناصر الدين شاه البته يك شاه بزرگى نبود و مخصوصا در اواخر سلطنت خود بى تعصب 
 و القيد و خودخواه و باالخره مرتجع شد، ولى با اين وصف او بهترين حكمرانى بود كه سلسله قاجاريه بيرون داد.

 اشكاالت مالى مظفر الدين شاه 

مظفر الدين شاه وليعهد در زمان قتل پدرش در تبريز بود و در- مسافرت بطهران وى سفراى روس و انگليس با او همراه 
 بودند.

در اين هنگام بيم آن ميرفت كه برادرانش با او بر سر تاج و تخت جنگ كنند. ولى آنها به عجله اظهار اطاعت و 
 فرمانبردارى كردند. بدين ترتيب سلطان جديد بدون معارض وارد تهران شده و در صلح و صفا تاجگزارى نمود.

در آن موقع چنين گمان ميرفت كه ناصر الدين شاه خزانه پرى براى جانشين خود باقى گذاشته، ولى بعد از تحقيق معلوم 
شد كه پول خيلى كم و يا هيچ پولى باقى نمانده و شايعات اينكه ميليونها پول در آنجا جمع شده همگى مجعول درآمد. 

 شاه جديد كه حالت مزاجيش خوب نبوده تقريبا پس از تاجگزارى شوق مسافرت باروپا بسرش افتاد.
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وى مى خواست خود را بوسيله مسافرت معالجه كند ولى بدون شك او نيز مانند پدرش ميخواست از چيزهاى فرح بخش 
و لذائذ اروپا تمتعى بردارد، بعالوه يك جماعت گرسنه اى از اتباع دور او را گرفته بودند كه در خالل تبريكات و 

تهنيت هايشان اميد پاداش هاى زيادى براى خدمات گذشته خود در دل مى پرورانيدند. بنابراين تهيه وسائل و منابع عايدات 
 از جمله مسائل فورى بود.

 بانك روس 

چون راجع به تأسيس بانك شاهى ايران شرحى گزارش رفته اكنون مختصرى از بانك رقيب و همكار روسى او مذكور 
 ميداريم.

 »1 «اين بانك در اوائل موسوم به بانك استقراضى بود ولى حاليه به بانك تنزيلى (يا اسكنت) ايران» ناميده ميشود چيرول 
در كتاب گرانبهاى خود مينويسد كه طريقه و اصولى را كه روسها براى بدست آوردن قدرت مالى در ايران دنبال كردند 

مانند همان طريقه و اصول آنها در چين با موفقيت كامل مواجه گرديد. بانك روس شعبه اى از وزارت ماليه روسيه 
مى باشد و مثل يك آلت سياسى مورد استفاده قرار ميگيرد. عمليات اين بانك از روى موازين مالى اداره نميشود، بنابراين 

كسر عائدى ساليانه آن بايد خيلى زياد باشد. زيرا نه تنها عمليات و معامالت بانكى كسر زيادى دارد بلكه ساليانه مبلغ 
هنگفتى خرج ساختمان ها شده و به مديران آن حقوق هاى گزافى داده ميشود. روسيه بوسيله دادن وام هاى فراوان به 
صاحبان مستغالت و متدهاى مالى ديگر توانسته است نفوذ مالى خود را در ايران كامال محكم و استوار سازد. بدين 

 »2 «ترتيب نتيجه اى كه از صرف چندين مليون روبل بدست ميآيد رضايت بخش است.



 قروض ايران 

مسئله قرضه بدولت ايران بدوا در انگلستان مطرح گرديد، ولى درست در همين هنگام قضيه انحصار تنباكو و نيز اداره 
امتياز استخراج معادن ايران در بورس لندن انعكاس بدى بخشيد و در اينموقع اميد آن نميرفت كه اين قرضه بدون مداخله 

 و پشتيبانى مستقيم دولت انگلستان صورت عمل بخود گيرد. وثيقه اى 

______________________________ 
 . (مؤلف).1903)- «مسئله شرق ميانه» بقلم سر والتين چيرول چاپ سال 1(

)- امتياز بانك مزبور بعد از انقراض امپراطورى روس و تاسيس دولت اتحاد جماهير شوروى حزو ساير امتيازات دوره 2(
 تزارى در ايران بكلى ملغى شده و آن از بين رفت. (مترجم)
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كه براى قرض جديد از ايران تقاضا شد حقوق گمركات جنوب ايران بود كه در مقابل قرض وثيقه كافى بود، ولى 
سرمايه داران انگليس در عوض حق نظارت نهائى نسبت بحقوق و عوارض گمركى در صورت عدم استهالك قرضه 

 نظارت فورى عوارض مزبور را جدا خواستار شدند و ظاهرا روى همين زمينه اساس قرضه مزبور بهم خورد.

 حاضر 1900اين مسئله زمينه خوبى بدست روسيه داد و راه را براى دادن قرضه براى آن دولت باز كرد، چنانكه در سال 
 ميليون روبل باربح پنج درصد بايران قرض دهد كه بطريق وجوه استهالكى پس داده شود. وثيقه اين 325شد كه مبلغ 

قرض تمامى گمركات ايران باستثناى گمركات بنادر خليج فارس بود. يكى از شروط قرضه جديد آن بود كه دولت 
ايران بقيه قرضى را كه به مبلغ نيم مليون از بانك شاهنشاهى ايران گرفته بود و در مقابل خسارت امتياز انحصارى تنباكو 
به گيرندگان امتياز پرداخته بود از اين پول كارسازى دارد و تمامى قروض ديگر را نيز در همان هنگام تاديه نمايد عالوه 

بر اين در قرارداد قرضه جديد قيد شده بود كه دولت ايران تا مدت ده سال از هيچ دولت خارجى قرض نگيرد و همچنين 
 با حق العمل 86 2/ 3بدون رضايت دولت روسيه ايران حق ندارد كه حقوق گمركى را تنزل دهد. اين قرضه اسما از قرار 

 درصد انتشار يافت. درنتيجه وقتى كه يك مبلغ از بابت انحصار تنباكو و ديگر قروض كه به بانك داشتند از اين 1 2/ 3
محل پرداخته شد كمى بيش از يك ميليون ليره استرلينك باقى ماند و آنهم براى پرداخت حقوق هاى پس افتاده و 

مصارف و مخارج ديگر مورد استفاده قرار گرفت و نتيجه اين شد كه تمامى مبلغ قرضه اول در يك مصارف غيرانتفاعى 
ته كشيد. در سال بعد دوباره قراردادى براى قرض ديگر بمبلغ ده ميليون روبل يا در حدود يك ميليون ليره استرلينك با 

همان شروط قبلى بسته شد. يك ماده ديگر در قرارداد قرضه جديد اضافه شد و آن امتياز ساختن يك راه شوسه اى از 
جلفا شهر سرحدى در روى رود ارس تا تهران از راه تبريز بود. عالوه بر اين حقوق و امتيازات ديگرى براى استخراج 

نفت و ذغال سنگ تقاضا شده بود و اين ثابت ميكند كه در موقعى كه صحبت ساختمان راه مبدل به ساختمان راه آهن 
 شده بود اين مواد اضافى داراى ارزش زياد بودند.
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 ميليون 1/ 5اين دو قرضه براى ايران از نظر اقتصادى پرمصيبت و منحوس بود. درآمد ايران در آنموقع ساليانه در حدود 
ليره بود و با اين وصف ايران در مدت سه سال مبلغى كه تقريبا مساوى آن مقدار بود به وام گرفته و بدون آنكه از آن 

منافعى بدست بياورد آنرا مصرف كرده بود. از اين موقع به بعد قروض ايران روزبروز بطور ثابت در تزايد است و مطابق 
  به تفصيل ذكر شده است.90آخرين احصائيه اين قرض اكنون به چندين ميليون بالغ شده است. اينموضوع در فصل 

 اداره گمركات بلژيكى 

بيست و هفت سال پيش كه من براى اولين بار بايران رفتم سيستم وضع حقوق گمركى مانند تمام رشته هاى ادارى ايران 
خراب و پوسيده بود. هريك از گمرك خانه هاى مهم از طرف حكومت مركزى به يك شخص متمول و معروف و يا در 

بعضى مواقع به رؤساى محلى به اجاره واگزار ميشد. وضع حقوق گمركى بروى هيچ پايه معين و صحيحى استوار نبود. 
طريقه جارى و معمول آن بود كه خود بازرگانان يا اجاره دار در اين قسمت موافقت مينمودند. اروپائيان هيچ حاضر 

نميشدند كه اضافه بر نرخ مقرره كه پنج درصد است ماليات بيشترى بپردازند. اما بازرگانان ايرانى پس از آنكه در بندر يا 
گمرك معامله اى مينمودند وقتى وارد داخله خاك ايران مى شدند ماليات هاى سنگينى بر آنها تحميل ميشد. براى اينكه از 
اين وضعيت وقوف و آگاهى حاصل شود من جز اينكه يك واقعه اى را كه براى خودم اتفاق افتاده نقل كنم كار ديگرى 

 من شرحى به اجاره دار گمركات نوشتم كه 1895نميتوانم كرد. كمى پس از تاسيس قونسول گرى در كرمان در سال 
چون هنديها جزو اتباع بريتانيا ميباشند و در بندرعباس حقوق گمركى صدى پنج را پرداخته اند نبايستى در داخله براى 
ماليات متعرض آنان شد. نامه مزبور مأمور ايرانى را سخت عصبانى كرده و از من مدرك و سند خواست. در جواب به 

 «قرارداد» استناد نمودم. او يك دفعه فرياد زد گفت «چه قراردادى،! من قراردادى را امضاء نكرده ام!».

 يك افسر بلژيكى برياست گمرك خانه هاى كرمانشاه و تبريز 1898اما امروز تمام اين اوضاع تغيير كرده است. در سال 
برگزيده شد. اين شخص در كار خود بقدرى موفقيت پيدا كرد كه بتدريج تمام گمركخانه هاى ايران را (باستثناى 

 گمركخانه خرمشهر) در
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 او موفق شد كه درآمد گمركى ايران را صدى پنجاه افزايش دهد. چون اين 1901تحت نظارت خود درآورد. در سال 
ممر عائدى يگانه دارائى بود كه بدان وسيله ممكن بود قروض ايران را پرداخت نمود، شاه مسرف از خدمات مستر نوز 
قدردانى نموده و او را بوزارت رسانيده حقوق گزافى بوى عطا نمود. گمرك ها هنوز در دست بلژيكى هاست و بوسيله 

 يك دسته بلژيكى هاى توانا و ايرانيان باتجربه اداره ميشود.

 تعرفه گمركى جديد

وقتى شاه از روسيه براى دومين بار تقاضاى وام كرد تصريح شد كه در قرارداد ايران و روس تجديد نظر شده و تعرفه 
كلى گمرك ازدياد يابد. در آنموقع براى روسيه آسان بود كه شاه را براى بستن يك قراردادى راضى كند كه بوسيله آن 



درآمد بيشترى تحصيل نموده و درعين حال مقدار گمركات را براى وثيقه قروض آتيه زيادتر نمايد. تعرفه جديد بدست 
مستر نوز با كمك يك مأمور روسى تنظيم شد. اين سر بقدرى خوب نگاهدارى شد كه مستر نوز بلژيكى تا مدتى 

توانست يگانه اشكال و مانع واقعه در جلوى اين قرارداد را از بين بردارد. اين مانع همانا معاهده ارزروم بود، ولى مستر نوز 
توانست بوسيله گرفتن بعضى امتيازات بنفع ايرانيان با استظهار و پشتيبانى مستقيم روسيه مأموريت خود را بطور 

 تصويب 1902 قرارداد بازرگانى بامضاء رسيد و در ماه دسامبر سال 1901موفقيت آميزى بانجام رسانده در نوامبر سال 
 كه نتايج آن علنا اعالم شد در خفا 1903قرارداد روس و ايران بدين جهت تغيير يافت. اما اين سر تا فوريه سال 

 نگاهداشته شده بود.

 تجزيه تعرفه جديد

انتشار تعرفه جديد با ذوق و شوق زياد در روسيه پذيرفته شد، ولى بازرگانان بريتانيائى بآن با چشم ترس و تعجب 
 مى نگريستند.

اين تعرفه كامال به منافع روسيه و بر ضرر بريتانياى كبير بوده و بدين لحاظ يك موفقيت ديپلماسى قابل مالحظه اى براى 
روسيه بشمار ميآمد. در بين واردات مهم ايران از كشور روسيه نفت و شكر قابل ذكر ميباشند. حقوق صدى پنج گمركى 

 درصد تقليل داده شد. از طرف ديگر ماليات بر چائى كه از 2 1/ 4 درصد و در مورد شكر به 1/ 5در مورد نفت به 
  درصد به صددرصد ازدياد يافت. وضع اين ماليات غيرمعقول 5واردات مهم ايران از بريتانيا بود از 
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كه براى وارد شدن چائى بود نتيجه معكوس داد، يعنى باعث تشويق قاچاق چيان شد، زيرا چائى هم جنس پرقيمت و هم 
 كاالى قابل حملى بود.

امروزه از معمول كردن اين تعرفه جديد بيست سال ميگذرد و آن كسانى كه پيش بينى ميكردند كه بازرگانى بريتانيا از بين 
خواهد رفت متعجب ميشوند وقتى كه مى بينند كه بخطا رفته بودند. در يك گزارشى كه توسط يك كميسر ويژه و 

  تهيه شده تجارت ايران را با امپراطورى بريتانيا چنين ذكر مينمايد.»1 «1904صالحيت دارى در سال 

در صادرات ايران نيم ميليون و واردات دو ميليون است و اين مقدار نيز حد متوسط بازرگانى در سال اخير است. در سال 
  مقدار واردات بر چهار ميليون افزايش يافته بود و صادرات نيز بهبودى محسوسى را نشان ميداد.1911

 اقدام حكومت بريتانيا

موقعيت حكومت بريتانيا در اينموقع سخت و مشكل بود. تقريبا مدت يك قرن بود كه براى حفظ منافع تجارتى بريتانيا 
هيچ نوع مداقه و دورانديشى بوسيله قرارداد بعمل نيامده بود. ما راضى بوديم كه همان شرائطى را طلب كنيم كه مطابق 



عهدنامه تركمان چاى براى روس ها منظور شده بود. اما همانطور كه چيرول متذكر ميشود ما نفهميده بوديم كه «ابقاى اين 
 قرارداد منوط به نظر ايران و ما نيست بلكه بستگى به نظر ايران و روسيه دارد.»

بدين سان موقع يكى از مواقع اضطرارى و محتاج به اقدام فورى بوده است. ما مواجه با يك تعرفه جديدى شده بوديم كه 
 بموقع اجرا گذارده شود. دو راه باز بود: يكى آنكه به اين تعرفه جديد اعتراض نموده و 1903قرار بود از فوريه سال 

منتظر فرصت و موقع مناسبى باشيم كه ايران در تحت فشار شديد مجبور به مذاكره براى عقد يك پيمان جديد بشود. 
اعتراضى كه بر اين طريق ميشد آن بود كه روسيه شايد از لحاظ تجربه اى كه در بكار انداختن تعرفه جديد دارد ساكت 

نه نشسته و براى وارد كردن صدمه و لطمه بيشترى به تجارت بريتانيا وسائل ديگرى پيدا كند. اما راه دوم آن بود كه براى 
 عقد يك پيمان جداگانه مذاكراتى نموده و اين مسئله انجام يافته را برسميت شناخته و از

______________________________ 
)1-(Blue Book )Cd 2146 ) 
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بروز وقايع بدتر جلوگيرى نمائيم. اين طريق بنظر ميآمد كه زيانش كمتر است و بنابراين بوسيله يك قرارداد بازرگانى كه 
  بسته شد در مقابل يك كار بد بهترين مساعى مبذول شد.1903در ماه فوريه 

 على اصغر خان اتابك اعظم 

 ناصر الدين شاه تا تعيين على اصغر خان با لقب امين السلطان به صدارت 1873پس از سقوط ميرزا حسين خان در سال 
عظمى فقط يكنفر ديگر را به صدراعظمى انتخاب كرد. نامبرده فرزند يك آبدار شاهى و نوه يك آشپز گرجستانى 

ساكن قريه اى نزديك اصفهان بود. امين السلطان در موقع شناسى يا ذكاوت و زيركى سياسى، روش و آداب فريبنده و 
 شيرين و باالخره فقدان قابليت و صفات مربوط باداره و كار نمونه كامل يك ايرانى بود.

در طى سلطنت ناصر الدين شاه او كامال و بتمام معنى نوكر آن پادشاه مستعد و قابل بود. برعكس در دوره مظفر الدين 
شاه ضعيف نفوذ و اقتدار خيلى زياد داشته است و علت آنهم اين بود كه جلوس بال منازع شاه بر تخت بيشتر مديون 
 »1 «ترتيبات و انتظامات برجسته اى بود كه بدست اين وزيراعظم داده شده و او در اين مورد نصيحت سرمورتيمر دوراند

سفير بريتانيا را عاقالنه گوش نموده بود. اما پس از يكسال از تاجگذارى شاه جديد صدراعظم (چون باين لقب ملقب 
شده بود) در اثر سعايت و كوشش يك دسته اى تحت رياست فرمانفرما از شغل خود افتاد. فرمانفرما پسرعمو و داماد و 

 برادرزن پادشاه جديد بود و يقينا از تواناترين مردم كشور بشمار ميآمده است.

صدراعظم بعد از يكسال كه در تبعيد بسر برد دوباره با لقب اتابك اعظم بشغل خود برقرار شده و مدت پنج سال بدين 
سمت باقى بود. در اين مدت براى آنكه ايران از نظر مالى گرفتار و او اقدامى در اين باب نكرد سخت مورد بى مهرى 
بوده و معهذا شاه براى مصارف بى پايان و بيهوده و ناشايست خود دائما احتياج به پول داشته و از وى درخواست پول 



مينمود. پس از آنكه اين وزير عدم امكان استقراض جديد را بعرض رسانيد شاه طوطى وار فرياد برآورد «پول ميخواهم» 
 اتابك اعظم مى ترسيد كه در اين راه مخوف 

______________________________ 
)1-(Sir Mortimer Durand  
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و هولناك قدمى جلوتر بردارد و همين مسئله مقام او را نزد شاه متزلزل ساخت. عالوه بر اين خبر رسيد كه در اغلب نقاط 
ايران اغتشاش و ناامنى هائى بروز نموده و اين مسئله نيز از حيثيت و اعتبار او كاست. باالخره مرك رقيب او حكيم الملك 
 بوضع سوءظن آورى ظاهرا شاه را بوحشت انداخت. بهر صورت بعد از اين واقعه انفصال خود او صورت وقوع پيدا نمود.

 رقابت انگليس و روس:

در ظرف مدتى كه در اين فصل راجع بآن سخن رانديم رقابت بريتانياى كبير و روسيه سال بسال شديدتر ميشد. هردو 
دولت براى پيش بردن منافع مخصوص بخودشان زيركانه با يكديگر مشغول جنك و نزاع بودند و در نتيجه اگر بين آنها 

 موافقت محدودى پيدا نميشد بدون ترديد بينشان تصادم روى ميداد.

ايرانيان هميشه بمن گفته اند كه «انحصار تنباكو» يك ضربه سنگين به حيثيت و اعتبار معنوى بريتانياى كبير وارد آورد. در 
تعقيب آن ضربه دو قرضه بود كه هردو را روسيه بايران داد، ولى ضربه خوردكننده واقعى تعرفه گمركى جديد بود. اين 

ضربات در موقعى وارد آمد كه بريتانياى كبير گرفتار جنك آفريقاى جنوبى بوده و براى جلوگيرى از اين ضربات 
 دستش آزاد نبود.

اما در مقابل اين ضربات شديد كه مادتا و معنا بر حيثيت دولت بريتانيا وارد آمد بايستى مسافرت لردكرزن را در خليج 
فارس، كميسيون سرحدى سيستان و گشايش راه نوشكى سيستان را ذكر نمود. ظهور نايب السلطنه هندوستان در خليج 

 درحالى كه اسكادران (اسواران) هند شرقى با او همراه بود در موقعيت سياسى انعكاسى بطور 1903فارس در زمستان 
مطلوب بخشيده، چه آن سياست بريتانيا را كه لرد كرزن در بهار سال پيش اظهار داشته بود تأييد و تقويت نمود. وزير 

امور خارجه بريتانيا در طى صحبت خود در مجلس لردها چنين اظهار داشته بود «من بدون تأمل مى گويم كه ما تأسيس 
يك ايستگاه دريائى يا يك بندر محصون و بارودار را در خليج فارس بوسيله هردولتى باشد بايد يك تهديد جدى به 
منافع بريتانيا بدانيم و بايستى با تمام وسائل ممكنه اى كه در دسترس داريم از وقوع آن جلوگيرى نمائيم» اين گزارش 

 بموقع بود و باعث 
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تشويق و تحريك افسران بريتانيائى در ايران شد. حاجت به بيان نيست كه در زمان تصدى مقام نايب السلطنه گى 
هندوستان توسط لرد كرزن هميشه حكومت هند ازدياد منافع را در ايران تحت نظر قرار ميداد. بهمين سبب 

قنسولگرى هاى جديدى در ايران تأسيس نموده و يك ميسيون بازرگانى به جنوب شرقى ايران فرستاد و با تمام وسائل 
ممكنه تجارت بريتانيا را ترويج نمود و از آن پشتيبانى مينمود. بوسيله همين اقدامات بود كه حيثيت و اعتبار بريتانيا در 

ايران بتدريج عودت نموده تا اينكه نتايج جنك روس و ژاپن سياست روسيه را در سوق بيك توافق نظر با بريتانياى كبير 
 تعديل كرد.
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پادشاه قبله عالم سلطان اعليحضرت همايونى اعليحضرت شهريارى شهنشاه اعليحضرت ملوكانه اعليحضرت ظلّ اللّه 
 خاقان 

 القاب شاه 

 فصل هشتاد و يكم وضعيت ايران قبل از انقالب 

 نظام قديم و جديد

راجع به نهضت جديدى كه بوسيله آن نظام قديم جاى خود را به نظام و مقررات جديد واگزارد ما در فصل آتى صحبت 
خواهيم كرد و در اينجا سروكار ما با وضع ايران پيش از مشروطيت است. يعنى از حاالت زمانى مطابق علم و اطالعى 

 كه دارم سخن ميرانم كه فكر يا عقيده تحصيل مشروطيت به تقليد اروپا در آن زمان ابدا در كار نبود.

 قدرت شاه 

پادشاه ايران ديكتاتور و مطلق العنان بوده است. اين قول كه «قانون ماديها و پارسيها ال يتغير است.» باين عقيده سلطنت 
مطلقه يا ديكتاتورى در دوره هخامنشيان گواهى داده و القاب پر از غرور بلكه نخوت آميز كه ما آنرا عنوان فصل حاضر 
 قرار داديم عقيده و فكر ايرانى را نسبت بمقام پادشاه از قرنهاى گذشته بطوريكه بارث گذاشته شده بنظر مجسم مينمايد.

 شخص شاه داراى سه وظيفه حكمرانى ميباشد كه عبارتست از: تقنينى، اجرائى 
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 براى نظارت در اختيارات »1 «و قضائى. پادشاه محورى است كه تمام ماشين زندگى عموم مردم روى آن گردش ميكند.
شاه نه مجمع بزرگى از نجبا چنانكه در بين پارت ها بود وجود دارد و نه يك مجمع روحانى و معهذا اختيار پادشاه 

محدود بود. سلطان تركيه خليفه يا جانشين پيغمبر شناخته ميشود و اين ادعا باعث احترام آميخته به ترس رعايا نسبت 
باوست ولى پادشاهان ايرانى يعنى شاهان فعلى ايران كه مراد قاجاريه اند نميتوانند چنين ادعائى كنند چه در نظر مقننين و 



مجتهدين شيعه قدرت و اختيارات دنيوى و غير مذهبى آنها غيرقانونى و صرف تحميلى ميباشد. بهمين نظر بود كه آنقدر 
مالها (در نهضت جديد) راغب به پيوستن به دستجات مشروطه خواه شدند. هرچند كه بعضى از آنان بايستى ملتفت شده 

 باشند كه اين نظامات جديد براى آنها شگون خوبى نخواهد داشت.

نفوذ و اختيارات مذهبى در دست مجتهدهاى كربال و نجف است كه در خارج از ايران زندگى مى كنند. اين مطلب قابل 
تذكر است كه همانطور كه هيجان و آشوب بر ضد «رژى تنباكو» ثابت نمود نفوذ آنها را بايد يك قوه بزرگى بشمار 

 آورد.

 مسئله تعيين محدوديت هائى كه شاه تابع آن باشد بطور صحيح صعب و مشكل است.

در مورد شورش و يا توطئه و سوءقصد بر ضد تاج وتخت سلطان ميتواند صدها تن از رعاياى خود را اعدام نموده و اموال 
 آنها را مصادره كند.

بعالوه افراد خانواده سلطنتى، وزراى كشور و تمام صاحب منصبان عمومى و اتباع كامال در تحت قدرت شاه قرار دارند و 
شاه ميتواند حكم مجازات آنها را بدهد و مطابق قانون اين مجازات فورا بمورد اجرا گزارده ميشود. در موارد ديگر كه 

 محكوميت جانى در پيش بيايد شرع و عرف كشور در آن رعايت ميشود.

ماليات ها وصول، امتيازات اعطا ميشوند و هدايا و تحف توزيع و تقسيم ميگردند تماما به منفعت و سود پادشاه و درباريان 
او ميباشد كه اسراف و تبذير آنان ايران را فقير نموده- است. از طرف ديگر سلطان براى خاطر شخص خود مجبور بوده 

 كه آرتشى را براى حفاظت تاج وتخت سلطنت تشكيل دهد. پادشاهان مذهبى و روشن فكر هم مبالغ زيادى براى 

______________________________ 
)1-(Currzon ,1 .433  
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 ساختن پل ها و كاروانسراها و بناى مساجد و مشاهد مقدسه صرف مينمودند.

سلسله قاجار يك نيروى نظامى تشكيل دادند ولى بعلل رواج رشوه و ارتشاء و از بين رفتن روح نظامى در طبقات عاليه از 
روى نوميدى بقدرى بى كفايت و نااليق شده بودند كه در ايام انقالب اخير مشكل بود اسمى از آنها برد. هيچ كار عام 

 المنفعه اى يافت نميشود كه بتوان آنرا به سلسله قاجاريه نسبت داد.

 وظائف پادشاه 

وظائف پادشاه سنگين بود. او در هرروز وزراى عمده را به نزد خود مى پذيرفت كه گزارشات و اطالعات را بنظر او 
رسانيده و احكام شاهى را دريافت كنند. پس از آن شاه در دربار عام با حضور وزرا و افسران ارشد كشور حاضر ميشد. 



در اينجا كه آنرا ديوان عام ميگفتند هركارى كه جنبه عموميت داشت صورت گرفته دستور پاداش يا مجازات داده 
ميشود و پادشاه نظريات خود را در هرموضوعى صالح بود علنا اظهار ميداشت. هنگام ظهر پادشاه به اندرون ميرفت و 

بعدازظهر اين عمل تجديد شده و برنامه آن تقريبا همان برنامه صبح بود، با اين فرق كه عده واردين نسبت به صبح خيلى 
 كمتر بوده است. اين مجلس را بنام ديوان خاص يا محكمه خصوصى مى شناختند.

پادشاه كه وظائف خود را مطابق روشى كه ذكر شد انجام ميداد در تماس دائمى با رعاياى خود بود و هميشه عده زيادى 
از آنها اجازه داشتند خدمت شاه برسند. بدون شك اين دسترسى به شخص پادشاه خيلى باعث اعتبار اين طرز حكومت 

 بوده است.

شاه خيلى كم وقت پيدا ميكرد كه بكارهاى مهم كشور برسد، چه بيشتر اوقاتش مصروف كارهاى خيلى جزئى در 
محاكم مزبور بوده است. هم چنين بواسطه وزراء كه هرروز چندين ساعت در حضور بوده اند وقت ضايع ميشده است. در 

 صورتيكه آنها بايستى در ادارات خودشان بكار مشغول باشند.

 وزير اعظم 

موقعيت وزير اعظم داراى اهميت زياد بوده است. معموال او تمام ادارات دولتى را شخصا اداره ميكرد. وى از حسن 
اعتماد اربابش برخوردار بود و كليد سياست بدست اوست. چنانكه ميشود تصور نمود مرض توطئه و دسيسه بيشمار بود و 

 نارضايتى پادشاه معنى سقوط او را ميداده است. تقريبا تا اين اواخر
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سقوط يك وزير اعظم زود منجر باعدام او ميشد، ولى اكنون ممكن است جزاى ماليمترى داشته باشد. مطابق معمول 
وزير نبايد از خاندان يا صاحب قبيله و طائفه باشد، چه چنين تصور ميشد كه تعيين يك شاهزاده يا يك نفر از اعيان مهم 

 كشور بوزارت مخالف با سياست است.

 ماشين دولت 

اداره كشور ايران با روشى مشابه همان سيستمى كه در قسمت اصالحات داريوش قبال ذكر شد انجام ميگيرد. امپراطورى 
ايران در قديم و حال به اياالتى تقسيم ميشود كه هريك در تحت اداره و حكمرانى يك استاندار كه از طرف پادشاه 

انتخاب ميشود ميباشد. اين اياالت نيز خود به نواحى و بخش هاى كوچكترى قسمت ميشوند. ماليات هاى اين اياالت به 
مقاطعه داده ميشده است. مقاطعه كار بايستى داراى شخصيت و موقعيت ممتاز بوده و مسئوليت جمع عوائد و ماليات را 

مطابق قوانين موضوعه تقبل نمايد، باضافه اين شخص مجبور بوده پيشكش زيادى به شاه و پيشكش كوچكترى به 
نخست وزير بدهد. شخص فوق بعد از ورود بحوزه مأموريت خود بنوبت تمام مشاغل را ميفروخت، تا هم مخارج خود را 
تامين نمايد و هم براى روز مبادا چيزى بياندوزد. اين رسم رشوه و ارتشاء است كه بنام مداخل يا عوائد موسوم است و در 

 بين تمام مردم ايران نفوذ نموده و روح سياست ايران را فاسد نموده است.



در حقيقت هرشغلى به مزايده و حراج گذاشته ميشود و تا زمانيكه موائد و پيشكشى ها بطور مرتب برسد استاندار را 
مؤاخذه نخواهند نمود و البته اين عمل باعث كارهاى بسيار ظالمانه و شقاوت انگيز ميگردد. در بعضى از مواقع حاكم به 
ندما و نوكران خود دستور جنايت ميداد و در بعضى مواقع ديگر حتى شخصا دستجاتى را براى راهزنى بمنظور استفاده 

 شخصى ميفرستاد.

در مواقع محاكمه حق نيز مانند چيزهاى ديگر فروخته ميشد. اين مطلب همانطور كه در جاهاى ديگر ذكر نمودم نبايد 
فراموش شود كه ايران در يك مرحله تمدن قرون وسطائى بوده و مطالعه اين قسمت از تاريخ ايران در نظر يك خواننده 

 متمدن جديد در اروپا خيلى شايان توجه خواهد بود، چه صفحات مزبور پر از ظلم، حق كشى، رشوه و ارتشاء
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ميباشد. اينجا بايد متذكر گرديد كه در ايران كسادى بازرگانى و كمبود كار در قسمت عمل آوردن مواد اوليه و خام 
براى توليد ثروت سبب شده كه عشق به استفاده مطابق رسوم فقط در موردى انجام پذيرفته و ايفاء ميشود كه از زحمت و 

دسترنج ديگران بدست آيد. طبقه حاكمه ايران كه از شاهزادگان ميباشند نه تنها در مطالبات جابرانه خود بدون رحم و 
 شفقت ميباشند، بلكه هيچ فكرى براى بهبود اوضاع كشور خود نمى كنند.

وقتى من در حضور يك شاهزاده پير ايرانى از فعاليت هاى حاكمى در اعاده نظم و امنيت و دستگيرى و اعدام دزدان 
تمجيد مينمودم شاهزاده جواب داد «حاكم كار خطائى نموده- است، ولى بايستى فقط به زندانى نمودن راهزنان قناعت 

نمايد و از آنها پولى گرفته و در موقعيكه از حكومت منفصل ميشود آنها را نيز آزاد نمايد. چنانچه او در ايالت خود انتظام 
 و امنيت را چنان برقرار كند كه بعدا يك پسر بقال نيز بتواند بآسانى حكومت نمايد پس او دشمن طبقه حاكمه ميباشد.»

 عدالت و انصاف يا دادگسترى 

در اينجا بدوا الزم است تذكر داده شود كه تئورى قوانين در ايران با اروپا فرق دارد. در غرب جنايت و بزه بمنزله تخطى 
و تجاوز در مقابل حكومت و عليه او نگريسته ميشود و دولت موظف است كه مطالبه جريمه و تاوان را بنمايد، ولى در 

 شرق جنايت تخطى به حقوق يك فرد بشمار ميرود و آن فرد حق دارد مطالبه غرامت يا جبران آنرا بنمايد.

در ايران دو قسم قانون وجود دارد: قانون شرع و قانون عرف. قوانين شرع يا مذهبى برپايه قرآن، اقوال و نظريات ائمه و 
تفاسير فقه شيعه يا فتاوى فقها و قانون دانان بزرگ بنا شده- است. اين قانون به چهار قسمت اساسى تقسيم ميشود كه 

 بترتيب مربوط به حقوق و اعمال و وظائف مذهبى، بيع و شرى، امور و قضاياى شخصى و مرافعات قضائى ميباشد.

قوانين شرع در دست مجتهدين و مالها بوده و بوسيله آنها انجام ميشود و تمام مسائل مربوطه به اراضى و امالك، 
ازدواج، طالق و غيره مشمول آن ميباشد. در حقيقت كمتر مسائلى پيدا ميشوند كه خارج از حوزه قضاوت و تئورى 

احكام شرع و قوانين دين اسالم باشند. دون همتى و بى انصافى اين مالهاى قانون دان بطوريكه شخصا با تجربه در كرمان 
 و خراسان ديده ام 
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آنقدر ميباشد كه مال يتيمان و بيوه زنان را ربوده و در عرض چند سالى ثروت هنگفتى بدست ميآورند. هرچند كه رفقاى 
ايرانى من بمن اطمينان ميدهند كه در ميان آنها مردمانى شريف نيز استثنائا وجود دارد. بايد دانست كه مجتهدين كربال و 

 »1 «نجف مردمانى هستند كه درجه اخالق آنها از اين عده كمى باالتر است.

طبقه حاكمه ايران هرچند كه متدين به دين اسالم ميباشند، ولى قوانين و رسوم پيشينيان خود را باز از دست نداده و اين 
قوانين كه تدوين نشده و با قوانين اسالم فرق دارد (ممكن است آنها را بنام قوانين دولت ناميد) به عرف موسوم است. در 
ايران بعضى عصرهاى تاريخى مانند دوره شاه سلطان حسين همه چيز را با قوانين مقدس شرع مى سنجيدند، در صورتيكه 

در دوره نادر شاه تمام احكام از روى مراجع قوانين عرفى عمل ميشد. در اين دوره اى كه ما از آن صحبت ميكنيم دعاوى 
حقوقى داخله و قضاياى مذهبى بوسيله يكى از علماء دين قطع و فصل ميشود. در موارد قتل، دزدى و تعدى و جور متهم 

 در محاكم عرفى محاكمه ميگردد، اگرچه در شرع اسالمى حكم قتل را همواره بايستى حاكم شرع صادر نمايد.

حكم قتل دزدان مشهور و قاطعان طريق معموال توسط حاكم صادر ميشود و مجتهد نيز در اين مورد اعتراضى نمى كند. 
اگر اتفاقا قاتلى پول و دوستان خوبى داشت آنها به مجتهدى رو آورده و او واسطه شده بازماندگان مقتول را وادار ميكرد 

كه خون بها را قبول نمايند. در اين مورد هم مجتهد و هم حاكم از قاتل يا بستگان او پول مى گرفتند. هنوز قانون «النفس 
بالنفس» در ايران وجود دارد و اگر بستگان مقتول از گرفتن خون بها امتناع مينمودند قاتل را به بستگان مقتول تسليم 

مينمودند تا آنها قربانى خود را به قتل برسانند، در چنين حالتى فرزندان مقتول تشجيع شده و قاتل را با خنجر ضربه زده و 
 خود را با خون او مى آاليند. بى عدالتى وحشت زا و رشوه و ارتشاء محاكم دولتى مانند محاكم 

______________________________ 
)- در اروپا در قرون وسطى رهبانان رل مهمترى را بازى نموده قسمتهاى زيادى از امالك را تحت تصرف خود 1(

 درميآوردند. چون آنها مجرد بودند اموال و امالك را بنام جامعه و مردم در تملك نگاه ميداشتند. (مؤلف)
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 پاك نشده هيچ اميدى براى اصالحات داخلى ايران نميتوان »1 «مذهبى است. و تا زمانيكه اين اصطبل هاى «اوژين»
 داشت.

در مسائل بازرگانى حكم و دعوى بوسيله دو نفر حكم كه از طرفين انتخاب ميشوند صادر ميگردد و معموال رأى آنها 
قطعى است. طبقه بازرگانان قابل اعتمادترين طبقات ايران ميباشد. در اينجا بايد متذكر گرديد كه حكم محكمه شرع يا 

 عرف و دالئل محكوميت هرگز و در هيچ محكمه اى به ثبت نرسيده و نميرسد.

 مجازات ها



مجازات ها هنوز در ايران خيلى ظالمانه است و هرنوع شكنجه اى كه تصور شود به موقع اجراء گذاشته ميشود. يك حاكم 
جديد در ابتدا دسته دزدان و ياغيان را كه دستگير ميكند مورد شكنجه قرار ميدهد. اين عمل نه از جهت قساوت است 
بلكه ميخواهد بدين وسيله از سايرين زهر چشم بگيرد. به تدريج كه اروپائيان در قوانين ايرانيان نفوذ انسانيت را بيشتر 

ميكنند ديگر از شكنجه هائى مانند زنده گچ گرفتن، نعل كردن و مجازاتهاى مشابه آن كمتر شنيده ميشود. چوب و فلك 
در ايران تنبيه معمولى محسوب ميشود و عموم اشخاص از وضيع و شريف ممكن است لذت آنرا بچشند و آن هرگز 
شرافت و حيثيت كسى را لكه دار نميسازد. بيست و پنج سال قبل قوام الملك فرماندار موروثى شيراز بدستور استاندار 
فارس فلك شده بود. موقع چوب زدن براى رعايت احترام يك قالى ابريشمين روى زمين پهن نمودند. در اصطالح 

ايرانيان مردى كه تنبيه ميشود ميگويند چوب ميخورد. بارى بايد بخاطر داشت كه در كشور فقيرى مانند ايران غيرممكن 
است كه زندانهاى منظم داشت. در نتيجه مجازات هرچه سريع تر باشد بهتر است. بشرطى كه رعايت عدل و انصاف در 

 آن بشود و پول آنرا تحت نفوذ قرار ندهد.

______________________________ 
)- اشاره به طويله «پادشاه اليس» در يونان است. وى طويله اى داشت كه سه هزار گاو در آن ميزيستند و مدت سى سال 1(

صحن طويله و آخورهاى آنرا پاك نكرده بودند. هركول خداى قوت رود آلفوس را برگردانيده و طويله را شست. 
 (مترجم)
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 عوائد و درآمدها

براى تشريح موضوع ماليات بهتر است كه براى مثال يك استان مخصوص را در نظر بگيريم و براى اين منظور من 
 خراسان را كه با وضع آن خيلى آشنائى دارم (مؤلف چندين سال در خراسان قونسول بوده است. مترجم.) انتخاب ميكنم.

  از اقالم زير گرفته ميشود.»1 «ماليات در قديم و حال 

 - ماليات غالت و صيفى جات.1

 - ماليات بر كسبه و صنوف.2

 - ماليات اغنام و احشام.3

 - ماليات سرشمارى.4

 - ماليات معادن.5



 ميالدى مبلغ يكصد و سى و هفت هزار و هفتصد و سيزده 1905جمع ماليات و عوائد خراسان از منابع فوق در سال 
) تن غالت (گندم و جو) جنسى بود. مقدار 21 خ 778) ليره نقد و بيست و يكهزار و هفتصد و هفتاد و هشت (137713(

) تن براى فروش باقى ميماند. 1160زيادى از غالت به جيره خوران و قشون داده ميشد، فقط يكهزار و صد و شصت (
مسئله تعيين قيمت غالت اشكاالت زياد داشت و بديهى است كه در آخر از اين طريق هم چيزى عائد دولت نميشد. 

والى خراسان مبلغى در حدود سى هزار ليره بيش از حدنصاب ماليات خراسان جمع مينمود. بعدا چهارده هزار ليره به شاه 
و شش هزار ليره به صدراعظم بعنوان پيشكش مى پرداخت. بدينطريق ده هزار ليره باقى مى ماند كه بين وزير و والى 

 (استاندار) تقسيم ميگرديد.

 اين مبلغ فقط چند صدم منافع والى را نشان ميدهد و ارقام زير را بايد بدان افزود:

 الف- چند درصد از حقوق كليه مستمريات نقدى بعالوه بيست درصد از وظائف 

______________________________ 
  ماليات توسط بلژيكى ها گرفته مى شد. اكنون هم همان رويه با اصالحاتى معمول است. (مؤلف).1913)- تا سال 1(
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 و انعامات جنسى.

 ب- منافعى از محل دادگسترى كه فوقا بدان اشاره شد.

ج- منافعى از فروش حكومت هاى كوچك و بخشداريها و ديگر مشاغل. مثال شخصى چهارصد ليره مى پرداخت تا به 
شغلى منصوب گردد. چند ماه بعد او را از آنكار منفصل مينمودند، جانشين او مبلغ دويست ليره براى همان شغل 

 مى پرداخت و اميد داشت كه آن پست را تا شب عيد نگاه دارد.

د- فرستادن مأمورين مخصوص براى بازجوئى در شكايات واقعى يا ساختگى كه حكام محلى مبالغ زيادى باين مأمورين 
مى پرداختند و آنها هم بنوبه خود مى بايستى آن پول را به ارباب هاى خود پرداخته فقط صدى چند آنرا براى خود نگاه 

 دارند.

 ه- تمول هاى باد آورده مثال مرگ ثروتمندان كه در چنين مواقع استاندار يا فرماندار بزور مبالغ زيادى از وراث ميگرفتند.

 ماليات گزارى 

از بين پنج نوع مالياتهاى باال اول ماليات بر محصول و غله است واحد اين ماليات از روى شخم است، يعنى از هرسه 
شخمى يك شخم بدولت تعلق ميگيرد. هرشخمى بمقدار يك دهم محصول حقيقى خود يعنى ششهزار و پانصد پوند (در 

 كيلوگرم) گندم تقديم ميگردد و بدين ترتيب مالياتى كه گرفته ميشود يك دهم ميباشد و به عشر موسوم 2925حدود 



است. اساس اين ماليات از زمان خيلى قديم بوده و اگرچه معموال پنجاه درصد بيش از حد معمول گرفته ميشود معهذا 
چندان سنگين نبود. در بعضى دهات محصول بمرور ايام افزايش يافته بود و چون در ميزان ماليات تغييرى داده نشده بود 

 بدين جهت ميزان آن بسيار ناچيز و فقط اسمى از آن باقى بود.

ماليات بر كسبه و صنعتگران بر روى اصناف بسته ميشد و هرصنف مسئول پرداخت ماليات خود بود. ميزان ماليات 
سرشمارى از هرخانوارى هشت شلينك بود، اصوال ماليات بر درآمد جمع آورى ميشد نه از هرخانوارى. ميزان ماليات 

گله از هرراس شش پنس بوده ولى اين جا نيز طرز جمع آورى خيلى ناقص بود. ايالت و عشائر ايران كه بزرگترين 
 گله داران ميباشند ماليات خود را توسط رؤساى ايل مى پردازند. ماليات بر معادن فقط
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 شامل معادن مشهور فيروزه در نيشابور ميگرديد.

در ايران نه فقط مالياتهاى قانونى جمع آورى ميشود بلكه در پاره اى موارد مالياتهاى عجيبى نيز اجرا و معمول ميگردد. مثال 
دهى در يك قرن پيش براى تهيه گهواره براى پسر فرماندار مجبور به پرداخت مبلغى پول شده بود و اين هنوز كماكان 

باقى بوده و هرساله آن مبلغ بهمان نام دريافت ميگرديد. در بعضى نقاط ديگر مالياتهائى به عنوان مخارج تهيه سوار براى 
 مبارزه با تركمن ها، تهيه فشنگ و نيز اسب براى طويله شاهى و غيره تا هم اكنون گرفته ميشود.

 يك دهات ايرانى 

اكنون شرحى بطور نمونه از وضع يك ده و دهقان ايرانى مذكور ميدارم و اين فصل را به پايان ميرسانم و قبال تذكر 
 در اينجا قريه و زارع ايرانى را با مال پنجاب كه از حيث پوشاك و خوراك بهتر و عاليتر از ساير »1 «ميدهم كه من 

 جاهاى هندوستان است مقايسه نموده ام.

يك فرق اساسى بين يك دهات ايرانى و يك دهات پنجاب آنست كه در دهات مذكور فوق يعنى ايران دهاتى ميتواند 
همه نوع كارى را انجام دهد. در نتيجه او برخالف دهاتى پنجاب مجبور به نگاهدارى يك عده مردمان طفيلى براى 

 پوست كندن احشام خود و يا انجام اعمال ديگرى كه مذهب يا رسوم او را از انجام آن منع نموده باشد نيست.

 بعبارت ديگر مسئله اختالف نژاد يا دستجات مذهبى در دهات ايران وجود ندارد.

دهات ايرانى اغلب محصور در يك ديوار گلى بلند ميباشد. در داخل داراى خانه هاى كوچك ولى كثيف ميباشد. اين 
خانه ها معموال مساحت زيادى را اشغال مى كنند. ضمنا هرده داراى يك عده باغات محصور بارور و خوش منظر نيز 

 ميباشد.



مركز و در واقع كلوب ده حمام آنست. اغلب هزينه بناى حمام را مالك ده ميدهد و در بعض موارد پول ساختن آنرا 
مردم ده مشتركا پرداخته و بابت پول حمام مبلغ معينى از گندم ساليانه به حمامى ميدهند. در ده هاى خيلى كوچك 

 ساكنين سه يا چهارده يك 

______________________________ 
 بوسيله حكومت هندوستان انتشار 1910)- اقتباس از «گزارش كشاورزى خراسان» كه بقلم نگارنده تهيه و در سال 1(

 يافت. (مؤلف).
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 حمام را مشتركا بنا ميكنند.

قريه اى كه من وضع آنرا مشاهده كردم متعلق به يك نفر تاجر بود. در آنجا سى و دو خانه مسقف از خشت خام در 
اطراف يك ميدان محصور بنا شده بود. حمام، مسجد و كاروانسرائى وجود نداشت. مساحت آن معادل يك جريب بود. 

دو باغ محصور و مشجر از درخت هاى ميوه يا مو و درخت بيد و غيره به ده متصل شده و رويهمرفته مساحت آن يك 
  يارد مربع است)4840جريب و نيم ميگرديد (و جريب معادل 

 جمعيت ده از اينقرار بود.

  نفر20مردان و جوانان 

  نفر15زنها 

  نفر15اطفال (كه قادر بانجام كارهاى كشاورزى نبودند) 

  نفر50جمع 

 اغنام و چهارپايان:

  رأس 14االغ 

  «20گاو نر و ماده 

  «150بز و گوسفند 

 50مرغان خانگى 



 جريب از آب قنات مشروب ميشد و بقيه كشت 346 جريب، از اين مقدار مساحت 946مساحت مجموع زمين هاى داير 
ديمى است. جنس خاك مرغوب و خوبست. در ده فقط يك قنات وجود داشت كه آنهم متعلق به مالك بوده است و او 
خود مرمت آنرا مراقبت مينمايد. براى تعمير قنات مالك ده رعايا را بكار گرفته مزد كمى بآنها ميپردازد. هر دهقانى هرده 

 روز يكمرتبه شش يا هفت ساعت آب دارد.

زمين هاى ده برسم اجاره بهر گاوبند واگزار ميگردد. مالك ده نماينده اى در ده دارد. وظيفه او نظارت در پخش آب، 
 12جمع آورى مال االجاره ارباب خود و معموال كار يك ناظر و نماينده دارائى را دارد. اين ناظر ماهيانه حقوقى معادل 

 شلينگ از ارباب دريافت 
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 ميكند. بعالوه او يك سهم كوچكى از محصول را بحساب خود از مستأجرين ميگيرد.

 كيلوگرم) پنبه دريافت 37 پوند (تقريبا 65 كيلوگرم) غله و 585 پوند (1300 ليره پول نقد، 2دشتبان ده نيز ساليانه مبلغ 
 ميداشت.

كليه مخارج كشت و تهيه بذر برعهده رعيت است. آب را مالك ميدهد و نصف محصول از زمين هاى مشروب و غير 
مشروب سهم مالك است. بهره مالكانه يا جنسى است و يا نقدى. بهره نقدى به نرخ بازار محاسبه و تعيين ميگردد و اين 

در مورد محصولى است كه تقسيم آن مشكل باشد، اين ده رويهمرفته ده نفر مستاجر يا گاوبند داشت. حد متوسط زمينى 
 جريب بود و همگى داراى هشت جفت گاو ميباشند. محصول عمده آنها گندم. جو، دانه هاى 94كه آنها در دست داشته 

 روغنى، ترياك و يونجه بوده و پنبه، ارزن، شلغم محصول شتوى آنهاست.

مالك قريه به تنهائى مسئول پرداخت ماليات دولت است. اين ماليات در دو قسط جمع ميشود: يكى در موقع برداشت 
محصول يعنى پائيز و ديگرى محصول بهاره. مطابق قانون، ماليات بايستى نقدا پرداخت شود ولى ممكن است دولت 

 ليره است ولى مبلغى كه واقعا از آن 86قسمتى از ماليات را نقدى و قسمت ديگر را جنسى تعيين كند. ماليات اين قريه 
 ليره در سال كمتر بوده است. رقم اخير مقدار يك هفتم قيمت خالص كل محصول ده است، در 140وصول ميگرديد 

 صورتيكه من خيال ميكنم در پنجاب يك ششم قيمت محصول را بابت ماليات دريافت مينمايند.

يكى از درآمدهاى كوچك دهاقين فروش بوته است كه از بيابان جمع نموده و براى مصرف سوخت بفروش ميرسانند. 
 پوستهاى گوسفند را در شهرهاى مجاور ميفروشند.

 شلينگ بفروش ميرساند. پشم هرگوسفند به 2زارع ايرانى در مدت زمستان چند روباه نيز با تله گرفته پوست هريك را به 
 شلينگ فروخته ميشود. تربيت مرغان خانگى از درآمدهاى زارع ايران است. زنان قريه يك نوع البسه زبر و خشن 2مبلغ 

 و همچنين گونى مى بافند كه فقط براى مصرف خودشان كافى است.
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 دهقان ايرانى 

اينجا الزم است خانواده دهقان ايرانى كه واحد قريه و باالخره ملت ايران را تشكيل ميدهد مورد مطالعه دقيق قرار دهيم. 
لباس دهقان ايرانى و زنش كه در آب و هوائى سردتر از پنجاب زندگى مينمايند از لباس زارع پنجابى بهتر و گرم تر 

است، اگرچه شايد اين لباس هم براى آب و هواى سخت خراسان كافى نباشد. در عوض زارع ايرانى در مدت زمستان 
صبح زود از خانه بيرون نمى آيد، مگر وقتى كه بارى براى فروش ببرد. در اين صورت هم اگر هوا خوب نباشد در خانه 

 ميماند.

 عده اطفالى كه بواسطه نقصان لباس در هردو كشور ميميرند خيلى زياد است.

دهاقين شلوار و پيراهن هاى پنبه اى مى پوشند. اين البسه از پارچه هاى آبى رنگى است كه معموال در خود ده مى بافند. 
دهقان ايرانى يك لباده بلندى هم با آستين هاى بلند روى لباسها دارد كه آن تا زير زانوى او را فرامى گيرد. اين لباس از 
جنس متقال است كه داخل آنرا پنبه دوزى كرده اند. يك شال از چلوار سفيد اين روپوش آبى را نگاه ميدارد كه در آن 
نان و چيزهاى ديگر خود را مى بندد. عالوه بر اين زارع ايرانى يك جليتقه كوتاه پشمى قهوه اى رنگ نيز مى پوشد كه تا 

روى كمر را فرامى گيرد. در زمستان يك ملبوس دراز پشمى كه تا زانو ميرسد نيز بر تن مى كند، چوپانان، شتربانان و 
بعضى دهاقين ديگر در زمستان نمدى ميپوشند كه آن خيلى گرم است و نيز يك كاله نمدى دارند كه تا جمجمه را 
مى پوشاند و لبه ندارد، يا كاله ديگرى كه سر را مى پوشاند و يك عمامه مانندى دور آن مى پيچند. زارعين در مواقع 

 معمول كفش مى پوشند و مچ پيچ را در موقع احتياج و لزوم بكار مى برند.

زن دهقان لباسى از همان جنس ولى معموال با رنگ هاى زيباترى مى پوشد. زن دهاتى معموال يك شلوار گشاد تا زير 
 زانو، يك پيراهن بلند و يك ارخالق بلند بر تن مى كند.

گاهى زنها چهارقد بر سر مى كنند و بعضى اوقات بدور چهارقد يك دستمال ديگرى محكم مى بندند. بر روى آن يك 
 چادر بلند، معموال آبى رنگ و گاهى سفيد بسر مى كنند.

 كيلو گرم) است. گندم غذاى معمولى ايران است. 22مقدار غله خوراكى براى هرنفر در ماه بطور متوسط پنجاه پوند (
 جو و ديگر غالت در درجه دوم است 

 559، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

و فقط مواقعى استعمال ميشوند كه گندم كمياب باشد. نان را هفته اى دو مرتبه در تنور مى پزند. ايرانيها به ماست، پنير، 
تخم مرغ، لبو، شلغم، پياز، سير و ساير سبزيجات عادت دارند. نان را معموال با ماست و نعناع و ترخان ميخورند. زارع 

ايران بندرت چاى مينوشد. مصرف چاى همه روزه بتدريج زياد ميشود، ولى فعال دهاقين متمول ميتوانند آنرا بطور تجمل 



مرتب مصرف نمايند. گوشت نيز از جمله تجمالت است ولى در زمستان گاهگاه مصرف ميشود. دهقان ايرانى معموال 
سه بار در روز غذا ميخورد كه صبح و ظهر و شب باشد و از اين سه نوبت، غذاى صبح سبك و دو وعده ديگر غذاى 

كامل- است. وى ميتواند سالى يك ليره ذخيره كند، ولى اگر او مجرد باشد پس انداز او خيلى بيشتر ميشود. دهاقين 
 موقعى استفاده خوبى ميبرند كه نرخ گندم گران باشد.

 در پنجاب دهاقين معموال با جو و ارزن گذارن نموده و گندم را بفروش ميرسانند.

سطح زندگى زارع پنجابى خيلى پائين تر از زارع ايران است. وقتى يكنفر هندى بمن گفت كه «در ايران نان و گوشت 
 ورد زبان اهالى است ولى در هندوستان فقط نان خالى ميباشد.»

 بيشتر دهاقين ايران از زن و مرد دخانيات استعمال ميكنند. توتون را معموال خودشان از زمين هاى خود بعمل ميآورند.

زارع ايرانى در زمستان كرسى ميگذارد و با لحاف و منقل خود را گرم ميكند و گاهى بر اثر دود ذغال بعضى دهاقين 
 خفه ميشوند.

 خرج عروسى فرزند يك دهقان ايرانى معموال از اينقرار است:

  ليره 3 تومان يا 15البسه و زينت آالت 

  ليره 4 تومان يا 20مخارج پذيرائى مهمانان 

 »1 « ليره 7 تومان يا 35جمع كل 

______________________________ 
)- شرحيكه مؤلف راجع بمصارف عروسى و غيره در باال ذكر نموده مربوط بدوره هاى پيش و زمان تأليف كتاب 1(

 است ولى حاليه سطح زندگى باال رفته مصارف مزبور بمراتب زيادتر و هيچ طرف نسبت با سابق نيست. «مترجم»
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 ليره بعنوان شيربهاى دختر ميگيرند و اين مبلغ معموال صرف خريد لباس براى داماد و 20 تا 4والدين دختر مبلغ 
زينت آالت ميگردد. در پنجاب برعكس صدها روپيه براى عروسى خرج ميشود كه گاهى خانواده داماد را براى ابد 

 ورشكست ميكند.

رويهمرفته وضع زندگى، لباس و خوراك يك دهقان ايرانى بويژه آنهائى كه در نواحى سردسير كشور زندگى ميكنند از 
وضع طبقه دهاقين پنجاب بهتر- است. در پنجاب اغلب دهاقين بدست رباخواران و صرافان گرفتار و زندگانيشان در گرو 
آنهاست، در صورتيكه در ايران اين قضيه به ندرت ديده ميشود. عده زيادى از دهاقين خراسان در فصل زمستان براى كار 



به تركستان روسيه ميروند و بدين ترتيب درآمدى براى خود تهيه ميكنند. ايرانيان مانند توده مردم هند اشخاص صرفه جو 
 نيستند. هنديها صرفه جوئى ميكنند، ولى هستى خود را در راه عروسيها از بين ميبرند.

دهقان ايرانى از حيث قوه بدنى و هوش از زارع پنجابى باالتر است و با همه مظالمى كه باو وارد ميآيد از بسيارى از 
 جهات از هنديان آسوده ترند.

 عشاير ايران 

در تشريح وضع كامل ايران ناچاريم به عشاير ايران نيز كه يك چهارم اين كشور را تشكيل ميدهند اشاره كنيم. در 
خراسان ايالت كرد، تركمان، تيمورى (كه از نژاد عرب ميباشند)، هزاره اى، بلوچى، ترك و عرب سكونت دارند. 

هرچند كه در اغلب موارد بزبانهاى متفاوتى تكلم ميكنند، ولى در آداب و رسوم خود متشابه ميباشند. اين قبائل معموال 
در سياه چادر زندگى نموده و گله هاى خود را در بهار بطرف كوهستانها برده ميچرانند و در پائيز دوباره به دشت و جلگه 

برميگردند. اينها عمال هيچ با خارج از قبيله ازدواج نميكنند و در نتيجه خونشان پاك مانده و بهمين نسبت است كه 
عادات و رسوم خود را تا اين تاريخ حفظ نموده اند. اين عشائر رسما مسلمان ميباشند. اين فرزندان آزاده دشت هاى ايران 

از هيچكس بجز رئيس خود اطاعت نميكنند. رئيس ايل فقط در مواقع مهم شورائى از سران ايل تشكيل و با آنان مشورت 
 مينمايد.

 نفوذ رئيس ايل بسته به شخصيت اوست. هرگاه وضع داخلى قبيله اى را از
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نزديك مطالعه كنيم به يك عده حسادت ها، رقابت ها و عداوتهاى خانوادگى ديرين برخواهيم خورد. فعال ايل بختيارى 
بواسطه رلى كه در موقع مشروطيت ايران بازى نموده فوق العاده اهميت دارد. ولى در داخله همين ايل اختالفات زياد 

 وجود دارد، حتى يك قسمت از آنها به نفع شاه مخلوع بر ضد اكثريت ايل بختيارى مبارزه نموده و جنگيده است.

آزادى زنان و روح پرشهامت و زنده دلى و سالمت و تندرستى مردان از خصائص عشائر ايران است و براى يك نفر 
مسافر انگليسى اين عشائر دوست داشتنى مى باشند و رويهمرفته انسان مى بيند كه جنبه هاى خوب و پسنديده آنها بر 

 نواقصشان برترى و رجحان دارد.
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 مظفر الدين شاه 

 فصل هشتاد و دوم اعطاى مشروطه به ايران 



هيچكس نميداند كه چگونه مشروطه را بدست آورديم، بنظر ميآيد كه مشروطه خودبخود از زمين سبز شده است. از 
 گفته هاى عوام.

 منشأ جنبش مشروطه خواهى 

در فصول گذشته بيان نموديم چگونه ايران كه اوضاع آن بى شباهت باوضاع اروپا در قرون وسطى نبود كم كم رو به 
بيدارى رفت. اين امر معلول علل چندى بود و مهمتر از همه تأسيس خطوط تلگرافى بود كه اساسا بدست مأمورين 

انگليسى اداره ميشد. اين مأمورين دائما در تماس نزديك با مردم بوده و براى بهبود اوضاع نيروى بزرگى بودند. بعالوه 
مبلغين مذهبى انگليسى و آمريكائى نيز با تعليمات اخالقى و جانفشانى هاى خود توانستند در بعضى نقاط هزارها جوانان و 
دختران ايرانى را با تعليم و تربيت صحيح پرورش دهند. اين مبلغين در مريضخانه هاى خود صدها نفر را معالجه نموده و با 

 »1 «حسن اخالق و فداكارى بهترين كمك و معاونت عمومى را به توده ايران نمودند.

______________________________ 
)- نگارش اين فصل بيشتر برپايه تحقيقات نگارنده از عده زيادى از رفقاى ايرانى بود كه بيشتر آنها رلهاى مهمى در 1(

انقالب مشروطه بازى نموده اند. بعالوه به كتابهاى آبى نيز رجوع شده. پروفسور برون در كتاب خود بنام «انقالب ايران» 
 نيز اطالعات گرانبهائى را جمع نموده است. (مؤلف)
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ولى اينها تنها وسيله اشاعه تعليمات اروپائى در ايران نبود، زيرا، در همين اوان ناصر الدين شاه مدرسه عالى دار الفنون را 
براى جوانان طبقات عاليه ايران تأسيس و در آنجا معلمين اروپائى از كشورهاى مختلف تدريس مينمودند. بعالوه ورود 

هيئت هاى نظامى سبب شد كه اعضاى آنها جوانان ايرانى را تحت تأثير قرار داده و باالخره نفوذ كارمندان بانك و 
كنسولگريهاى انگليسى كه در تمام نقاط ايران پراكنده بودند نيز تأثير عمده در روشن ساختن افكار عمومى ايران داشته 

 است.

اما ايرانيان كه شيفته تمدن اروپائى بودند عقيده داشتند كه بايد از تشكيالت عالى آنها تقليد صرف نمود، بدون اينكه 
 كوچكترين تغييرى در روش حكومت خود بدهند.

طبقه محدود منور الفكر تمام هم خود را مصروف مذهب، ادبيات و فلسفه مينمود. در حقيقت نميتوان گفت كه منشأ 
 جنبش مشروطه خواهى در ايران فقط از آخرهاى قرن نوزدهم سرچشمه گرفته است.

ناصر الدين شاه با آنكه شخصا شيفته مسافرت باروپا بود و در آنجا هم با احترام تمام پذيرائى ميشد اتباع كشور خود را از 
مسافرت باروپا بازميداشت و حتى فرزندان خود را نيز اجازه نميداد كه در خارجه تحصيل نمايند. اين نظر شاه از موقعى 

 م) جنبش مشروطه خواهى تركيه منجر بعدم موفقيت گرديد قوى تر شد و از آن تاريخ تا آخر دوران 1876كه (سال 
 سلطنتش سعى مينمود ايران را در يك حالت عقب افتاده اى نگاه دارد.



شاه ايران نسبت باين مسئله بى نهايت مصر بود و معروف است كه يك بار گفته بود «من مايلم درباريان من بى هوش و 
 بى اطالع باشند و حتى ندانند بروكسل نام شهر است يا كلم.»

او اروپائيان را دوست ميداشت، اما مى ترسيد كه عقائد آنها مانند شراب تازه اى باشد كه در كالبدهاى پير اثر مى بخشد و 
البته شاه ايران در اين قضيه حق داشت و از نقطه نظر منافع شخصى او البته همينطور بود. در اواخر دوران سلطنت وى، 
شاه ايران و همچنين امين السلطان و رقيب او نايب السلطنه فرزند محبوب شاه مملكت ايران از هرطرف بوسيله دستگاه 

 سلطنت مورد استثمار قرار گرفته بود. ايرانيان با چشم تنفر مشاهده 
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ميكردند كه منابع ملى آنها براى تهيه مخارج مسافرتهاى پر عيش و نوش شاه به گرو بيگانگان رفته است. در نتيجه 
وقتى كه ناصر الدين شاه بقتل رسيد ملت ايران كامال از وضع گذشته ناراضى و خود را براى قبول انقالبات بيشترى مهيا 

ساخته بود. چون مظفر الدينشاه اصوال ترسو و ضعيف النفس بود در دوره سلطنت او ترس و احترام از شاه از ميان رفت. 
بعضى عوامل خارجى نيز مانند شكست روسيه از ژاپن ايجاد عكس العمل هائى در وضعيت داخلى ايران نمود و باالخره 
احساسات شديد مردم در مقابل امتيازات و قرض هاى خارجى و نتايج وخيم آن ناشى از سوء سياست دولت و همچنين 

 حكومت مستبدانه عين الدوله مزيد بر علت گرديد.

در نتيجه اين حوادث مردم تقاضاى عزل عين الدوله را نمودند، ولى عين الدوله ناچار از ترس جان خود بست نشست. در 
اينموقع بود كه يك عده از ايرانيان اروپارفته بتدريج فكر ايجاد حكومت مشروطه را ترويج و بتدريج آنرا تقويت 

 »1 «نمودند.

 سيد جمال الدين 

سرسلسله اين جنبش مشروطيت سيد جمال الدين بود كه از مبلغين و مروجين اتحاد اسالم و يكى از نقادان پرحرارت 
حكومت فاسد استبدادى ايران و حامى افكار آزاديخواهى بود. سيد جمال الدين فرزند يكى از سادات همدان و در سال 

 در نزديكى آن شهر متولد شده بود. سيد پس از طى تحصيالت خود در نجف مدت چند سالى در افغانستان سكنى 1838
گزيده و از آنجا به لقب افغانى ملقب گرديد. او مسافرتهاى زيادى به هند و مصر و قسطنطنيه نيز نموده است. در 

قسطنطنيه سيد از در تسنن درآمد و بدين سبب شهرت زيادى يافت و يكى از مجتهدين فصيح و متبحر آن سامان بشمار 
 ميرفت، ولى باالخره شيخ االسالم ترك او را تكفير كرد و سيد ناچار آن شهر را ترك گفت.

نخستين وسيله ارتباط سيد با ناصر الدين شاه مقاالتى بود كه او در روزنامه عربى كه ترجمه نام آن «حلقه زنجير 
» ميباشد انتشار ميداد. مقاالت مزبور در طبع شاه ايران تأثير كرد و سيد به تهران احضار شده و به عضويت »2 «غيرمنفصل 

 مجمع شوراى سلطنتى 



______________________________ 
)- شايد عده محدودى از ايرانيان مفهوم مشروطه را درك مينمودند. هنگام مشروطيت يك نفر ايرانى يك افسر 1(

 انگليسى را مالمت كرده بود كه «ما سه روز تمام بست نشسته ايم و شما هنوز بما مشروطه را نداده ايد!» (مؤلف)

 )- مراد مجله «عروة الوثقى» ميباشد. (مترجم)2(
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انتخاب گرديده و عقائد او همواره در شخص شاه تأثير زيادى داشت. اين مسئله باعث تحريك حس حسادت امين 
السلطان گرديده و بدين جهت سفير عثمانى را وادار كرد تا تقاضاى تبعيد سيد را بكند. چون او ميدانست كه شاه از لفظ 

«قانون» متنفر است به شاه چنين گوشزد نمود كه سيد باعث اغتشاش و ناامنى شده و بواسطه اختيار و انتشار قوانين ثابت از 
هندوستان، مصر و تركيه نيز تبعيد شده است. باين ترتيب وجود چنين شخصى با داشتن عقائد انقالبى در ايران خطرناك 

 است. شاه نيز با امين السلطان موافقت نمود و سيد جمال الدين از ايران تبعيد گرديد.

 سيد جمال الدين ناصر الدين شاه را در سفر سومش در اروپا مالقات نمود.

ناصر الدين شاه اين باره فكر كرد كه بودن سيد در خارجه از اقامت او در ايران خطرناك تر- است و بهمين سبب او را 
همچون مهمان عزيزى با خود بايران آورد. سيد اين دفعه از موقعيت استفاده نموده شروع به انتشار عقائد انقالبى خود 

نمود و چنان بشدت عقائد سيد انتشار يافت كه نزديك بود در اثر آن انقالبى ايجاد گردد. ناصر الدين شاه خواست او را 
دستگير كند ولى او فرار كرده در شاه عبد العظيم بست نشست. وى مدت هفت ماه در آنجا مانده و شاه را تهديد نموده 

 بود كه بعدها ناصر الدين شاه را بقتل رسانيد. سيد »1 «خلع او را تبليغ ميكرد. از جمله پيروان سيد يكى ميرزا رضا نوكى 
 از ايران تبعيد 1890جمال الدين باالخره در منزل خويش كه نزديك حضرت عبد العظيم بود دستگير و دوباره در سال 

شد. رفتار شاه ايران ظاهرا با سيد و رويه اى كه او اتخاذ نموده بود نسبت بوضع آنروزى ايران فوق العاده آرام و ماليم 
بوده است. خالصه سيد از ايران تبعيد و به دولت تركيه تحويل گرديد. تركها هم او را به بصره منتقل و در آنجا زير نظر 

 گرفتند.

سيد با يك كشتى بخارى از بصره فرار كرده و در لندن نزد ملكم خان رفت. در آنجا هردو باهم روزنامه «قانون» را 
تأسيس كردند. پس از اندكى سلطان عثمانى از نفوذ تأثير اين روزنامه دچار وحشت شد و در صدد برآمد تا سيد جمال 

 الدين را مجددا به قسطنطنيه 

______________________________ 
)- نوك يك بخش كوچكى از شهرستان يزد است. اهالى كرمان از اين اسناد كه ميرزا رضا كرمانى بود خيلى اظهار 1(

 تنفر مينمايند. (مؤلف)
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 دعوت نمايد و او را تحت نظر بگيرد.

 سلطان سه نفر »1 «به محض قتل ناصر الدين شاه دولت ايران تقاضاى تسليم فورى سيد و سه نفر انقالبى ديگر را نمود.
اخير را تسليم نمود و آنها هم فورا بقتل رسيدند، ولى از تسليم سيد جمال خوددارى نمود. سيد هم پس از مدت قليلى 

فوت نمود. بدين ترتيب زندگانى يك نابغه ايرانى كه داراى استعداد قابل مالحظه و قوه انجذاب شخصى بود بپايان 
رسيد. سيد جمال الدين هرچند كه او نيز پاى بند ترديد و وسوسه بود، ولى در فداكارى خود براى اتحاد اسالم و در افكار 

 انقالبى خود با ايمان و درستكار بود.

 پرنس ملكم خان 

از پيشقدمان و سردسته هاى كسانى كه رژيم كهنه سلطنت ايران را انتقاد مينمودند ملكم خان بود كه روش زندگانى او 
 بكلى با ديگران تفاوت داشت. ملكم خان فرزند يعقوب خان ارمنى بود كه بدين اسالم درآمده بود.

وى در يك مؤسسه ارمنى در پاريس تحصيل نموده و اولين بار بعنوان يك نفر جادوگر و شعبده باز وارد ايران شد و 
 اعمال تردستى او ايرانيان ساده را دچار تعجب و حيرت ساخت.

همانطور كه مانند قرون وسطاى اروپا انتظار ميرفت مهارت او در اين اعمال باعث رنجش احساسات مذهبى شد و شاه هم 
 ناراضى بود او را امر به خروج از ايران داد. چند سال بعد وى در سن شصت سالگى »2 «كه با او در سر مسائل ديگر

 چنانكه از نامش برميآيد چون تازگى »3 «دوباره در تهران ظاهر شده و يك فراموش خانه تأسيس نمود. فراموش خانه 
 داشت 

______________________________ 
)- از مدتها پيش تقاضاى تسليم اين اشخاص شده بود و بهمين جهت آنها را در طرابوزان محبوس نموده بودند، ولى 1(

 تا قبل از قتل ناصر الدين شاه سلطان از تسليم آنها به حكومت ايران خوددارى نموده بود. (مؤلف)

)- يكى از ايرانيان كه خود ناظر اين واقعه بوده ميگفت كه «روزى ملكم خان يك فرمان حقوق بمبلغ هزار تومان 2(
درآورده به شاه گفت «چرا حقوق مرا نپرداخته ايد؟» شاه صدور چنين فرمانى را انكار نموده گفت با آنكه اين سند رسمى 

درست و صحيح است ولى من سندى را قبول مينمايم كه ممهور به مهر شخص شاه بوده و در مركب مخصوص شاه 
فروبرده شده باشد. ملكم خان فورا از جيب خود فرمانى را كه تمام شرائط مقرره را حاوى بود درآورد. پس از آن شاه 

 ايران متوجه گرديد كه اين مرد خيلى باهوش تر از آنست كه بتوان در ايران او را نگاه داشت. (مؤلف)

 )- اگر از يك ايرانى راجع باسرار فراموش خانه سئوال كنيد جواب ميدهد كه آنرا فراموش كرده است. (مؤلف).3(
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 و اسرارآميز بود مردم را بخود جذب نمود و بسيارى از اعضاى خانواده ها وارد آن انجمن شدند.



ناصر الدين شاه در اول اين اجتماع مردم را بنظر يك رسم و آئين مى نگريست و خيال ميكرد پس از چندى از بين ميرود 
ولى فرخ خان كه در امضاء عهدنامه پاريس از طرف دولت ايران نمايندگى داشت شاه را ترسانيده و گفت اگر به مردم 
اجازه اجتماع بدهد ممكن است آنها برعليه شاه توطئه اى به چينند. شاه بر اثر اين حرف تكان خورده رئيس فراموش خانه 
را كه يكى از شاهزادگان اصيل بود و ديگر اعضاى آنرا گرفته زندانى نمود و ملكم خان را دوباره امر به خروج از ايران 

 1872داد. اما طولى نكشيد كه ملكم خان به پشتيبانى ميرزا حسين خان سفير ايران در قسطنطنيه و در اثر نفوذ او در سال 
 وزيرمختار ايران در لندن شد. در همين مأموريت بود كه به لقب پرنس ملقب گرديد.

 كه ناصر الدين شاه به انگلستان رفت به ملكم خان امتياز يك بخت آزمائى را در ايران داد. ملكم آنرا به 1889در سال 
مبلغ معتنابهى فروخت و يك شركت انگليسى براى اجراى آن تشكيل شد. علماى اسالم با اين الطارى مخالفت نموده و 

گفتند كه الطار قمار است و قمار را هم قرآن منع نموده است. امين السلطان نيز طرف آخوندها را گرفت و سعى نمود 
كه ملكم خان را به واگذارى اين امتياز وادار نمايد، ولى ملكم خان ادعا نمود كه آنرا فروخته است. در نتيجه امين 

السلطان بعدا تلگراف اهانت آميزى به ملكم خان مخابره كرد و او هم معامله بمثل نمود. بدين ترتيب ملكم خان از شغل 
 خود منفصل شده و در رديف دشمنان امين السلطان و شاه قرار گرفت.

ملكم خان كمر به انتقام بربست و با همكارى سيد جمال الدين روزنامه «قانون» را منتشر ساخت و در آن بدوا پيشنهاد 
تدوين قانون اساسى و مجلس شوراى ملى را نمود ضمنا امين السلطان را نيز با عبارات شديد مورد حمله قرار داد. امين 

  را در دست هركس به بينند او را مجازات نمايند. روزنامه قانون به زبان »1 «السلطان دستور داد تا روزنامه قانون 

______________________________ 
)- اين جريده بطور قاچاق در الى عدل هاى قماش يا بوسيله اتباع خارجى وارد ايران ميشد و به ندرت با پست فرستاده 1(

 ميشد. (مؤلف).
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فارسى فصيح و بليغى نوشته ميشد و در مردم تأثير فوق العاده داشت و ملكم خان كه به وطن پرستى عالقه اى چندان 
 نداشت بدين وسيله بيش از هرنويسنده قبلى در برانگيختن مردم ايران موفق گرديد.

 عين الدوله 

 مظفر الدين شاه براى بار دوم على اصغر خان اتابك اعظم را عزل نموده و يك مجمع پنج نفرى از وزراء 1903در سال 
براى اداره امور كشور و دولت تشكيل داد. ولى طولى نكشيد كه عين الدوله داماد خود را بمقام وزارت داخله منصوب و 

 باين 1906زمام كليه امور را در دست او داد. عين الدوله يك سال بعد به لقب صدراعظم ملقب گرديد و تا ماه اوت سال 
مقام باقى بود. نهضت مشروطه طلبان ايران در اين دوره پيشرفتهاى زيادى نمود و اغلب ايرانيان معتقدند كه علت اين 

 پيشرفت ها بيشتر همانا عكس العمل خود سرى و رويه مستبدانه عين الدوله است.



عين الدوله در جوانى در دار الفنون تهران تحصيل ميكرد. ولى او هرگز از معلمين خود فرمانبردارى نمى كرد. باالخره 
استادان او عريضه اى به شاه نوشته و اظهار داشتند كه اين جوان را با هرگونه تنبيه از شالق و گرسنگى مجازات نموده اند 

 ولى هيچيك در او مؤثر نيفتاده است. در خاتمه تقاضا نموده بودند كه او را از مدرسه خارج نمايند.

شاه موافقت كرد و شاهزاده جوان را نزد مظفر الدين به تبريز فرستاد. عين الدوله در نزد مظفر الدين بزرگ شده و به 
 سال 24رياست اصطبل منصوب گرديد و بعدها مظفر الدين دختر خود را نيز باو داد. من عين الدوله را يكبار در حدود 

پيش وقتى كه او رئيس اصطبل وليعهد بود و بار ديگر وقتى كه از مقام خود سقوط نموده بود مالقات نمودم. بنظر من عين 
الدوله پيرمردى محافظه كار كه جدا با هرگونه روشن فكرى مخالف بود جلوه نموده ولى ايرانيان او را شخص مقتدر و 

 مجربى مى شناختند. بنظر نگارنده مسائل خارجى نيز خارج از قوه فهم و ادراك او بود.

  ميالدى 1902سفر مظفر الدين شاه به انگلستان در 

 »1 «مظفر الدين شاه پس از اجراى دومين قرضه خود براى بار دوم باروپا سفر كرد و اين بار سفرى نيز به انگلستان نمود.

______________________________ 
)- در هنگام اولين مسافرت مظفر الدين شاه به اروپا دربار انگلستان عزادار بود. در نتيجه شاه ايران دعوت نشد. 1(

 (مؤلف)
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مظفر الدين شاه پيه عبور از تنگه آب هاى انگلستان را كه از آن بى اندازه وحشت داشت بر تن ماليد، بدين خيال كه مانند 
  مفتخر گردد.»1 «پدر خود بدريافت «نشان بند جوراب»

دولت انگليس در اين سفر يك تصوير ادوارد پادشاه انگلستان را كه در الماس نشانده بودند به شاه ايران داد. مظفر الدين 
شاه از قبول آن امتناع نموده و با كمال ياس خاك انگلستان را ترك گفت. شاه ايران از اين سفر رنجيده خاطر بود و 
بهمين لحاظ نيز در سال بعد يك هيئت فوق العاده براى اهداء «نشان بند جوراب» بايران اهدا گرديد. اتفاقا و شايد هم 
عمدا اسرار تعرفه جديد گمركى كه مدتها مخفى نگاه داشته شده بود درست در ايامى كه هيئت نشان بند جوراب در 

 تهران بود بوسيله دولت روس افشاء گرديد.

 ايران قبل از انقالب مشروطيت 

 »2 «قبل از ذكر وقايعى كه منجر به اعطاى مشروطيت ايران. گرديد در اينجا قسمتى از يادداشت هاى سفارت انگليس 
 راجع به وضع ايران قبل از مشروطه را نقل ميكنيم.

«مدتها بود كه وضع ايران روزبروز تحمل ناپذيرتر ميشد. شاه كامال در دست يك دسته از درباريان فاسد بود كه از يغماى 
دولت و كشور اعاشه مينمودند. ثروتهائى كه شاه از پدر بارث برده بود و هم چنين بيشتر منابع ثروت سلطنتى و ملى را شاه 



خرج كرده و ناچار مجبور به توسل به استقراض از دول بيگانه شده بود و آن پول ها را تماما يا خرج مسافرت هاى اروپا 
 نموده و يا با درباريان خود تبذير نموده بود. هرساله كسر عوائد مشهود بود و كسر بودجه روزبروز افزايش مى يافت.

«دولت ايران تصور ميكرد با انتخاب اين صدراعظم جديد از قيد نظارت دول بيگانه آزاد خواهد بود. اولين قدم او هم 
ظاهرا اقدام به بعضى اصالحات اقتصادى و در نتيجه بى نيازى از استقراض از دول خارجى بود. اما همينكه بر مسند 

خويش استقرار يافت معلوم گشت منظور اساسى و اصلى او استفاده شخصى است. اين صدراعظم با مشاور شاه تبانى 
 نموده و مشاغل حكومت را به معرض فروش ميگذاشتند. گندم و جو احتكار و به قيمت 

______________________________ 
)1-(Order of the Garter  

 . (مؤلف)2 صفحه 1909 سال 1)- مراجعه شود به كتاب آبى شماره 2(
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گزاف بفروش ميرفت. امالك دولت حيف و ميل ميشد. ثروتمندان را از شهرستانها به تهران احضار و از آنها باج و رشوه 
ميگرفتند. ظلم و تعدى رايج و اموال و دارائى و حتى جان ملت ايران در دست عمال دولت بود. بقرارى كه شايع بود 

مردم در صدد توطئه اى بودند تا بدان وسيله شاه ضعيف النفس ناتوان و وليعهد را مخلوع و شعاع السلطنه پسر كوچك 
 شاه را كه حتى در ايران هم ضرب المثل ظلم و ستم بود بسلطنت بنشانند.

«سياست اين اتابك و ياران او باعث دشمنى تمام طبقات ايران شده بود. سياستمداران ميهن پرست ميدانستند كشور 
چگونه روبزوال ميرود. آخرها حس مينمودند قدرت قديم و اوليه آنها در شرف از بين رفتن است. توده عظيم مردم و 

 طبقه تاجر هرروزه قربانى ظلم و جور عمال دولت بودند.»

  م 1905اولين بست. دسامبر 

جنبش آزاديخواهانه اى كه منجر به اعطاى مشروطيت ايران گرديد در بدو امر بصورت اعتراضى برويه عين الدوله آغاز 
 شد.

مردم عين الدوله را مسئول قرض هاى خارج از استطاعت ايران، مسافرتهاى پرخرج و گزاف شاه و بخصوص مسئول فساد 
 و ظلم و جور حكومت كشور ميدانستند.

مقدمه اين عمل بدين طريق آغاز گرديد كه حاكم تهران عده اى از سيدها و بازرگانان را كه شكر احتكار نموده بودند 
فلكه نمود. در نتيجه عده از بازرگانان در مسجد شاه بست نشستند. در آنجا بعضى از بزرگان و آخوندها نيز بآنان ملحق 

 شدند.



امام جمعه امام رسمى مسجد مخالف با اين انقالب بود و بنا به تقاضاى عين الدوله آشوب گران را با عصا از مسجد بيرون 
كرد. اين عده بعوض پراكنده شدن يكراست به حضرت عبد العظيم رفتند و عده آنها روزبروز بيشتر ميشد. تعجب در 
اينجاست كه محمد على ميرزا هم خود براى پشتيبانى از اين آشوب مبالغى پول داد. نظر محمد على ميرزا اين بود كه 

عين الدوله را كه شاه باو ظنين شده و خيال مى كرد نقشه جانشينى شعاع السلطنه را مى كشد از كار بيندازد. بطوريكه يكى 
از رفقاى ايرانى نگارنده نقل ميكرد به محض آنكه واالحضرت همايونى از اين جنبش اطالع يافت آخوندهاى تبريز را 

براى پشتيبانى از مردم احضار نمود. هواخواهان اتابك اعظم تبعيد شده نيز جدا از اين آشوب پشتيبانى كرده و بآن كمك 
 مالى مينمودند
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باالخره شاه نماينده اى به حضرت عبد العظيم فرستاد و به مردم دستور تفرقه داد، ولى مردم مقاومت كردند. شاه در 
محظور افتاد و آخر االمر شاه تسليم مردم شده نامه اى بآنها نوشته قول داد كه عين الدوله را از كار انداخته و يك 

 عدالت خانه اى تأسيس نمايد.

سران انقالب با اين نامه در كالسكه هاى سلطنتى به تهران مراجعت نمودند. بدينطريق بست اول به نفع مردم بپايان رسيد، 
 ولى تا اين تاريخ هرگز تقاضاى اعطاى مشروطيت نشده بود.

  م.1906مهاجرت به قم. سال 

اختالف و نفاق بين آخوندها و پيشوايان ملى و اجتماع عده اى از اشخاص طرف اعتماد برعليه مشروطيت دولت را بر آن 
داشت تا تصور نمايد خطر انقالب مشروطيت از ميان رفته است. بدين ترتيب دولت كوچكترين قدمى براى اجراى فرمان 

مشروطيت برنداشت. تنها در اعالميه اى كه منتشر گرديد شاه وعده داد كه به تشكيل محاكم دادگسترى، تدوين قانون 
 اساسى و شوراى اصالحات كشورى اقدام نمايد.

 از طرف مردم عريضه اى به شاه تقديم شده و تقاضا نمودند تا اعليحضرت به وعده هائى كه در 1906در بهار سال 
دستخط شاهانه داده بود دستور اجرا صادر نمايند. در اواسط ماه مه مظفر الدين شاه سكته ناقص كرد و عين الدوله كه در 
اين موقع كليه اختيارات را در دست داشت سياست اختناق را بموقع اجرا گذارد. سيد جمال از وعاظ درجه اول تهران به 
قم تبعيد شد. سيد محمد از مخالفين عين الدوله توقيف گرديده ولى مردم ازدحام نموده در نتيجه تيراندازى كه منجر به 

قتل يك طلبه گرديد آقا سيد محمد مجتهد آزاد گرديد. تشييع جنازه اين طلبه كه بدست قواى نظامى قربانى شده بود 
 نفر ديگر گرديد. از اين به بعد مسجد جمعه محل دومين بست شد. 15باعث اغتشاش بيشترى شد كه منجر به مرك 

طولى نكشيد كه قواى دولت از رسيدن خواربار به آنجا جلوگيرى نمودند و مشروطه طلبان در صدد مهاجرت به قم 
برآمدند. باالخره دولت به مجتهدين اجازه داد تنها به قم مهاجرت نمايند. در راه علما يادداشتى به شاه نوشته و اظهار 

 نمودند كه اگر شاه وعده هاى خود را انجام ندهد دسته جمعى ايران را ترك خواهند
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گفت. چون غيبت آنها باعث وقفه مرافعات و معامالت حقوقى ميگرديد اين تهديد خيلى جدى بود و براى كشور گران 
 تمام ميشد.

  م.1906بست بزرك در سفارت انگليس. اوت 

در زمان مهاجرت به قم دومين و مهمترين قسمت انقالب شروع شد، هنگام مهاجرت علما كسبه و تجار دكانهاى خود را 
 بسته بودند.

عين الدوله بآنها امر كرد مغازه هاى خود را باز كنند و هر دكانى كه بسته بماند اموال آن غارت ميشود. چون اين دستور 
صادر شد عده اى از بازرگانان و صرافان سفير انگليس را در قلهك مالقات نموده و استفسار نمودند كه اگر آنها در 

زمينهاى سفارت انگليس در تهران متحصن شوند آيا آنها را بيرون خواهند نمود؟ سفير انگليس جواب داد آنها را البته 
بزور نميتوان بيرون كرد. فورا عده كمى از بازرگانان در باغ سفارت متحصن شدند. عده آنها روزبروز ازدياد يافت تا 

 هزار نفر در باغ سفارت چادر زدند. اينها تقاضا داشتند عين الدوله عزل، قانون اساسى اعالم و 12آنكه در حدود 
مهاجرين قم دعوت شوند. باالخره شاه تسليم گرديده عين الدوله را از كار انداخت و ميرزا نصر اله خان مشير الدوله را 

كه يكى از آزاديخواهان بود به جانشينى او منصوب كرد و مجتهدين را دعوت نمود كه از قم مراجعت كنند. ولى مردم 
كه بدست بعضى ايرانيان اروپا ديده تحريك شده بودند بدين هم راضى نشده و تقاضا نمودند كه شاه مجلس شوراى 

 ملى را تشكيل دهد و قسم بخورد كه مشروطيت را نقض نخواهد كرد.

 فرمان مشروطه ايران 

مردم تا مدتى حاضر به مذاكره مستقيم با دولت نميشدند. تا اينكه آخر االمر در نتيجه اقدامات سفارت انگليس باب 
 مذاكرات بازو دستخط مشروطيت تهيه و مورد قبول مردم واقع شد.

 فرمان مشروطيت ايران: محل صحه همايونى 

جناب اشرف صدراعظم- از آنجا كه حضرت باريتعالى جل شانه سررشته ترقى و سعادت ممالك محروسه ايران را بكف 
كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالى ايران و رعاياى صديق خودمان قرار داده لهذا در اين 

 موقع كه رأى و اراده همايون ما بدان تعلق گرفت كه براى رفاهيت و امنيت قاطبه 
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اهالى ايران و تشييد مبانى دولت اصالحات مقتضيه بمرور در دوائر دولتى و مملكتى بموقع اجرا گذارده شود چنان 
مصمم شديم كه مجلس شوراى ملى از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و مالكين و تجار و 



اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دار الخالفه طهران تشكيل و تنظيم شود كه در مهام امور دولتى و مملكتى و مصالح 
عامه مشاوره و مداقه الزمه را بعمل آورده و به هيئت وزراى دولتخواه ما در اصالحاتى كه براى سعادت و خوشبختى 

ايران خواهد شد اعانت و كمك الزم را بنمايد و در كمال امنيت و اطمينان عقائد خود را در خير دولت و ملت و مصالح 
عامه و احتياجات قاطبه اهالى مملكت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه به صحه همايونى ما موشح و بموقع 

اجرا گذارده شود. بديهى است كه بموجب اين دستخط مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكيل 
آنرا موافق تصويب و امضاى منتخبين از اين تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود كه به صحه ملوكانه رسيده و بعون اللّه تعالى 

مجلس شوراى مرقوم كه نگهبان عدل ماست افتتاح و اصالحات الزمه امور مملكت و اجراء قوانين شرع مقدس شروع 
نمايد و نيز مقرر ميداريم كه مواد دستخط مبارك را اعالن و منتشر نمايند تا قاطبه اهالى از نيات حسنه ما كه تماما راجع 
به ترقى دولت و ملت ايران- است كما ينبغى مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگوئى دوام اين دولت و اين نعمت بى زوال 

 باشند».

  هجرى در سال يازدهم سلطنت ما.1324در قصر صاحبقرانيه بتاريخ چهاردهم شهر جمادى الثانى 

 1906 اوت 15بتاريخ 

مطابق اين سند تاريخى كه خطاب به صدراعظم ايران بود شاه وعده داد مجلس شورايملى و وزارت دادگسترى تشكيل و 
عفو عمومى اعالم و برنامه اصالحات را اجرا نمايد. بدين ترتيب باالخره ايرانى ها توانستند بدون خونريزى و جنك 

داخلى آنچه را كه بوسيله سران خود تقاضا مينمودند الاقل در روى كاغذ بدست آورند. فرمان مشروطيت در سفارت 
انگليس براى مردم بصداى بلند خوانده شد و با شور و شعف فراوان استقبال گرديده سپس باغ سفارت تخليه شد و چند 

 روز بعد مهاجرين قم مراجعت نموده 
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 و مردم جشن ملى گرفتند.

 قانون انتخابات 

در اينموقع هنوز استبدادطلبان مأيوس نشده بودند، زيرا در همين اثنا بود كه ناگهان عين الدوله وارد معركه شده و شاه را 
وادار نمود كه قانون انتخابات را امضاء نكند. در محافل عمومى احتمال ميدادند دوباره اغتشاش آغاز گردد. ولى بنابه 
توصيه نمايندگان روس و انگليس عين الدوله مجبور شد به امالك خود در خراسان برود و در نتيجه قانون انتخابات 

 امضاء شده انتشار يافت، اين قانون شامل مواد زير بود:

 الف- ايران به يازده (يا سيزده) ناحيه انتخاباتى تقسيم ميشود.

  نماينده تشكيل گردد.200ب- مجلس بايستى از 



 سالگى باشند بشرطيكه باسواد بوده و در خدمت دولت نباشند 70 سالگى تا 30ج- انتخاب شوندگان بايستى مردهاى بين 
 و بعالوه داراى هيچ نوع سابقه جنحه و جنايتى نيز نباشند.

  م 1906افتتاح مجلس شوراى ملى اكتبر 

 تن نمايندگان براى 64مردم بقدرى براى افتتاح مجلس شورايملى ابراز احساسات و اشتياق مينمودند كه به مجرد انتخاب 
تهران مراسم گشايش رسمى مجلس از طرف شاه در حضور مجتهدين و نمايندگان سياسى خارجى بعمل آمد. شاه در 

اينموقع سخت مريض بود، فقط توانست خود را بدون كمك به جايگاه سلطنتى برساند، ولى چنان ضعيف بود كه قادر به 
نگاهداشتن نى قليان كه در اينگونه مجالس مرسوم بود ميآوردند در دست خود نبود. خطابه افتتاح مجلس از طرف شاه به 

 نظام الملك كه مخاطب سالم است داده شد و او هم آنرا براى نمايندگان مجلس شورى خواند.

 امضاى قانون اساسى 

اولين وظيفه مجلس شورايملى انتخاب يك كميته مركزى براى تدوين قانون اساسى بود. وقتى كه قانون اساسى تهيه شد 
اين زمزمه آغاز گرديد كه البته قانون بايستى در مجلس سنا نيز رسيدگى شود كه در آنجا دولت اكثريت خواهد داشت. 
وكال از اين قضيه ناراضى بودند و معتقد بودند كه اگر چنين باشد حق مردم پايمال شده و بالنتيجه رئيس مجلس را مورد 
حمله قرار دادند، ولى باالخره قانون اساسى هم بامضاى شاه و مجلس رسيد و اين آخرين عمل مظفر الدين شاه بود، چه 

 چند روز بعد از دنيا رفت.
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 محمد على شاه 

 فصل هشتاد و سوم سوءقصد براى برانداختن مشروطه 

رفتار شما قلب هرمتدينى را جريحه دار ساخته و بمنزله محاربه با امام زمان ميباشد. خداوند ستمگران را در قرآن لعنت 
 كرده است. شما اكنون فاتح مى باشيد، ولى هميشه باين حال باقى نخواهيد ماند.

 پيام از مجتهدين نجف به محمد على شاه.

  به تخت سلطنت 1907جلوس محمد على شاه در ژانويه 

سلطان جديد يكى از بدترين پادشاهان مطلق العنان، مستبد، بى پرنسيب، غيرقابل اعتماد و لئيم و طماع مشرق بود. خيلى 
كم احتمال داشت كه او اساس مشروطه را كه اختيارات او را محدود نموده بود و جلوى اسراف او را در خرج ميگرفت 
استقبال كند. او نيت و قصدش را در موقع تاجگذارى نشان داد، يعنى نمايندگان مجلس را دعوت ننمود. بعالوه او باين 

حركت خارج از نزاكت و ادب قناعت ننموده از وزراء كه در مجلس براى استيضاح حاضر نشده بودند پشتيبانى نمود. در 



 هزار ليره كابينه ايران با سفارت خانه هاى روس و انگليس مذاكره 400اين زمان وقتيكه براى يك قرضه جديد بمبلغ 
مينمود مجلس شورى را بالكل ناديده انگاشته و حال اينكه در قانون اساسى قيد شده بود كه بدون رضايت مجلس 

هيچگونه مالياتى نميتواند وضع شود و هيچگونه قرض يا امتياز خارجى ممكن نيست تصديق گردد. يگانه منظور شاه 
 تحصيل پول بود و بنابراين مجلس از تصويب آن امتناع 
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نمود و بطور وضوح ثابت شد كه نظم جديدى بروى كار آمده است. پيشوايان ملت فهميدند كه اگر از قروض آتيه 
 ممانعت بعمل نياورند استقالل ايران زود از بين خواهد رفت.

در صورتيكه شاه در تحت نفوذ ميشوم امير بهادر جنگ منفور المله هيچگونه توجهى براى بهبود كشور خود نمى نمود و 
 منظورش اين بود كه هرقدر بتواند پول قرض نموده و صرف خوش گذرانى و عياشى هاى خود و درباريانش كند.

  م 1907قتل اتابك اعظم. اوت 

محمد على شاه زود ملتفت اين نكته شد كه ايران آنقدر بزرگ نيست كه هم او و هم مجلس شورى هردو بتوانند در آن 
دوام بياورند و بنابراين يكى از آنها بايستى برود. بدين جهت وى اتابك اعظم را كه در سه سال اخير در اروپا و آسيا به 

مسافرت ميگذرانيد احضار نمود. وى پس از مراجعت و تصدى شغل و مقام ملتفت شد كه از او انتظار دارند كه مشروطه 
را براندازد. بنابراين فورا شروع كرد كه موقعيت را در دست بگيرد. وى تمامى كشور را ديد در حال هرج ومرج افتاده 

 است.

در شيراز، اصفهان و تبريز شورش هائى برپا شده بود. ساالر الدوله برادر شاه سر بطغيان برداشته ولى در محل تاريخى 
 نهاوند شكست خورده و زندانى شده بود. خزانه كشور خالى و اميد پر كردن آن بطريق معمولى خيلى كم بود.

 در مجلس دو دسته اعتدالى و افراطى وجود داشت و دسته اخير داراى نفوذ زياد بود.

اتابك كوشيد كه پادشاه را بر ضد مجلس وارد معركه نموده و رضايت دسته اعتدالى را براى گرفتن قرضه جديد بدست 
آورد. پيشواى دسته افراطى ها سعد الدوله سفير اسبق ايران در بروكسل بود و بعدا او با موسيو نوز و چند بلژيكى ديگر 

براى تجديد تشكيالت گمرك استخدام شده بود. وى يك سياستمدار مصلحت جو بود و قول او بقدرى مورد سوءظن و 
 بدگمانى بود كه باالخره مجبور شد از مجلس شورى كناره گيرى نمايد.

ممكن بنظر ميرسيد كه اتابك محيل و مكار بتواند وكال را به لزوم چنين قرضه اى راضى سازد، ولى در ماه اوت وقتى كه 
از عمارت مجلس شورى خارج ميشد مقتول شد. اين عمل سياه خيلى مورد تكريم و تجليل مردم واقع شد و چهلمين روز 

 انتحار قاتل تعطيل همگانى گرديد. شاه هيچ سوگوارى براى اتابك نكرد و حتى خوشحال هم شد كه يك چنين 
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آلت ضعيف سياست او از بين رفته است. او يك وزير خونخوار و آهنين ميخواست. عمل اتابك براى تحبيب و جلب 
اعتدالى ها بنظر او توهينى به مقام سلطنت بود. در نتيجه اين قتل موضوع قرضه خارجى به حال وقفه افتاد و هيچ يك از 

 نمايندگان مجلس جرئت طرح مجدد اين مسئله را نداشتند.

 نمايندگان مجلس 

ذكر اين نكته جالب توجه است كه در صورتيكه در شمال ايران يك برنامه تقريبا معين سياسى تنظيم شده و پيشوايان 
متنفذ اليق تماما از آن پيروى ميكردند، در جنوب اين جنبش عمومى بيشتر متوجه مسائل مالى و شخصى شده و آنرا 

بطور جدى تلقى نميكردند. در بين شهرهاى شمال تبريز، تهران و رشت جزء پيشقدمان مشروطه بودند. ولى نمايندگان 
تبريز بيش از همه همقطارانشان از خود قدرت و اراده و عزم نشان دادند. پيشواى آنها تقى زاده يك شخص مستعد و 

 كافى و ناطقى بليغ بود و تفوق و غلبه شخصى او مجلس شورا را تحت نفوذ خود درآورده بود.

همقطارهاى او نيز هريك داراى وزن و مقامى بودند و شهرستان آذربايجان بيشتر از همه جا در پيروزى نهضت مشروطه 
افتخار دارد. در بين نمايندگان تهران از مجتهدين سيد عبد اهللا بهبهانى، سيد محمد و سيد جمال از آغاز كار با احزاب 

 ملى صميمانه ارتباط داشتند.

اينها به عين الدوله اعتراض نموده و اولين كسانى بودند كه باالى منبر به سلطنت و حكومت مطلقه و جور و استبداد بد 
گفته و آنرا مورد تهديد قرار دادند. پيشوايان ديگر ملك المتكلمين يك ناطق بزرگ و ميرزا جهانگير خان مدير روزنامه 
بود كه هردو پس از كودتاى موفقانه شاه بدار آويخته شدند. بسيارى از نجبا و اعيان به دستجات ملى پيوستند، معروفترين 

 آنها جالل الدوله فرزند ارشد ظل السلطان و عالء الدوله و شيخ الرئيس بودند.

 رويهمرفته مجلس شورا نماينده طبقات عالى و پائين هردو بوده است.

ايرانيان هنوز آموخته نبودند كه باهم كار كنند. اختالفات داخلى، استفاده هاى شخصى، مسائل مادى و غيره و باالخره 
دشمنى و عداوتهاى شخصى در مجلس تأثير نموده و از همكارى و كالباهر كابينه اى ممانعت بعمل آورد. بعالوه بيشتر از 

 پيشوايان افراطيون بى تجربه و يا اشخاص خيال باف داراى عقائد و افكار هرج ومرج طلبى بودند. اينها روى 
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 هيچ عقيده اى استوار نبودند و حاضر بودند براى مستمعين شان در هررشته اى سخنرانى كنند.

ايرانيان بآسانى تحت تأثير فصاحت و بالغت واقع ميشوند، بنابراين نظريات افراطيون در مجلس تفوق جسته و شانس هائى 
 كه آن براى موفقيت داشت همه را خراب كردند.



 انجمن 

انجمن ها ستون فقرات انقالب را تشكيل ميدادند و اينها بر دو نوع بودند: يكى انجمن هاى رسمى شامل انجمن بلدى، 
ادارى و نيز كميته هاى ايالتى و واليتى و ديگر انجمن هاى غيررسمى يا كلوب ها بودند. هيئت هاى رسمى سهم اساسى 

وافرى در نظامات جديد داشتند، برعكس كلوب ها كه عموما سياسى و اغلب هرج ومرج طلب بوده و يك شباهت 
قابل توجهى به كلوب هاى فرانسه در زمان انقالب كبير داشتند. شاه با دقت تمام مراقب هيئت ها يا انجمن هاى اخير بود و 

 مايل شد كه با انجمن آدميت كه باو چنين وانمود شده بود كه قوى تر از همه است رابطه پيدا كند.

در صورتى كه اين كلوب در واقع يك كلوب ساختگى بود. حقيقة اين از درماندگى انقالب ايران بود كه نتوانست خود 
را از قيد پنجه آشوب و هرج ومرج كه در اين كلوب ها تبليغ ميشد نجات دهد و همين امر باعث عدم موفقيت انقالب 

گرديد، هرچند انجمن ملى بدون شك شهر تبريز را نجات داد. قاتل اتابك اعظم از خود كاغذى بجا گذاشت كه در آن 
» واژه شوم «فدائى» 41خود را بدين طريق معرفى كرد «عباس آقا، صراف آذربايجانى، عضو انجمن فدائيان ملى، شماره 

 ما را بياد فدائيان اسماعيلى ميآورد كه شرح آن گذشت.

 كابينه ناصر الملك 

پس از قتل اتابك اعظم شاه با تشكيل يك دولت ارتجاعى موافق بود، ولى بعدا مجبور شد كابينه اى كه مورد اطمينان 
مجلس باشد تشكيل دهد. اين وظيفه مشكل بر عهده ناصر الملك كه در اين موقع مقدر شده بود كه رل عمده اى را بازى 

كند گذاشته شد. حضرت واال كه در آكسفورد تحصيل كرده بود قبال مشاغل مهمى را بعهده داشت. از حيث هوش و 
ذكاوت وى از تمام ايرانيان معاصر خود باالتر و برتر بود. بعالوه شخصى منزه از ارتشاء و ميهن پرست و بى طمعى بود. 

 صفات و مزاياى فكرى و عقالنى او باعث يك نوع كناره جوئى و عدم تماس با توده هم وطنانش 
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شده بود و نتوانست درست آنها را شناخته يا قدردانى نمايد. شايد او عزم و اراده قوى و ثابتى كه براى يكنفر پيشوا در 
مواقع باريك و بحرانى الزم است فاقد بوده و معذلك او يگانه سياستمدار زمان خود بود كه حقيقة لياقت كشور خويش 

 را داشته است.

ناصر الملك كه عالوه بر مقام نخست وزيرى وزارت ماليه را نيز بعهده داشت فورا شروع به تهيه اولين بودجه براى 
نظامات جديد يا دولت مشروطه نمود. اين نكته بوضوح پيوست كه افزايش ماليات هاى موجوده و يا وضع ماليات جديد 

در صورتى كه بازديد و مميزى منابع عايدى سالها وقت را ميگرفته مقرون به مصلحت نيست. بنابراين براى راه نجات 
عاقالنه تصميم گرفته شد كه از هزينه كشور كاسته و در مخارج صرفه جوئى كنند. خاصه مستمرى و حقوق هاى گزافى 

كه به اعضاى خانواده سلطنتى، درباريان و به طفيلى هاى تمام طبقات داده ميشد قطع شود. پس از مجاهدت و مرارت هاى 



 هزار ليره مبدل بيك اضافه جزئى گرديد ولى متأسفانه تمام زحمات ناصر الملك بواسطه بروز 600زياد كسر معادل 
 طوفان مخالفت در سراسر ايران بى فايده شد.

  م.1907كودتاى بى نتيجه دسامبر 

در ايران غيرممكن است كه بتوان از وقوع واقعات آينده بواسطه پيش بينى جلوگيرى نمود. در پائيز محقق شد كه شاه 
 نوامبر 12بواسطه آنكه مجلس اختيارات او را بكلى خنثى كرده است عصبانى شده و ميخواهد آنرا پايمال سازد. در 

اعليحضرت از قرار معلوم براى اغفال و فريب دادن مخالفين خود و اعطاى يك نوع اعتماد دروغى بآنها و يا شايد از 
ترس قتل به مجلس رفته و در آنجا براى مرتبه چهارم به وفادارى خود نسبت به مشروطه اى كه خيال برانداختن آنرا 

 دسامبر او ضربه خود را زده يعنى در پاسخ تقاضاى انجمن براى عزل سعد الدوله و امير بهادر 15داشت قسم خورد. در 
شاه كابينه را كه چند روز پيش استعفا داده بود احضار نموده و ناصر الملك را توقيف كرد، ولى بر اثر وساطت فورى 

سفارت انگليس وى فورا آزاد شد. او بعدا قزاق هاى ايرانى، سربازان محافظ خود، نوكران و عده اى از لوطى ها يا اجامر و 
اوباش را احضار نموده و با اينكه همه وسائل و اسباب كار جمع و حاضر بود براى عمليات بعدى بانتظار شب نشست و 

 در نتيجه همين تعويق 
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مجلس وقت پيدا كرد كه دست بيك رشته اقدامات بزند. انجمن ها خود را براى دفاع از دست يافتن شاه به بهارستان كه 
مجلس در آنجا بود حاضر نموده و مسجد (مدرسه) مجاور را نيز در تصرف خود نگاه داشتند. از واليات تلگرافات با 

حرارتى رسيد مشعر بر اينكه همگى جانا و ماال حاضرند از آنها پشتيبانى كنند. اهالى كرمان مخصوصا اظهار داشته بودند 
كه آنها فعال كفن هاى خود را آماده ساخته و خود را براى مرك حاضر ساخته اند. از قزوين دسته اى از مجتهدين مسلح 
شده و براى «جهاد» با عجله بسوى تهران روانه شدند. از تبريز نيز دسته اى سوار بدين منظور عزيمت نمود. غرض يك 

 حميت و غيرت و جوش و خروش فوق العاده اى از تمامى كشور برخاست كه شاه مجبور به تسليم شد.

 قسم خورد كه مشروطه را نگاه دارد. در نتيجه اين آزمايش قوت شاه در »1 «آرى شاه با فرستادن يك قرآن مهر كرده 
چنان حالت غيرقابل رشكى قرار گرفت كه عهدشكنى و نقض قسم او مدلل و ثابت گشته و بعالوه واضح شد كه او 

بقدرى احساسات تند و شديد مردم را برانگيخته كه كنترل آن از عهده اش خارج است. اما او از سلطنت خلع نشد، شايد 
باين علت كه بريتانياى كبير و روسيه با اين اقدام شديد مخالف بودند، درحالى كه يقين بود كه او با تمام وسائل براى 

 برانداختن مشروطه در اولين فرصت اقدام خواهد نمود.

  م:1907قرارداد روس و انگليس 

شكست روسيه از ژاپن نتايج و اثرات دورودرازى داشت و از ميان آنها يكى حاضر شدن اندولت يعنى دوست شمالى 
براى تصفيه حساب با بريتانيا در آسيا بود و اين بوسيله يك قراردادى صورت گرفت كه آن بهترين و آخرين درجه 



مساعى را براى برانداختن رقابت هاى انگليس و روس در ايران، افغانستان و تبت نمايش ميداد. از شرائط و مواد مندرجه 
 در آن چنين تصور ميرفت كه آن، همه سوءتفاهم و اصطكاك را در آتيه مرتفع خواهد نمود.

 نگارنده در اين كتاب، قرارداد نامبرده را آنقدرى كه مربوط به ايران است در

______________________________ 
)- اين عمل كه شديدترين لحن قسم در ايرانست مطابق اطالعات نگارنده بارها بوسيله صاحب منصبان عالى رتبه 1(

 شكسته شده است. (مؤلف)
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 اينجا ضميمه ميكنم.

«نظر باينكه دولت بريتانياى كبير و دولت روسيه خواهشمند پرهيز و اجتناب از موجبات مناقشات بين منافع و فوائد متعلقه 
بخودشان در بعض نواحى ايرانند كه آن از يكطرف متصل يا مجاور مرز روسيه و از طرف ديگر مرزهاى افغانستان و 

 بلوچستان ميباشد لذا در شرائط و مواد پائين باهم اتفاق نموده اند.

«دو دولت نامبرده باهم متعهدند كه احترام استقالل و تماميت ارضى ايران را كامال رعايت نمايند و نيز تاكيد ميكنند كه 
آنها نه فقط صادقانه خواستار برقرار داشتن فوائد متساويه تجارت و صناعت ملل ديگرند بلكه ترقى صلح جويانه آن 

كشور را نيز مايل و خواستار ميباشند. بعالوه هريك از دو دولت متعهد ميشوند كه از جلب و تحصيل هرگونه امتياز از 
 مناطقى كه متصل يا مجاور منطقه دولت ديگر است خوددارى نمايند.

«نواحى مصرحه در قرارداد مذكور فوق از آنجهت بطور وضوح تعيين ميشوند تا در آينده از پيشامد هرگونه سوءتفاهمى 
اجتناب شود و همچنين بهيچوجه وضعيتى ايجاد نشود كه در نتيجه براى دولت ايران اشكالى فراهم سازد. دولتين روسيه 

و بريتانيا قبول ميكنند و عوائد مربوطه بوام دولت ايران را به بانك استقراضى و بانك شاهنشاهى در قرارداد ذكر مينمايند 
تا در آينده نيز بهمان منظور مربوطه دريافت شود و در صورت پس افتادن اقساط اصل و فرع سابق الذكر دولتين تعهد 
ميكنند كه براى اقدامات مشترك جلوگيرى از عدم پرداخت نظريات دوستانه اى بين يكديگر مبادله خواهند كرد و از 

 هرگونه مداخله اى كه منافى با اصول مندرجه در قرارداد باشد اجتناب كنند.

دولتين در امضاء قرارداد با كمال استحكام اصل اساسى استقالل و تماميت ارضى ايران را مراعات كرده و كامال محترم 
داشتند. منتها منظور قرارداد اجتناب از هرگونه سوءتفاهم در موضوع كارهاى ايران از نظر امضاكنندگان بوده است. 

دولت اعليحضرت شاهنشاه قانع خواهد شد كه قرارداد امضا شده بين روس و انگليس بهيچ وجه مانع پيشرفت و ترقى و 
 امنيت و تعالى آتى ايران به نيكوترين وجهى نخواهد بود.

 دو منطقه مصرحه بدين ترتيب ميباشند:
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خط منطقه روس ها از قصر شيرين شروع شده پس از عبور از اصفهان، يزد و خاف در منطقه اى كه مرز ايران و افغان و 
روسيه يكديگر را قطع ميكنند خاتمه مى يابد، خط منطقه انگليس ها از مرز افغان شروع شده پس از عبور از قازيك، 

 بيرجند، كرمان به بندرعباس منتهى ميشود.»

در اروپا اين را بطور كلى قبول داشتند كه اين قرارداد چون بجاى رقابتهاى شديد و تلخ بين دو قوه بزرك آسيائى 
مناسبات دوستانه برقرار داشته است داراى اهميت زياد ميباشد. اگرچه مأمورين رسمى قديمى از طرف روسيه در تغيير 

وضع خصومت آميز خود نسبت به دولت رقيب در هرصورت عجله اى نشان ندادند. من تصور نميكنم كه روسها در ايران 
از اين قرارداد طرفدارى كرده باشند، چه آنها ملتفت اين نكته بودند كه اين قرارداد نه فقط جاه طلبى هاى آنها را براى 

تحصيل يك بندر در چاه بهار و بندرعباس مسدود كرده است، بلكه نقشه هاى آنها را در ايران خنثى كرده، چنانچه 
 هروقت بخواهند قدمى برخالف شرائط و قيود آن بردارند هرآينه مورد ايراد و سرزنش و مالمت قرار ميگيرند.

من خيال ميكنم كه احساسات مخالف در روسيه در اين موضوع بقدرى شديد بود كه وزارت امور خارجه انگلستان 
 مجبور شد كه در بعضى مواد تسليم نظر روس ها شود مبادا كه بواسطه تأخير در امضاى آن مذاكرات قطع شود.

از نقطه نظر انگليس ها اين قرارداد درستكارانه براى خاتمه دادن بر رقابتهاى منحوس انگليس با روسيه طرح و مرتب شده 
بود. بعالوه چنين تصميم گرفته شده بود كه به ايران براى حفظ استقالل خود كمك شود و از مفاسد و مضار طريق 

حكومتى كه داشت بكاهند، چه برطبق آن اگر هرگونه امتيازى به يكى از دو دولت رقيب داده مى شد رقيب ديگر در 
 اهميت آنچه كه داده شده مبالغه نموده و از دولت بدبخت ايران امتيازى مساوى آن تقاضا مينمود.

اجزاء و فقرات قرارداد هريك قابل دقت نظر ميباشد و شايد مهمتر از همه مساحت و اتساع كمى است كه از طرف 
انگليسها تقاضا شده و بيشتر آن صحراست كه در مقابل واليات شمالى نسبتا حاصلخيز جزو منطقه روس ها فقير بنظر 

 ميرسيد. در آن زمان 
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 در هند سردار كل بود و عقيده داشت كه اين بصرفه ماست كه بگذاريم روسيه و آلمان به خليج فارس يا »1 «لردكيچنر
درياى عرب بيايند و دليلش هم اين بود كه ميگفت نيروى دريائى ما هنگام ضرورت بآسانى ميتواند به بندر روسى يا 
آلمانى در خليج فارس حمله ببرد. او هم چنين معتقد بود كه ما بايستى مسئوليت هاى خودمان را در اماكن و نقاط نيمه 

بيابان بلوچستان ايران، قاين، سيستان و كرمان كم كرده و تمام نيروهاى كمكى و اعزامى خودمان را عقب بكشيم و بطور 
 كلى چنين وانمود كنيم كه ايران ارزشى ندارد.

اما راجع به نظريه اول لردمشار اليه ميتوان چنين اظهار داشت كه اگر روسيه از ايران گذشته و در خليج فارس يك 
ايستگاه دريائى برقرار ميكرد حكومت هندوستان مجبور ميشد يك نيروى دريائى قوى و نيرومند در آن منطقه گرم و 



آبهاى ناسالم با مخارج هنگفت و زياد نگاه دارد. بعالوه از حيثيت و اعتبار انگلستان در آسيا كاسته ميشد. اما در خصوص 
نظريه دوم او بايد گفت كه منطقه بيطرف در جنوب غربى ايران شامل تنها قسمت جنوبى ايران احتماالت تجارتى بسيار 

مهم را داشته و بايستى در منطقه نفوذ دولت بريتانيا گذارده شود. بدو جهت يكى آنكه معلوم بود كه دير يا زود امتيازات 
گرانبها در آن حدود جستجو خواهد شد و ديگر مسئله بيطرفى آنجا بود كه دائما آلمان را اغوا و تحريك ميكرد كه آنرا 
كه مطابق نظر وى در نواحى بسيار ثروت خيز و در جوار بصره بوده است درخواست نمايد. ولى هنوز يك مسئله مهمترى 

 باقى ميماند كه آن عبارت از ابقاء سيادت و تفوق بريتانيا در خليج فارس بوده است.

 جدا اصرار داشت كه اين مسئله حائز نهايت درجه اهميت- است كه قسمت فوقانى خليج فارس »2 «حكومت هندوستان 
 كه اولياى امور دريائى تأكيد زيادى درباره آن نموده اند بهر صورت »3 «و كارون سفلى و همچنين بغاز يا تنگه كالرنس 

 بايستى در منطقه نفوذ بريتانيا قرار داده شود. اين نمايش آنها بدون شك موجب تعديل و تغيير منطقه بريتانيا

______________________________ 
)1-(Lord Kitchener  

 )- لرد كيچنر در آنموقع در چيترال بود. بنابراين در موضوع نامبرده با او مشاوره نشد. (مؤلف)2(

)3-(Clarence Straits  
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 گرديد و شايد ممانعت كرد كه خط فاصل انگليس از جنوب واليت قاين كشيده شود.

همانطور كه قبال نيز ذكر شد چون در روسيه براى نقض قرارداد دستهاى قوى در كار بودند تمام مواد قرارداد را بدون 
 اينكه دقت كافى براى مذاكره باشد به عجله ترتيب دادند.

اين موضوع باقى ميماند كه ذكر شده كه تأسيسات عظيم نفت در دره كارون خود به تنهائى كافى است كه ثابت كند كه 
نظريه حكومت هند صائب و درست بود. چنانكه راه آهن بغداد و وضع كويت از نتايج جنگ بزرگ در اين مورد براى 

 بريتانياى كبير مفيد و نافع ثابت ميشدند.

حال ما به شرح اثرات اين قرارداد در مناسبات بين ايران و دو دولت امضاءكننده مى پردازيم. بايد دانست كه در آن زمان 
نفوذ و محبوبيت عامه بريتانياى كبير بواسطه همدردى عميقانه با آمال و آرزوى ايران براى تأسيس حكومت و دولت 

بهترى باوج كمال بوده، برخالف روسيه را بنظر سوءظن و ترس مى نگريستند، چنانكه دولت روسيه كوشيد كه از قرارداد 
استفاده نموده منطقه نفوذش را جذب و بلع كند. در صورتيكه بريتانياى كبير كه تمايل و آرزوى حقيقى او ابقاء استقالل 

ايران بود با موفقيت كمى سعى نمود كه دولت روسيه را وادار نماند روح قرارداد را در نظر گرفته و درعين حال با 
يكديگر درهم بياميزند. وقتيكه تمايل واقعى سياست روسيه فهميده شد وظيفه سفير بريتانيا در تهران منتها درجه مشكل و 



سخت گرديد، چه ايرانيان روى اصل ادغام جزء در كل معتقد شدند كه مناسبات بين دو دولت هروقت بهم بخورد منافع 
آنها كمتر دچار خسارت و ضرر ميشود، البته آنها در نظريه خود محق بودند. چه دستورات مشابهى كه به دو سفير دو 

 كشور داده شده بود آن بود كه با يكديگر همكارى نزديك نموده و از بروز هرگونه اختالف جلوگيرى نمايند.

حال بايد ديد كه ايران راجع به خود قرارداد چه فكر ميكرد! هيچ كشورى هر چند ضعيف و ناتوان و زوال پذير هم باشد 
دوست ندارد كه او را مورد بى اعتنائى قرار دهند و سخن اينجاست كه اين قرارداد بدون مراجعه و مشاورت با ايران تنظيم 

 شده بود. عالوه بر اين مسائل ديگرى هم در ميان بود. ايرانيان سياست خود را برپايه رقابت دائمى بين 

 585، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

دو دولت مزبور بنا نهاده بودند و وقتيكه ترتيب مناطق نفوذ را ديدند يقين كردند كه آن مرحله اى است از مراحل تقسيم 
ايران و وقتيكه روسيه تصميم به تصاحب منطقه خود گرفت معلوم گرديد كه حق بجانب ايران بود و آن نتيجه اى كه داد 
اين بود كه با وجود يك يادداشت از طرف سفارت انگليس كه ايران را از هدف و مرام و مقصود قرارداد مطلع ساخته و 

اطمينان داده بود كه زيانى از آن متوجه ايران نيست انگلستان از موقعيت و مقامى كه در ايران داشت بكلى افتاد و او را 
كه به چشم يك دوست مورد اعتماد و حامى نگاه ميكردند حال بنظر سوءظن نگريسته شد. برون با ذكر يك ضرب 
المثل ايرانى اينموضوع را گوشزد ميكند «دشمنان آدمى سه گونه اند: دشمن، دشمن دوست و دوست دشمنان» شكى 

نيست كه موفقيت قابل مالحظه تبليغات آلمان در مدت جنگ بزرگ ايران و خصومتى كه ايرانيان نسبت به بريتانيا نشان 
دادند بيشتر بدان علت بوده كه بريتانيا دوست روس هاى دشمن ايران بود. اشعار زير خطاب به سرادواردگرى (وزير 

 خارجه آنوقت) نظر ايرانيان را از يك حيث معلوم ميدارد چه بوده است:
 سوى لندن گذراى پيك نسيم سحرى 

 
 سخن از من ببر گو به سرادواردگرى 

 نه همين زير پى روس شده ايران پست 
 

 بلكه افغانى ويران شده و كاشغرى 

 ور همى گوئى روس از سر پيمان نرود
 

 رو بتاريخ نگر تا كه عجائب نگرى 

 در بر نفع سياسى نكند پيمان كار
 

 اين نه من گويم كاين هست ز طبع بشرى 

 خاصه چون روس كه او شيفته باشد بر هند
 

 همچو شاهين كه بود شيفته بر كبك درى 

 ورنه اين روس ز مشروطه چرا در ايران 
 

 راند قزاق و نهاد افسر بيدادگرى 

   
*** 

 گرچه خود بى ثمرى نيست كه اين جيش كذى 
 

 سفرى كردن خواهند بصد نامورى 

 سفر ايشان هند است و تمناشان هند
 

 هند خواهند، بلى نرم تنان خزرى 
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مقصود اصلى از اين قرارداد كه يقينا جلوگيرى از جنگ بين بريتانياى كبير و روسيه سرآقائى آسيا بود حاصل شد و اين 
قضبه كه انگلستان از بسيارى از چيزها در هنگاميكه خصم و مدعى او ضعيف بود چشم پوشيده عشق و عالقه ويرا به 

صلح و سالمت ثابت مينمايد. اما آن در ايران يك عائق و مانع مخوفى تشكيل ميداد و مقدر شده بود كه از آن من دچار 
 زحمات سخت در ايام جنگ بين الملل گردم. خوشبختانه امروز آن خصومت و رنجش از بين رفته است.

  م 1906- 7دست اندازى تركيه 

 يك نيروئى كه عده آنها 1906تركها هميشه آماده بودند كه از گرفتاريهاى ايران استفاده نمايند و از اينرو در ماه اوت 
 تفنگدار تخمين زده ميشد با توپخانه و نيروى سوار از مرز ايران گذشته و اروميه را تهديد نمودند. در قسمت 6000به 

جنوبى تر كه فرمانفرما فرمانده كل قوا بود و براى جلوگيرى از آنها نيروى كافى نداشت مهاجمين ساوجبالغ را تصرف 
نمودند. بديهى است كه تركيه ميخواست كه معابر شمال را كه به داخل ايران كشيده ميشد در كنترل داشته باشد. چه 

اشغال آن معابر مزيت هاى نظامى معينى در مقابل روسيه باو ميداد، مگر اينكه روسيه براى برقرارى تعادل اقداماتى بعمل 
 ميآورد. ما راجع باين مسئله در فصل هشتاد و پنج باز صحبت خواهيم داشت.

  م 1908 ژوئن 23كودتاى موفقانه 

بعد از كوشش غير موفقانه اولى براى نابود كردن مشروطه يك خاموشى مطلقى حكمفرما گرديد براى بهبود مناسبات 
بين شاه و رعاياى وى كوشش هائى بعمل آمد. از جمله يك كميته آشتى تشكيل شد كه آن در هدف و منظورى كه 

داشت جزئى موفقيتى هم حاصل نمود، ولى خليجى كه بين دموكراسى و استبداد وجود داشت بقدرى عريض بود كه 
 وقتيكه يك نارنجك در اتومبيل اعليحضرت افتاده و 1908ممكن نبود روى آن بتوان پلى نصب نمود. در فوريه سال 

يكى از راكبين را بقتل رسانيد تمام اميدواريهائى كه براى آشتى موجود بود از بين رفت، شاه خود در يك كالسكه اى 
بود و رو به گريز نهاد. بر اعليحضرت مبرهن بود كه اين توطئه و سوءقصد بدست دشمنان سياسى او كه ويرا در مجلس و 

 مطبوعات 
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مورد حمله قرار ميدادند تنظيم شده بود. در اواخر ماه مه آخرين كوشش و اهتمام براى آشتى بعمل آمد. شاه راضى شد 
شش نفر از درباريان خود را تبعيد نمايد بشرطى كه تمام حمله هائى كه بوسيله پيشوايان ملى عليه او ميشد فورا موقوف 
گردد، ولى چون اين درباريان مطرود از حوالى تهران دورتر نرفتند براى بهبود مناسبات پيشرفت صحيحى حاصل نشد. 

در ظرف اين مدت نمايندگان روس و انگليس در فعاليت بودند و سفير روسيه بدون شك از پادشاه پشتيبانى مينمود. در 
 صورتيكه نماينده ما (سفير انگليس) خيلى مايل بود كه يك ميانجى صحيح و واقعى باشد.



در اوائل ماه ژوئن شاه ناگهان تهران را ترك گفته به يكى از باغهاى خارج حصار تهران رفت و علنا شروع به جمع آورى 
قوا نمود. شاه از آن محل امن و پناه يعنى باغ شاه چند نفر از خان ها و اصل زاده ها را كه طرفدار ملت و مشروطه بودند 

 طلبيده و بالفاصله امر داد سه نفر از ممتازترين آنها را توقيف كردند. اين حركت باعث وحشت عميقى گرديد.

 پس از آن توسط سرهنگ لياخوف فرمانده بريگاد قزاق حكومت نظامى برقرار شد.

چون با آن مقاومتى نشد به مجاهدينى كه در مسجد سپهساالر متصل به عمارت مجلس مستحفظ و نگهبان گذاشته بودند 
فرمان داد پراكنده شوند. اين امر مورد مخالفت شديد انجمن ها واقع شد، ولى رؤسا و ليدرها از اين تقاضا پشتيبانى 

 نمودند و در نتيجه دستجات مسلح به تفنگ و فشنگ متدرجا منحل شده به خانه هاى خود پراكنده شدند.

 ژوئن بريگاد قزاق و قواى ديگر بهارستان را محاصره كرده و از توپهائى كه در اطراف عمارت كار 23در اول صبح 
گذاشته شده بود بسوى عمارت بناى شليك و تيراندازى را گذاشتند. تلفاتى بر محصورين وارد آمد و در نتيجه وحشت 

همه را گرفت. مليون پراكنده شده و بعضى خود را به پناه سفارت انگليس انداختند، ولى هفت نفر از هشت پيشوا 
دستگير شدند. ميرزا جهانگير خان و ملك المتكلمين خطيب كه بواسطه حمالت سخت و زننده و دشنام و بدگوئى خود 

 را منفور شاه كرده بودند بدار آويخته شدند.

لياخوف فرماندار نظامى تهران شده و حكومت نظامى در شهر برقرار گرديد. بدين سان تا يك مدت چنين بنظر ميآمد كه 
 شاه مرتجع مجلس را مغلوب كرده است.
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 محاصره تبريز

باين ضربت موفقانه وارده بر پيكر مشروطه در تهران جوابى كه داده شد از ناحيه آذربايجان بود و آن انقالبى بود كه در 
تبريز برپا شد. چنانكه در اين تاريخ نشان داده شده شهرستان مزبور در دالورى ساكنين خود هميشه معروف بوده است. 
آنها از اخالق شاه باخبر بوده و در اياميكه شاه فرمانفرماى آذربايجان بود از جور و بيدادى او به تنگ آمده بودند. اين 

 ژوئن تلگرافى بر ضد مشروطه به شاه نموده و 22انقالب بواسطه اقدام بعضى از علما و روحانيون مستبد و مرتجع كه در 
تقاضاى برهم زدن آنرا كرده بودند تسريع شد. مليون بآنها حمله كردند و در ابتدا چنان فشار سختى بايشان وارد آوردند 

كه مجبور به برافراشتن بيرق سفيد شدند ولى ستار خان كه با باقر خان مقدر شده بود وقايع تبريز را بر عهده بگيرند 
 پيروان خود را تهييج نموده و سلطنت طلبان را عقب رانده و بدين ترتيب يكى از سى محله تبريز را بتصرف درآوردند.

پس از اين موفقيت ابتدائى سلطنت طلبان را بتدريج از شهر بيرون كردند و جريان امور تا يك چند بروفق مرام بود. اخبار 
انقالب موفقانه در تركيه در ماه اوت طبعا مشروطه خواهان را بغايت تهييج نموده و دانستند كه از همسايگان غربى 

خودشان گذشته از اينكه جاى هيچگونه نگرانى براى اظهار خصومت نيست تا اندازه اى از همدردى و حمايت آنها هم 
 برخوردار خواهند بود.



در مدت پائيز و زمستان نفرات آرتش شاهى شروع به جمع آورى شده و بتدريج راهها يك يك مسدود و در آخر نيز 
 محاصره شهر تبريز كامل شد. عين الدوله فرماندهى نيروهاى 1909جاده جلفا بسته شد. باالخره در ماه فوريه 

 400 و بعدا 1908محاصره كننده را بدست گرفت. اين نيروها بيشتر از طوائف بدوى راهزن تشكيل ميشد. در ماه اوت 
قزاق ايرانى و شش توپ بعنوان كمك بآنها رسيد ولى تصادمات سخت زورمندى بوقوع نه پيوست. منظور نظر آرتش 

شاه در جديت هائى كه بخرج ميداد همانا بيشتر براى غارت و چپاول بوده است. ولى عاقبت تبريز را قحط فراگرفت. در 
اين موقع شاه مابين دو فرمان مردد بود كه كدام يك را صادر نمايد و آن دو يكى فرمان گشايش مجلس جديد و ديگرى 

 اعالم اينكه مجلسى كه توسط مجتهدين تأسيس شود مخالف با شرع اسالم است 
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بر تمام طبقات اين مطلب معلوم بود كه شاه قصد ندارد مطابق قانون مشروطيت حكمرانى كند و حتى سفارت انگليس از 
اين وضعيت دچار ياس و نوميدى شد. شايد حمايت و پشتيبانى علماى نجف بيش از هرعامل ديگرى براى روشن 

 نگاهداشتن آتش مشروطه خواهى و جنبش هاى ملى در بيشتر نقاط مانند اصفهان و مشهد مؤثر بوده است.

در اصفهان بختياريها در تحت رياست صمصام السلطنه وارد صحنه شده و خود را طرفدار اصول مليت و مشروطيت قلم 
دادند كه آن براى شاه يك خبر بد شومى بود. رشت هم بزودى از اصفهان پيروى كرده و در تحت پيشوائى محمد ولى 

خان معروف به سپهدار اعظم قيام نمودند. نامبرده سپاهيان تحت فرمان عين الدوله را راهنمائى مينموده و تصور ميرود كه 
براى نجات امالك وسيع خود از غارت و چپاول به مليون پيوست. او را يكمرد جبان و غيرقابل اعتماد توصيف نموده اند، 

 ولى رويهمرفته چون از مالكين درجه اول شمرده ميشد پشتيبانى او خيلى گرانبها بوده است.

 وضعيت در تبريز تا آنجا كه مربوط به عمليات نظامى است در حال ركود بود.

دو كشور اروپائى (روس و انگليس) طبعا براى اقليت اتباع خود مضطرب بودند. باالخره تصميم گرفته شد كه در آوريل 
 آرتش روسى براى حفاظت اتباع بيگانه بدانجا فرستاده شود. اين تصميم بموقع اجرا گذاشته شد و بدين ترتيب 1909

 محاصره خاتمه يافت.

اين عمل نظامى روس ها تمام اميدواريهاى محمد على شاه را از بين برد، چه نيروهاى او با بارهاى غارت پراكنده شده و 
 به خانه هاى خود برگشتند.

 پيشروى از رشت 

دفاع طوالنى مليون از تبريز به نقاط و مراكز ديگر اجازه داد كه قوائى ترتيب دهند. در ميان آنها عمده رشت و اصفهان 
 بود. در رشت عناصر اصلى جنگجويان مشتمل بر قفقازيها يا تركهاى مسلمان و ارمنى ها بودند.



مهمتر از همه يفرم يا يپرم يك ارمنى ترك بود كه در انزلى (پهلوى فعلى) به شغل بنائى اشتغال داشت. چون هم شجاع و 
 هم متدين و درستكار بود بزودى نفوذ زيادى پيدا كرد.

سپهدار با جان و دل هيچوقت با مشروطه همراه نبود، بلكه همان صورت ظاهر تنها بوده است، ولى او فهميد كه اگر 
 كوچكترين عالمت تردد و دودلى از خود نشان بدهد
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انقالبيها او را خواهند كشت. مليون كه با اصفهان در مراوده و ارتباط نبودند بتدريج راه قزوين را پيش گرفته و آن 
شهرستان را غافل گير كردند. از آنجا آهسته بطرف تهران پيش رفتند. تعداد آنها زياد نبود ولى هركشتى بخارى كه از 

بادكوبه ميآمد يك عده جنگجو از كسانيكه از شدت يأس ديوانه و بيخود شده بودند با خود ميآورد كه فورا براى امداد 
 به خط جنگ فرستاده ميشدند.

 بختياريها

بازيگر مهم درام حاجى على قلى خان سردار اسعد رئيس ايل بختيارى بود. او بعنوان گروگان در تهران بسر ميبرد و در 
آن اوان با بعضى از اعضاى سفارت انگليس دوستى پيدا كرد. نگارنده او را مانند يك شخصيت مردانه اى بخاطر ميآورم 

كه با او در بيست و پنج سال قبل صحبت هاى جالب توجهى داشته ام. وى در مسافرتش به پايتخت هاى اروپا تمدن آن 
نقاط را مورد مطالعه قرار داده و وقتى كه آتش انقالب در ايران مشتعل شد بايران مراجعت نمود و هرچند كه قلبا مايل به 
استبداد بود ولى فهميد كه اقدام و عمليات صمصام ويرا مجبور بورود در كار نموده و سرنوشت او معلوم شده است. وى 

به محمره (خرمشهر فعلى) سفر كرده و در آنجا با شيخ خزعل يكى از رجال مقتدر قضايا را حل كرده و شيخ هم قبول 
نمود كه بيطرفى دوستانه را رعايت نمايد. بعدا او به اصفهان رفت و در آنجا چنين بنظر ميرسيد كه وى راجع به رويه و 
خط مشى خود هنوز تصميمى اتخاذ نكرده بوده است، ولى حقيقتا او براى متحد ساختن رؤساى قبائل برله مشروطه و 
جمع آورى قواى آنها جديت و كوشش زيادى بعمل آورد. در اين كار او موفقيت هم حاصل نمود، (اگرچه طوائف 

بدوى طرفدار استقالل انفرادى ميباشند) هرچند كه يك نيروى كوچكى از طوائف او برله شاه جنگيدند. سردار اسعد 
بدون شك خيال داشت كه مخفيانه سلطنتى از بختيارى تشكيل دهد، ولى در آخر ملتفت شد كه خياالت جاه طلبانه اش 

عملى نميباشد. سزاوار است كه هم عشيره هاى او خاطره ويرا هميشه در بين خود تازه نگاهداشته و بخير يادش كنند، چه 
در سايه او توانستند پول ها و مهمات هنگفت زياد و هزاران چيزهاى نفيس ديگر بكوههاى خود حمل كنند. رويهمرفته 

 ايشان ايران را بباد غارت دادند.
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پس از مراجعت باصفهان دو رئيس بختيارى به سفارت تلگراف نموده و مراتب حق شناسى خود را براى آزادى تبريز 
ابراز داشتند، ولى در ضمن تمنا كرده بودند كه بعد از اين از هرگونه مداخله اى در آنجا خوددارى نمايند. در خاتمه پس 



از اعتراضات بى اساس صداقت و وفادارى، اخطار كرده بودند كه اينك در جناح حركت به تهرانند تا شاه را مجبور كنند 
عهود و مواثيق خود را با ملت بانجام برساند. محمد على شاه كه در اينموقع به خطر جدى كه تخت و تاج او را تهديد 

 مينمود پى برده بود قول داد كه مشروطه را دوباره «بدون هيچ تغييرى» اعاده دهد، ولى ديگر وقت گذشته بود.

پيشوايان ملت ديگر به روسيه اعتماد و اطمينان نداشتند و فهميدند كه آندولت مايل به در دست گرفتن كنترل و نظارت 
نواحى شمالى است و شاه را براى اين منظور آلت خود نموده. همچنين ملتفت شدند كه بريتانياى كبير با آنكه صميمانه با 
مشروطه همراه و موافق است وى بواسطه «قرارداد انگليس و روس» دست و پايش بسته و كامال در قيد نفوذ روسها است. 
ايرانيان مخصوصا مايل بودند كه ديگر زير بار هيچ قرضه اى نروند، زيرا باين نكته متوجه بودند كه در ازاء آن وثيقه هائى 

 كه از منابع ملى داده ميشود قهرا سلطه خارجى را در ايران زياد ميكند.

  م:1909حركت بسوى تهران ژوئن 

پس از شور و مشورت و ترديد زياد باالخره بختياريها حركت خود را بطرف شمال كه آن مقدر بود شروع نمودند. 
نمايندگان دو دولت به سردار اخطار نمودند كه اين اقدام «باعث كدورت و رنجش دو دولت شده و مقصودى را كه او 
در نظر گرفته است به مخاطره مياندازد.» اما وى جواب داد كه فشار عقائد عمومى او را مجبور به حركت بطرف تهران 

 نموده است. دولت روسيه در مقابل نيروهائى در باكو تمركز داده تا در موقع لزوم بايران اعزام دارد.

وضع و ترتيب نظامى بدينطريق بود: شاه در چادرى در خارج شهر تهران با پنج هزار نيروى ايرانى مهيا بود. از بين بريگاد 
 ميلى معزب تهران و 25قزاق هشتصد نفر مأمور نگاهدارى تهران، سيصد و پنجاه نفر مأمور محافظت پل كرج واقع در 

  نفرى با شش توپ 1500يك دسته دويست نفرى در طرف جنوب انتظار بختياريها را ميكشيدند. يك دسته 
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 كه در كاشان با بختياريها تصادم نموده بود در مقابل آنها به سوى تهران عقب مى نشست.

عده افراد بختيارى دو هزار نفر با چندين عرابه توپ بود و نيروى نظامى رشتى ها شايد نصف اين عده بود. در شاه آباد 
بريگاد قزاق با كمك بختياريهائى كه برله شاه ميجنگيدند با بختياريهاى مليون تصادم نمودند ولى بطرف تهران عقب 

 رانده شدند. پس از آن سردار اسعد بطرف رود كرج پيشرفته با نيروى رشت تماس حاصل نمود.

  م 1909تصرف تهران و خلع شاه از سلطنت ژوئيه 

قشون روس در اينموقع بعده سه هزار نفر در انزلى (پهلوى فعلى) پياده شدند و بنابراين، وضعيت عمليات فورى را ايجاب 
ميكرد، چه براى مليون نهايت درجه مهم و حياتى بود كه قبل از اينكه در اين نمايش ظاهر شوند شاه را از سلطنت خلع 

 ژوئيه زدوخورد و مصادمات غيرقاطعى بوقوع پيوست. باالخره در شب هنگام مليون از 12 و 11كنند. بين دو دسته در 
خط جبهه سلطنت طلبان كنار كشيده و بدون اينكه با مقاومت جدى روبرو شوند راه تهران را پيش گرفتند. شاه در روز از 



يك مسافت يك ميلى پايتخت را بمنظور حمله مقدماتى بتوپ بست و تا سه روز شليك زياد ولى نامرتب دوام داشت 
 كه بآسانى دفع شد.

 ژوئيه محمد على شاه وقتى ديد كه بازى را باخته است در سفارت روس تحصن گزيد و خلع او توسط فاتحين 16در 
رسما بعمل آمد. بدين ترتيب اين لشكركشى فوق العاده خاتمه يافت. بطوريكه برون تذكر ميدهد اين جنگ كامال از 

هرحيث مشابه با جنگى بود كه يكسال پيش در تركيه بوقوع پيوسته بود. اين مسئله كه مليون در صدد تعقيب و اذيت و 
آزار سلطنت طلبان برنيامدند بر حيثيت و اعتبار آنها افزود و البته آنها هم بالفاصله از شاه مخلوع بناى بدگوئى و مذمت و 

انتقاد را گذاشتند. براى حفاظت جان و مال اتباع اروپائى در اينموقع كوشش قابل مالحظه و موفقانه اى بعمل آمد. در 
خاتمه بايد يادآور شد كه دولت روسيه خلع محمد على شاه را قبول نمود و چون ناامنى و نيز تخطى و دست درازى 
نسبت به اتباع روس بعمل نيامد نيروهاى آنها بتدريج عقب نشستند. در خاتمه مناسب ميدانم كه اين فصل را با اشعار 

 تفريحى زير خاتمه دهم.
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 گفت شيطان دغا آخ چه كنم واخ چه كنم 

 
 گشت مشروطه بپا آخ چه كنم واخ چه كنم 

 مرغ مشروطه به گلزار وطن شهپر زد
 

 معدلت بر رگ شريان ستم خنجر زد

 نام مشروطه بچشم ظلمه خنجر زد
 

 مستبد گشت فنا آخ چه كنم واخ چه كنم 

   *** 
 من كه شيطانم از اين غصه زمين گير شدم 

 
 مستبدين همه مردند ز غم پير شدم 

 راستى من كه ز اوضاع جهان سير شدم 
 

 گشتم انگشت نما آخ چه كنم واخ چه كنم 

 گفت شيطان دغا آخ چه كنم واخ چه كنم 
 

 من كه ديوانه شدم اى عقال دور شويد

 ميزنم سنگ بسرهاى شما دور شويد
 

 مستبدين همه گشتند فنا دور شويد

 زده مشروطه لوا آخ چه كنم واخ چه كنم 
 

 گفت شيطان دغا آخ چه كنم واخ چه كنم 

 سال ها بود كه خون همه را ميخورديم 
 

 پول ها از طرف بيوه زنان مى برديم 

 دل ملت را بسيصد جور مى آزرديم 
 

 همه گشتيم گدا آخ چه كنم واخ چه كنم 

 گفت شيطان دغا آخ چه كنم واخ چه كنم 
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 هفت مه بود كه مشروطه در اين ملك نبود

 
 زارعين را بدن از قمچى ما بود كبود



 جوجه و مرغ و فسنجان ز سر خوان رنود
 

 پر زد و رفت هوا آخ چه كنم واخ چه كنم 

 گفت شيطان دغا آخ چه كنم واخ چه كنم 
 

 مستبد گشت فنا آخ چه كنم واخ چه كنم 

 گفت شيطان دغا آخ چه كنم واخ چه كنم 
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 سلطان احمد شاه 

 فصل هشتاد و چهارم عدم موفقيت حكومت مشروطه 

 تو منتظرى رشوه ز ايران رود از ياد
 

 آخوند ز قانون وز عدليه شود شاد

 ترياك بريد عرق حميت بجهنم 
 

 خوش باش تو با مطرب و سازنده آكبالى 

 اسالم ز رمال و ز مرشد شود آزاد
 

 يكدفعه بگو مرده شود زنده آكبالى 

 هستى تو چه يك پهلو و يك دنده آكبالى 
  

 صور اسرافيل 

 سلطان احمد شاه 

 ساله بود بجاى او نشسته و عضد الملك كه رئيس محترم و كهن سال ايل قاجار 12پس از محمد على شاه فرزندش كه 
بود نايب السلطنه گرديد. وى تشكيل كابينه وزراء داده و فاتحين پست هاى عمده وزارت را بعهده گرفتند. سردار اسعد 

وزير داخله و سپهدار وزير جنگ گرديد. بپرم به فرماندهى پليس منصوب شد و در رفع اغتشاش و ناامنى و جلوگيرى از 
غارت و دستبرد جديت هاى زيادى از خود بخرج داد. پس از چك و چانه زدن زياد شاه مخلوع باالخره قبول نمود كه 
حقوقى بمبلغ يكصد هزار تومان يك ميليون ريال باو داده شود و بعد بطرف اودسا حركت نمود. مخصوصا قرار اينطور 
شد كه هروقت در آتيه معلوم شود كه او دست به تحريكات سياسى زده و باعث اختالل امور و اغتشاش و ناامنى شده 

 مقررى او قطع گردد، بالجمله عزيمت و حركت او اوضاع را روشن نمود.
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مجلس جديد در نوامبر تشكيل جلسه داد و سپهدار از مقام سلطنت نطقى را كه مشعر بر نيات حسنه بود خواند. روسيه كه 
 نه فقط سفير جديدى داراى افكار آزاديخواهانه براى ايران تعيين كرد، بلكه شروع به »1 «جام پيروزى را بزمين زده بود

 تخليه نيروهاى خود از قزوين و تبريز نمود.

 اختالف داخلى 



 اولين اشكالى كه پيش آمد همانا منحل شدن دسته مجاهدين بود.

اين اشخاص قابل تحسين بيشتر سربازان متمول بودند و پس از آنكه مخاصمات قطع شد روش و وضع تقريبا تهديدآميزى 
اتخاذ نموده و دولت را تهديد نمودند كه اگر تقاضاهاى زياد آنها را براى دادن حقوق اجابت نكند هرآينه شورش 

خواهند نمود. باالخره وقتى كه اين قضيه هم فيصله يافت باز مليون به دو دسته منقسم شدند. انقالبيون (اكنون آنها را 
اشتباها دموكرات ميخوانند) با اعتداليون جدا مخالف و دشمن بودند بدبختانه دسته انقالبيون بواسطه فعاليت و خشونت و 

تندى و باالخره تشكيالت سرى خود در مجلس تفوق حاصل نمود، هرچند كه رؤسا و قائدين آنها هم عاقل تر نبودند. 
سردار اسعد با كمك انقالبيون توطئه اى برعليه سپهدار چيده و تقى زاده قائد انقالبيون كه با مجتهدين كربال به مبارزه 

برخاسته بود مورد لعن و تكفير آنها واقع شد، ولى سردار اسعد از او پشتيبانى مينمود. انقالبيون براى تهديد دشمنان خود 
قتل و ترور را پيش كشيدند. آخر االمر تقى زاده مجبور به ترك تهران شد و سپهدار هم فهميد كه بايد استعفا دهد. 

 هم چنين رئيس مجلس كه يكنفر اعتدالى بود از كار كناره گرفت.

 يك كابينه افراطى 

در تحت نظر سردار اسعد و حزب انقالبيون يك كابينه اى توسط مستوفى الممالك تشكيل شد. اميد ميرفت كه اين 
حزب پس از آمدن روى كار كمى حس مسئوليت پيدا كند ولى آنها فقط طالب «نان و آب» بودند و همان سياست قتل 

 و تهديد را ادامه دادند. بعالوه نظريه افراطيون نسبت به حكومت 

______________________________ 
)- در روسيه رسم است در موقع پيروزى پس از آنكه بسالمتى هم نوشيدند گيالس هاى مشروب را بزمين زده 1(

 مى شكنند (مترجم)
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روسيه شديدتر ميشد و نواب حسين قلى خان كه سفير ايران بود بى جهت اشكاالت زيادى مى تراشيد و حتى براى انجام 
 كارها و مسائل جزئى از خود اراده نداشت. آخر االمر در تحت فشار روسيه مجبور به استعفا شد.

  م 1910مسئله نيابت سلطنت 

پس از مرگ عضد الملك الزم شد كه يك نايب السلطنه ديگرى انتخاب شود. دموكرات ها قواى خود را جمع آورى 
نمودند تا شايد بتوانند اين پست مهم را براى يكى از رفقاى خودشان درست كنند. آنها چون از سردار اسعد تنفر داشتند 
به مستوفى الممالك رأى دادند. سردار نامبرده فورا با آنها بناى خصومت را گذاشته و با سپهدار بار ديگر رابطه دوستى 

برقرار نمود. اكثريت زيادى به ناصر الملك كه در آنوقت در انگلستان بود رأى دادند، ولى او از باب اينكه بين دو حزب 
عداوت حكمفرما بود از قبول نيابت سلطنت سرباز زد، ولى افكار عمومى دچار هيجان و اضطراب شده و باالخره ناصر 



الملك بايران برگشت و اين پست عالى ولى طاقت فرسا و غير قابل تشكر را قبول نمود. مستوفى الممالك در نتيجه عقائد 
 عمومى مجبور به استعفا شد و سپهدار دوباره كابينه اى تشكيل داد. سردار اسعد هم به اروپا رفت.

  م 1911كوشش شاه مخلوع 

 دولت ايران به سفارتخانه هاى روس و انگليس گزارش داد كه از روى اطالعات واصله شاه مخلوع 1910در پائيز سال 
بين تركمان هاى نزديك استرآباد (گرگان فعلى) مشغول تبليغات بمنظور مراجعت خود بايران است. بدين مناسبت آنها 

 شاه مخلوع با 1911پيشنهاد كردند كه مقررى او را قطع كنند، ولى سفارتخانه ها در اين باب اعتراض كردند. در ماه ژوئيه 
 لباس مبدل از روسيه عبور كرده با اسلحه و مهمات به قصد آب هاى معدنى در نزديكى استرآباد پياده شد.

مراجعت شاه سابق توليد اضطراب و وحشت عجيبى در تهران نموده و يك چند حالت ياسى حكمفرما بود. بتدريج براى 
 مبارزه با اين پيش آمد تصميماتى گرفته شد.

 اولين قدمى كه برداشته شد آن بود كه سپهدار را كه وفادارى او نسبت به نظامات جديد
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مورد شك و ترديد بود وادار به استعفا كردند، بجاى او صمصام السلطنه را سركار آوردند و او هم ميدانست كه اگر شاه 
تاج وتخت خود را بدست بياورد هيچ اميد عفوى براى او باقى نخواهد بود. محمد على شاه نيروئى فراهم كرده و بسوى 

تهران حركت نمود، ولى مغلوب گرديد. ساالر الدوله نيز كه با دسته اى از طوائف بدوى در همان زمان از سمت 
 كرمانشاه حركت كرده بود مغلوب شد. روسها بدون شك با شاه مخلوع مساعدت ميكردند.

من بخاطر دارم كه همكار روسى من در مشهد علنا براى شاه و بنفع او كار ميكرد. مخصوصا بشاه اظهار داشته بود كه بهتر 
است وى شهر مقدس مشهد را پايتخت كرده و قواى خود را در آنجا تمركز دهد. خوشبختانه براى ايران حكومت 

انگلستان براى بازگشت شاه به تخت سلطنت هيچگونه تمايلى از خود بروز نداد و در آخر هم نظريه آنها باعث بيرون 
 راندن محمد على شاه از ايران باروپا گرديد.

 سوگوارى شاه سابق كه به نظم بوده و توسط برون ترجمه شده چنين است:

 اگر سوى تهران نمايم گذر
 

 كنم جمله را شقه قصاب وار

 همه خلق را از صغير و كبير
 

 به توپ شرپنل به بندم قطار

 به برم سر نايب السلطنه 
 

 كه كار مرا كرده از عقل زار

 برآرم بچاقوى ذلت برون 
 

 دو چشمان احمد شه نامدار

 ز سردار اسعد بدرم جگر
 

 سپهدار را مى كنم پارپار



 همان پارلمان را به بندم به توپ 
 

 كه حلواى مشروطه شد زهرمار

   
 

  م 1911ميسيون مالى آمريكائى 

مشكالت و گرفتاريهاى مالى دولت ايران خيلى مهم بود. دولت براى گرفتن وام از سنديكاهاى خصوصى كوششى بعمل 
آورد، ولى روسيه چون سياست خود را در ايران بر بسط نفوذ قرار داده بود تمام آن عمليات را عقيم ساخت و اصرار 

 ميورزيد كه فقط از دو دولت بايد قرض گرفته شود.

در كابينه دموكرات ها بود كه توانستند با دولت آمريكا قراردادى براى اعزام مستشاران بيغرض مالى به بندند. اين هيئت 
 بايران رسيدند. هيئت مزبور اوضاع تيره و تاريك كارها و جريان 1911تحت رياست مستر مورگان شوستر در ماه مه 

 خراب امور را
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 كه پر از رشوه و فساد است جز بوسائل غيرعادى پاك »1 «تحت مداقه قرار داده و شوستر دانست كه اين اصطبل اوژين 
نميشود بنابراين تقاضاى اختياراتى كه در واقع او را يك ديكتاتور غيرمسئول قرار ميداد نمود. اين اختيارات بزودى از 
تصويب مجلس گذشت. پس از آن در صدد حامى و پشتيبان براى خود افتاد و چون زمام قدرت در دست دموكراتها 

 بوده لذا متمايل باين دسته شده دفعتا با آنها متحد و يكى شد.

وظيفه مشكلى كه او بعهده داشت و روسيه بآن بنظر بدخواهانه مى نگريست تسهيل نشد بدان علت بود كه وى داراى 
 فقدان بصيرت در امور و عدم رعايت نزاكت و آداب بود.

قضيه ابا و امتناع او از مالقات هاى مرسوم سفارتخانه ها و اروپائيان ساكن كشور گواهى- است بر اين معنى. نگارنده در 
اين باب با يكى از اعضاى مطلع هيئت ميسيون آمريكائى كه شوستر را بواسطه اين عمل مالمت كرده بود صحبت داشتم 
و او باين عقيده بود كه بسيارى از مشكالت موجوده را او خودش فراهم ساخته است. مثال نائب السلطنه باو نصيحت داد 

كه تا وقتى كه از اصالح تمامى امور فارغ نشده است در كارهاى گمركى دخالت نكند، ولى اينمرد اصالحات خود را 
اول از همين اداره كه نسبتا نمونه و سرمشق بود شروع كرد. بدين ترتيب باعث برانگيختن خصومت سخت افسران 

 بلژيكى گرديد و او در تمام مدتى كه سر كار بود از حقائق امور بى اطالع بود.

شوستر تصميم گرفت يك ژاندارمرى مخصوص خزانه دارى تشكيل دهد و پيشنهاد فرماندهى آنرا به ماژورس. ب. 
استوكز كه اتاشه نظامى بريتانيا بود و قراردادش منقضى ميشد نمود. اين افسر بطورى دوست خالص و فدائى ايران شده 
بود كه هيچگونه روابط معاشرتى هم با روسها نداشت. چه معتقد بود كه قوه شمالى نخواهد گذاشت كه او باقى بماند. 
سفارت روس با تشكيل ژاندارمرى تحت فرمان يكنفر مخوف براى سياست روس كه قرار بود در تمام ايران به فعاليت 



بپردازد قهرا مخالف بود و بنابراين اعتراض سخت نمود. بعد از اصطكاكى كه بعلت اين انتصاب بوقوع پيوست به استوكز 
 امر شد كه به هندوستان مراجعت نمايد. شكست شوستر هرچند كه عمدى نبود خيلى سخت 

______________________________ 
 )- سابقا بآن اشارت رفته است. (مترجم)1(
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 و شديد بوده است.

  م 1911اولتيماتوم روس ها در نوامبر 

دولت روسيه تصميم به اخراج شوستر گرفت، ولى براى اجراى آن بهانه اى كه داشت خيلى ضعيف بود. دولت ايران 
تصميم به توقيف دارائى شعاع السلطنه برادر شاه مخلوع كه با او براى بدست آوردن تاج وتخت اخيرا معاونت و همكارى 
كرده بود گرفت. شوستر به ژاندارم هاى خزانه دارى فرمان داد كه دارائى عمده شعاع السلطنه را تصرف كنند، ولى جنرال 

قونسول روس بيك بهانه سست كه شاهزاده به بانك روس مقروض است دو نفر از منشيان خود را به معيت ده قزاق 
روسى براى پيشدستى كردن بر اقدام شوستر سر امالك نامبرده فرستاد. اين عده ژاندارمهاى ماليه را تهديد به شليك 

نموده فرمان مراجعت دادند و سپس آنها را گرفته توقيف كردند. روز بعد يك دسته قوى تر از ژاندارمهاى ماليه بطرف 
امالك شعاع السلطنه حركت نمودند. در آنجا عده اى از قزاق هاى ايرانى را ديده و فورا همگى را خلع سالح نمودند. 

بعدا نسبت دادند كه قراول هاى ژاندارم ماليه تفنگ هاى خودشان را بطرف دو نفر افسر روسى كه با اونيفورم بودند و از 
آنجا ميگذشتند نشان كرده اند. ولى آيا اين عمل واقعا اتفاق افتاده مورد شك و ترديد است و شايد جعل اين خبر براى 

تقويت يك سبب ضعيف يا بزرگ كردن يك بهانه كوچك بوده است. اين مطلب واضح است كه جنرال قونسول 
روسيه هم در بهانه و دليلى كه آورده و هم در اقدام خود هردو راه خطا پيموده و كامال باشتباه رفته بود و مخصوصا كه 

شعاع تبعه دولت تركيه بود نه روسيه. ولى حماقت شوستر كه يك عده زيادى از ژاندارم ها را براى بيرون كردن قراول و 
پاسبانهائى كه در تحت تعليمات جنرال قونسول روس بانجا رفته بودند فرستاد كامال يك قضيه بسيار ساده و روشنى را 

پيچيده و خراب كرده و ايران را در يك وضع تيره و بحرانى قرار داد. در ابتدا هيچ عالئم و اماراتى ظاهر نبود و 
دموكراتها با وجد و شادى گمان ميكردند كه يك فتح بزرگى كرده اند، ولى اين شادى آنها كم عمر و بيدوام بود. در 

پنجم ماه نوامبر روسيه يك اولتيماتومى بايران تسليم نموده و تقاضاى عذرخواهى و پوزش از جسارتى كه نسبت به 
 جنرال قونسول شده بود نمود. پس از آنكه اين تقاضا قبول شد تقاضاى ديگرى براى 
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عزل شوستر نمود. مجلس از قبول اولتيماتوم ثانوى سرباز زد و فريادهاى «مرگ يا استقالل» بلند شد. در تبريز و رشت 
مليون به سپاهيان روسى حمله ور شدند و آنها هم تالفى نموده كيفرهاى سخت و شديد دادند. مخصوصا در تبريز علنا 

پيشوايان مذهبى و ديگر زعماى قوم را بدار آويختند. در اينموقع لشكريان روس بطرف تهران روانه شدند و ايرانيان كه 



از خيال باطل بيرون آمده بودند يگانه چاره را در لزوم تسليم ديدند. لذا بفوريت كميسيونى تشكيل شده و شرائط 
 اولتيماتوم را قبول نمودند و بدين ترتيب پيشرفت بعدى مهاجمين متوقف شد.

عدم موفقيت شوستر در برقرارى و بروى كار آوردن نظم و نظام معتدل و ميانه اى خارج از هرج ومرج فوق العاده 
تاسف آور و باعث دلسردى و نوميدى دوستان ايران بوده- است. محققا انتخاب او براى اين مقام موجب تأسف و حاكى 

از بدبختى بود، چه او صفات و مزاياى فوق العاده اى كه براى مواجهه با كارهاى سخت و پيچيده الزم ميباشد فاقد بود، 
ولى اگر شوستر بجاى عدم كفايت و لياقت اليق و برازنده هم بود هيچوقت روسيه نميگذاشت او در كارش موفقيت 

 حاصل كند. از اينجا بايد گفت كه او در تسميه اعتذار خود به «اختناق ايران» محق بوده است.

  م 1912بمباران مزار مشهد. مارس 

در ميان عمليات روسها در ايران عملى كه بيش از بمباران مزار امام رضا باعث بدنامى آنها باشد خيلى كم است. همانطور 
كه سابقا در اين فصل ذكر شد همقطار روسى من در شهر مقدس مشهد براى منافع شاه مخلوع جدا كار ميكرد. او حتى 
تا اينقدر جلو رفت كه يوسف هراتى را كه يك اجنت (جاسوس) مفسد و بدنامى بود تحريك نمود كه از مامن و پناه 

 كنسولگرى برله شاه تبليغات نمايد.

من اين وقايع را به سفارت بريتانيا گزارش دادم و نتيجه اين شد كه مطابق تعليمات سفير روس يوسف و همكارانش از 
كنسولگرى به خارج رانده شدند، ولى او فورا به مزار و مكان مقدس شتافت. همقطار من باز توانست او را در همان مكان 

استخدام نمايد. چون او خود را در آن مكان مقدس مستقر ساخت توانست كه عده زيادى زن و مرد را دور خود جمع 
 نمايد. از بين اين عده صدها نفر از زائرين بودند كه به نطق هاى مهيج مرتجعانه 
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 عكس گنبد طالى مزار امام رضا در بمباران روسها كه عالمت گلوله در گنبد نمودار است.
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او گوش ميدادند. اينجا بود كه روس ها اظهار داشتند كه جان اتباع آنها در خطر افتاده و نيروهاى زياد به آنجا وارد 
گردند. اهالى عمده و بزرگان مشهد كه من با آنها تماس نزديك داشتم بطور وضوح دامى را كه تعبيه شده بود ديدند و 
تمام كوشش آنان براى نجات از اين بحران بى نتيجه ماند. روسها تصميم به بمباران مزار مقدس كه در دست جاسوسان 

 ماه مارس 29خودشان بود گرفتند و آنها باين مطلب كه توده مردم ساكت و آرام باشند يا نه هيچ اهميت نميدادند. در 
توپخانه آنها شروع به فعاليت و شليك نمود. عمال هيچگونه مقاومتى بعمل نيامد. هرچند كه يوسف هراتى و مردان وى 
مطابق تعليماتى كه بآنها داده شده بود چند تيرى خالى كردند، ولى فقط يك عده زوار بى گناه و مردم بدبخت كشته و 

مجروح شدند. پس از آنكه تاريكى همه جا را فراگرفت يوسف و ديگر مزدوران و جاسوسان را در يك واگونى از يك 
دروازه كه روس ها در حصار شهر باز كرده و در تحت مراقبت و محافظت داشتند بخارج فرستادند. چند روز بعد يوسف 



هراتى بمن نامه اى نوشته و شكايت كرد كه همقطار من پاداش زحمات و خدمات او را بطور كافى نداده است. روس ها 
در اينموقع مقامات ايرانى را تحريك نمودند كه وارد در عمل شوند. يوسف هراتى دستگير شده و بدون محاكمه بقتل 

 رسيد و نعش او را براى عبرت مردم در كوچه ها گردانيدند.

چون نتوانستم از بمباران جلوگيرى نمايم بر ضد آن بسختى اعتراض كرده بودم و روز بعد اصرار نمودم كه از آن مزار 
ديدن نمايم. البته اجساد مقتولين و مجروحين را از آنجا برده بودند، ولى خسارات و زيانهاى وارده بر اثر بمباران بى جهت 

 كه بدون آن روس ها معتقد بودند كه در پى فرمان يك آدم احمقى رفته اند كامال ظاهر و آشكار بود.

خزانه حضرتى كه داراى نفايس و هداياى گرانبهاى امراء و سالطين و ديگر زائرين بود به بانك روس انتقال داده شده 
بود. پس از بازديد نگارنده آنرا پس دادند، هرچند كه بعضى از آن اشياء قيمتى و گرانبها را دستبرد كرده و از بين برده 
 بودند، ولى متولى حرم را با تهديد به مرك حاضر كردند تا سندى را امضاء كند كه تمام خزانه را تحويل گرفته است.

 غرض، بازديد من بدرستى يا به غلط باعث اعاده خزانه شد. ايرانيان هميشه قادر نيستند
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 و من نه فقط از ايرانيان بلكه از حاكم سنى هرات نامه هاى »1 «كه بين سفسطه و مغالطه و حقيقت موضوع فرق بگذارند
تشكرآميزى دريافت كردم. همقطار من (قونسول روس) در اول گزارش داد كه به خود مقبره و مزار هيچ گلوله اى 

اصابت نكرده ولى من گفتار ناصواب او را با فرستادن عكس هائى كه مخصوصا مطابق تعليمات من برداشته شده بود به 
 سفارتخانه و نيز سفارت بريتانيا در سن پطرزبورغ تكذيب نمودم.

احساسات مردم در تمام ايران و تا يك اندازه در تمام دنياى اسالم برانگيخته شد، چه مشهد مركز مهم زيارتى ايران 
 مصادف شده بود خيلى كم جلب توجه »2 «است. مع التعجب اين بمباران در لندن چون با حادثه وحشتناك تيتانيك 

نمود، چه مردم بريتانيا طبعا در شرح آن واقعه شوم كه تمام ستون هاى مطبوعات را بجاى مقاالت ديگر گرفته بود 
مستغرق بودند. ولى در نظر من بمباران اين مزار كه قبال از وقوع آن به سفارت اطالع دادم و تمام جزئيات آنرا ميدانستم 

و بعالوه خود شاهد آن بودم يك تخطى و تجاوز علنى به حقوق يك ملت بى گناه بشمار آمده و مقاصد شومى را كه 
 روسيه در پرده سياست داشت ظاهر و آشكار ساخت.

  م 1909مطالعه در نظامات جديد 

پس از آنكه مشروطه دوباره در تهران برقرار شد مأمورينى براى اشغال پست هاى نيابت و ايالت، فرماندهى كل قوا، 
رياست ديوان دادگسترى و رياست شهربانى به شهر وارد شدند. آنها مرا مالقات كرده و اظهار داشتند كه دولت بآنها 

اختيارات تام داده و آنها هم در نظر دارند كه بدون فوت وقت باصالح امور پرداخته و هرچيز را در جاى خود قرار دهند 
و اضافه كردند كه بآنها دستور داده شده كه از من شور و اطالع خواسته و كمك بگيرند. آنها اظهار داشتند كه ميخواهند 

 استاندار و كارگزار يا نماينده وزارت امور خارجه را بفوريت معزول كنند و مايلند من با اقدامات 



______________________________ 
)1-(Post hoc and propter hoc  

)2-(Titonic  نام كشتى بزرگ مسافرى و اقيانوس پيماى عظيم انگليسى است كه در وسط اقيانوس اطلس غرق شد و
تمام مسافرين آن از زن و مرد و بچه بجز عده معدود و انگشت شمارى كه نيمه مرده توسط كشتى مسافرى ديگرى نجات 

 يافتند با رقت آورترين وضعى دستخوش امواج گشتند. (مترجم)
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آنها موافقت كنم. در جواب، من اظهار داشتم هرچند چرخ قديم خراب و ناكافى بوده ولى باز بكار خود ادامه ميداد. 
بنابراين من با عزل افسران قديمى تا مادامى كه جانشينان آنها اقال چند ماهى براى مطالعه در مسائل مختلف و درهم وقت 

 نداشته باشند مخالفم.

نوواردين از خود عقل و هوش درستى نشان داده و با من در اين قضيه موافقت نمودند كه اين افسران تا فصل بهار در 
 مشاغل خود باقى بمانند. بدين ترتيب تهديد عزل آنها بمورد عمل گذارده نشد.

من طبعا خيلى مايل بودم كه در طرز كار و رفتار اين «جاروهاى جديد» مطالعه كنم و از تزريق اين خون و افكار جديد 
آنها خيلى اميدوار بودم، ولى بعد بكلى دچار يأس و نااميدى گرديدم. رئيس دادگسترى بدبختانه فرزند آخرين متصدى 

و شاغل اين پست بود و بزودى در همان طريق رشوه و ارتشاء افتاد و در اين راه بقدرى تجرى پيدا كرد كه مأمورين 
همقطارش تقاضاى عزل او را در ظرف يكماه نمودند. رئيس اداره شهربانى از خود جديت و فعاليت زيادى نشان داد، 
ولى در ضمن ناشيگرى و فقدان بصيرت و مهارت خود را نيز ظاهر ساخت. در خيابانهاى عمده مشهد مانند تمام نقاط 

ايران بالكون و ايوانهائى ساخته شده بود كه بطرف خيابان جلو آمده و قسمتى از شارع عام را ميگرفت. اين بالكون ها را 
نامبرده بدون هيچ موجب و ضرورتى داد بيرحمانه خراب كردند و از اين راه مالكين دچار خسارت زياد گرديدند. از 

اوائل كار اين افسر پرحرارت و جوش از قبول رشوه پرهيز مينمود، ولى بزودى او هم مانند رئيس قبلى فاسد شده و 
 باالخره چون در قتل رئيس بازرگانان روس دخالت داشت شبانه با كمال عجله از مشهد فرار كرد.

سرلشكر يا فرمانده قوا هيچوقت از يادم نميرود، چه او گوئى از صفحات كتاب حاجى بابا بيرون آمده است. كمى بعد از 
ورود او به مشهد در دره گز اغتشاشى بپا شده و در نتيجه فرماندار آنجا را بيرون كردند. «قهرمان جنگ» در قوچان 

نيروئى جمع آورى نمود ولى تا وقتى كه فرماندار بر سر پست خود برنگشت و آنجا را از آشوب طلبان پاك نساخت از 
حركت خوددارى نمود. او با نيروهاى خود در عقب حاكم به دره گز روانه شد ولى بدبختانه هيئتى از دهاتيان حامل 

 تعارف و پيشكشى را ديده و آنها را اشتباها دشمن خيال 
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كرد كه در كمين هستند. اين پهلوان نامى ما قبل از آنكه ستادش بتواند او را از اشتباه بيرون آورد به تاخت به قوچان 
مراجعت نمود، او دوباره حركت كرده و به مردانش ملحق گرديد و باالخره به دره گز رسيد. البته فتنه و آشوب پيش 

 اينوقت كهنه و قديمى شده بود، ولى او با اينصورت دستور داد دروازه ها را قفل كرده كليدها را پيش او بياورند.

پس از آن تلگرافى بدين مضمون براى نيابت سلطنت مخابره نموده كه «پس از دوازده ساعت جنگ مأيوسانه تلفات 
زيادى به ياغيان وارد شده و دره گز يك بار ديگر مطيع دولت ايران گرديده است» جواب آن تلگراف چنين بود كه «اگر 

فرماندهان شيردل مانند فاتح دره گز زياد بودند همه در ايران سعادتمند ميشدند». يك وقت ديگر قهرمان ما با بيست نفر 
 از مالزمان خود به شكار رفته بود. يك عده از راهزنان تيرهائى بسوى او شليك كردند.

وى با حال وحشت بطرف منزل گريخت و باز به تهران گزارش داد كه وقتيكه در مرز افغان به نگهبانى مشغول بوده مورد 
 نفر افغانى شد ولى همگى آنها را خرد نموده و اينك آنرا برسم هديه پست و ناچيزى از اخالص و فداكارى 200حمله 

خود تقديم ميدارد. اين سرباز برجسته و عاليقدر مدت دو سال در مشهد باقى بوده و پس از آن بيك مقام عاليترى 
 منصوب گرديد.

كفيل حكومت هرچند كه مردى باشرافت بود ولى آدم خيالى و كله اش پر از طرح هاى عجيب و غريب بود. او وقتى بمن 
اظهار داشت كه تمام مردم به پرداخت مالياتى دوبرابر حاليه موافقت دارند و او فقط ميخواهد يكهزار نفر سرباز مجهز با 
مسلسل داشته باشد تا بتواند خراسان را بهشت روى زمين گرداند. بعد اضافه كرد كه او اطمينان دارد كه من ميتوانم يك 

قرضه اى بمبلغ دويست هزار ليره براى او ترتيب دهم تا بتواند مهمات و تجهيزات براى اين نيرو مهيا كند. من باو تذكر 
دادم كه اگر مردم به پرداخت دوبرابر ماليات موافقت دارند نصف مبلغى را كه اظهار نموده براى تهيه چنين نيرو كافى 

 است.

اما خير، او نميخواست جزئيات نقشه خود را تغيير دهد. متأسفم بگويم كه او ترسو هم بود. يك شب بمن پيغامى بدين 
مضمون فرستاد كه منشى او ويرا تهديد بقتل نموده و چون از اعضاى شخصى خود اعتماد ندارد تقاضا كرده بود كه 

 چهار افسر هندى براى محافظت او روانه كنم. من بوى تذكر دادم كه فرستادن هنديها براى محافظت او مقام ويرا متزلزل 
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خواهد ساخت. بدين سبب هم من از فرستادن آنها امتناع نمودم. نامبرده بدين جهت شبانه فرار كرد. اينها حقائقى بود كه 
من روزانه با آن مواجه بوده و همه را جمع آورى مينمودم. در خاتمه اين را اضافه ميكنم كه هرچند كه اين 

صاحب منصبان نظامات جديد يعنى مشروطه بدتر از اسالف خود نبودند ولى سلف ها ميدانستند كه مردم را چگونه غارت 
كنند بدون آنكه حس عداوت و تنفر آنها را برانگيزند، در صورتيكه اين جديديها نسبت به همه متكبر و گستاخ بوده و 
حتى بخود من گفتند كه ايرانيان را بايد مانند شتر كتك زد. بعالوه اينها راجع بامور ادارى يا فالحت و كشاورزى و نيز 

 راجع به حوزه مأموريت خود هيچگونه تجارب و معلوماتى نداشتند.



 خاتمه دوره تسلط و نفوذ بختياريها

 براى مدت زياده از يك سال ايران را ترك گفت و كابينه بختيارى در اينموقع خود را 1912نائب السلطنه در ماه ژوئن 
فرمانرواى مطلق تصور مينمود، ولى چون در برقرارى نظم و انتظام شكست كامل خورده و از حيثيت و مقامى كه در ميان 

احزاب و دستجات داشتند افتادند، باالخره مصمم گشتند كه سعد الدوله را كه نقش هاى زيادى در سياست ايران بازى 
كرده بود احضار نمايند و چون او به ايران برگشت بزودى نه فقط دوباره منفور مردم واقع شد، بلكه در نتيجه اين 

پيش آمدها بختياريها كه او را رقيب خود ميدانستند با او به مخاصمت پرداختند. كابينه مجبور به استعفا گرديد و عالء 
 السلطنه كه چندين سال بعنوان نماينده ايران در دربار سن جيمز خدمت ميكرده مأمور تشكيل كابينه گرديد.

بختياريها وقتى ديدند كه زمام حكومت از دست آنها خارج ميشود بر جسارت و نخوت و كبريائى كه داشتند افزوده 
 اما فرماندهان سوئدى كامال قادر به »1 «شده و باعث شد كه يك وضع متخاصمانه اى نسبت به ژاندارمرى اتخاذ كنند.

مقاومت در مقابل اين پيش آمد بودند، چنانكه افراد ايل مغلوب شده و مراكز آنها محاصره گرديد. باالخره رؤسا مجبور 
شدند كه افراد مسلح خود را منحل ساخته و باين اهانت تن در دهند و در نتيجه نفوذ و قدرت آنها خاتمه يافت. اين واقعه 

 در تاريخ مشروطه اهميتى بسزا دارد، چه آن 

______________________________ 
 )- در فصل هشتاد و هفت راجع به پيدايش اين نيرو صحبت خواهيم كرد. (مؤلف)1(
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 خاتمه تسلط حكمروائى بختيارى ها را كه خواب يك سلسله جديدى را در ايران ميديدند خاتمه داد.

 ساالر الدوله 

مرغ طوفانى سياست ايران ساالر الدوله برادر شاه و يك شخص حادثه جوى ترسو و ناراحت و بيقرارى بود. او بواسطه 
ازدواج با دختر والى پشت كوه ميتوانست از لرها نيروئى جمع آورى كند و اينها هم حاضر به خدمت او بودند بشرطى كه 

 براى بدست آوردن تاج وتخت 1907جنگ كم باشد و غارت و چپاول زياد. همانطور كه قبال ذكر شد او در سال 
كوششى نمود اما مغلوب شد وقتى كه شاه مخلوع در ناحيه تركمان ها پياده شد ساالر الدوله دوباره با نيروى معتنابهى از 

 اين شاهزاده كه نميشد او را مغلوب 1912مردان قبائل بسوى تهران حركت نمود، ولى بدست يپرم مغلوب شد. در سال 
ساخت كردستان را بتصرف درآورده و همدان را مورد تهديد قرار داد. فرمانفرما به حكومت كل كردستان منتخب شده 

و كرمانشاه را بر ضد او واداشته حمله متقابله اى نمود كه باعث فرار ساالر گرديد. اين ضربه باعث شد كه او حيات يكنفر 
راهزن را پيش گرفته سبب بروز اغتشاش و ناامنى هاى محلى شده و از ثروتمندان باج سبيل بگيرد. پس از تشكيل كابينه 

عالء السلطنه تصميم گرفته شد كه با اين شاهزاده مصالحه شود و بواسطه ميانجى گرى سفارت روس او را فرماندار گيالن 
ساختند. نائب السلطنه باو اجازه نداد كه بطور مستقيم بر اين شهرستان مهم حكومت كند و باالخره او را از ايران بيرون 



كردند. در مدت جنگ بين الملل اول ساالر نقش مهمى را بازى نكرد. وقتيكه او در ماوراء بحر خزر ميخواست وارد 
 سرزمين تركمان ها شده و براى بدست آوردن تاج و تخت دست باقدامات ديگرى بزند بتوسط انگليس ها دستگير شد.

رلى كه او بازى كرد هم باعث اتالف جان و هم مال مردم بيچاره كشور كرديد و اين ضعف و ناتوانى دولت ايران را 
 ثابت كرد كه نميتوانست حتى در درون مرزهاى خود نظم و انتظام برقرار سازد.

 فعاليت هاى آلمان در خليج فارس 

براى توضيح و تشريح اهميت خليج فارس كه كنترل و نظارت بر آن تقريبا با تسلط خاورميانه مساوى ميباشد يك 
 كوشش ثابتى 

 609، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

در سراسر اين تاريخ بعمل آمده است. اين حقيقت را يك نسل پيش در هندوستان درك نميكردند و حتى امروز هم در 
انگلستان جز چند نفر از محققين مسائل آسيائى كسى اهميت آنرا نمى شناسد. سياستمداران برلين كه منظورشان تحصيل 

راهى بود كه آنها را از هامبورك به خليج فارس برساند اهميت اين مسابقه و شرطبندى سياسى و بازرگانى را خوب 
فهميده بودند، لذا از يك نسل پيش مصمم شده بودند كه به يك لشكركشى به منظور تحصيل روابط و مناسبات و در 
صورت امكان بدست آوردن بندرگاه در خليج فارس مبادرت كنند. البته مقصود آنها از بين بردن نفوذ بريتانيا و برقرار 

 »1 «نمودن نفوذ آلمان بوده است.

 در بندر لنگه تأسيس شده »2 « شروع شد و در آنموقع يك شركت آلمانى بنام ونك هاوس 1896اين لشكركشى در سال 
 يك ميسيون 1900و شروع به معامالت صدف نمود. در سال بعد در بوشهر يك كنسولگرى آلمان افتتاح شد. در سال 

آلمانى براى معاينه و بازرسى هاى مقدماتى اتصال خطآهن بغداد به كويت رسيدند. رئيس آنان به شيخ مبارك اظهار 
داشت كه اگر انتهاى اين خط در خاك او قرار گيرد ثروت بى پايان بدست او خواهد آمد، ولى آن شيخ زيرك با 

آلمانها كنار نيامد و از فروش يك جايگاه و يا اجاره زمين بآلمانها خوددارى نمود. حقيقت اين است كه او در سال قبل 
با بريتانياى كبير يك معاهده سرى بسته و مطابق آن قبول نموده بود كه بدون رضايت بريتانيا هيچ قسمت از قلمرو خود را 

نه باجاره كسى دهد و نه بفروش رساند، ولى آلمان اين عدم موفقيت را شكست قطعى نمى پنداشت. اقدام بعدى آلمان 
آن بود كه تركيه را اغوا نموده كه يك نيروئى براى تصرف كويت بفرستد. اما بريتانيا از قضيه آگاه شده و حضور يك 
ناوشكن نقشه آنها را عقيم ساخت. اعضاى خانواده مبارك و وهابى كه در اين كار دست داشتند همگى مغلوب نيروى 
دريائى بريتانيا گرديدند. پس از اين نقشه ديگرى كه نقشه سومى باشد كشيده شد. توضيح اينكه در پشت جزيره بوبيان 

 كه خليج كويت را از طرف شمال 

______________________________ 
 )- من از «تاريخ جنگ تايم» در اين قسمت و فصل آتى كمك گرفته ام. (مؤلف)1(



)2-(Wonckhaus  
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احاطه ميكند دو خليج كوچك بنام خور عبد اللّه و خور زبير وجود دارد كه بطرف شمال تا بيست ميلى بصره امتداد 
دارد. آلمانها مصمم شدند كه انتهاى خطآهن را در خور عبد اللّه قرار دهند و به اين مسئله كه آن در قلمرو خاك شيخ 

مبارك واقع ميشد اهميت ندادند. تركها كه جاسوسان آنها بودند در نقاط مختلف كه جزيره بوبيان نيز جزو آن بود 
 پست هائى درست كردند و با وجود اعتراض رسمى بريتانياى كبير در آنجا باقى ماندند.

 مركز آن به 1901در اين ضمن شركت ونك هاوس كه از دولت آلمان كمك ميگرفت بسرعت توسعه يافت. در سال 
بحرين انتقال يافت و شعبات آن در بصره و بندرعباس افتتاح شد. به محض اينكه آنها خود را در مركز صيد مرواريد 

مستقر ساختند از سلطان كه ادعاهاى او در خليج فارس خالى و واهى بود تقاضا نمود كه انحصار صيد مرواريد را به يك 
سنديكاى آلمانى واگذار نمايد. او نزديك بود كه تقاضاى اربابهاى خود را به پذيرد و بعالوه موضوع اجاره جزيره هالول 

 نيز مورد مذاكره بود كه بريتانياى كبير مداخله نمود و اين نقشه جديد را هم باطل ساخت.

كوشش هاى بعدى خيلى جدى تر بود. شيخ شرقه يكى از رؤساى قبيله كه با او قرارداد موقتى بسته شده بود و بموجب 
 متعهد شده بود كه با هيچ دولتى جز بريتانياى كبير وارد در معاهده اى نشود امتياز استفاده از خاك سرخ 1892عهدنامه 

حوالى جزيره ابو موسى را به سه نفر عرب واگذار نمود. دو نفر از اين اعراب در بندر لنگه و سومى آنها در شرقه 
ميزيستند. شركت ونك هاوس اين امتياز را بدست آورد. ولى شيخ مطابق مواد عهدنامه فورا آنرا لغو نمود. او آخر االمر 

يك دسته بزرگى از اتباع خود را براى بيرون كردن صاحبان امتياز فرستاد اين عمل باعث برخاستن يك طوفانى در 
مطبوعات آلمان شد، ولى چون اين وضعيت قابل آن نبود كه وزارت امور خارجه برلين از آن دفاع كند پس از يك 
اعتراض رسمى از اهميت افتاد. يك كوشش ديگر آلمانها نيز بايد در اينجا ذكر شود. آلمانها سعى نمودند كه امتياز 

آبيارى دره كارون را بدست بياورند كه در نتيجه آن يك حريم طوالنى از رودخانه در خرمشهر بدست آنها بيفتد، ولى 
 باز نفوذ زياد بريتانيا
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 در اينجا كار كرده و آلمانها نائل بمقصود نشدند.

 كمپانى هامبورك آمريكا وارد خليج فارس شد و شركت لجوج و خودسر ونك هاوس نماينده او گرديد 1906در سال 
و در اولين كشتى بخارى يقينا احساساتى در مردم توليد كرد. سرنشينان آن از اعراب در داخل كشتى پذيرائى شايانى 

نمود و كامال توجه آنها را بطرف خود جلب نمودند. ميزان تجارت در اول خيلى كم بود ولى بسرعت در بصره بر مقدار 
آن افزوده شد و علت آن بارگيرى مواد زيادى براى راه آهن بود. درست قبل از بروز جنگ بين الملل اول وزارت امور 

خارجه بريتانيا مشغول مذاكرات و قرارهائى با آلمانها و نيز تركها بود، كه نتيجه تا جائيكه به آلمان مربوط بود اين شد كه 



دولت مزبور يك موقع مستحكمى (اگر بگوئيم سيطره و نفوذ) در بصره آخرين ايستگاه خطآهن مقدر آينده بغداد 
 بدست آورد.

در خود ايران نيز آلمانها در اين بيست ساله اخير براى بدست آوردن نفوذ كوششهاى زياد نمودند و شايد آخرين درجه 
موفقيت وى افتتاح يك كالجى در پايتخت بود كه معلمين آن آلمانى بودند و دولت ايران ساليانه بآنها كمك خوبى 

مينمود. واردات آلمان كه مخصوصا رنگهاى مصنوعى بود بتدريج افزايش يافت و سفراى او در آبهاى گل آلود تهران 
 ماهى ميگرفتند.

 ايران قبل از جنگ بزرگ 

در ظرف هفت سالى كه بين قرارداد انگليس و روس و بروز جنگ بين الملل فاصله بود ايران در يك حال تشنج و بسيار 
بدى قرار داشت. روسيه مانند يك دولت غارتگرى با وى رفتار مينمود و دائما از موقع استفاده نموده و يا مواقع بحرانى 

ايجاد ميكرد و براى دخالت خود بهانه هائى ميتراشيد. انگلستان براى جلوگيرى از اين اعمال و حركات ژاندارمرى 
سوئدى را تقويت نموده و سعى ميكرد براى جنوب ايران حكام اليقى انتخاب نمايد، نائب السلطنه فقط براى ترتيب 

 اتفاق افتاد بايران آمد و پس از آن دوباره بطرف اروپا حركت كرد. 1914جشن تاجگزارى شاه جوان كه در ماه ژوئيه 
مجلس شوراى ملى تا خاتمه جنگ باز نشد و شاه هم در نطق خود بيطرفى ايران را اعالم داشت. در مدت اين هفت سال 

 اميران و شاهزاده گان مانند حكام 
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و مالكين از كمك و امداد بعوائد دولت استنكاف نموده و نيز مثل مستمرى خورها از خون كشور خود را فربه ميكردند. 
 شرح زير نمونه ايست از افكار و روحيه آنان:

«فرمانفرماى خراسان پيرمردى بود بسيار متمول و امالك زيادى در نيشابور داشت و اوالدى هم نداشت. وى طورى 
بيرحمانه به تمامى طبقات ظلم و ستم روا ميداشت كه من يكوقت او را سخت مؤآخذه كرده و گفتم كه چرا بايد يك 

شخص ثروتمندى مثل او اينطور مردم را بيرحمانه بچابد. در جواب گفت صاحب، حق با شماست ولى من در تمام عمرم 
اين كار را كرده ام، حال اگر بخواهم آنرا ترك كنم تمام مشغوليت و سرگرمى و لطف زندگانى من از دستم خواهد 

 رفت.»

راستى اگر روسيه عمليات خود را براى تملك شمال ايران كه آن عبارت بود از حمايت مالكين عمده و بازرگانان در 
خراسان، قبول و جمع آورى عوائد و درآمدهاى متعلقه بدولت ايران از اتباع ايرانى در آذربايجان، خريد دهات و قصبات 

در واليت استراباد (گرگان فعلى) به قيمت هاى اسمى بوسيله فشار زياد و وارد كردن اتباع روسى براى كار كردن در 
آنجا و باالخره تشبث بوسائل وقيح و نگفتنى ديگر را همينطور ادامه ميداد هرآينه ايران در مدت يك نسل بكلى محو و 

 نابود ميشد، ولى اضمحالل و انهدام روسيه (يعنى روسيه تزارى) شانس ديگرى يا بخت و اقبالى بايران براى نجات داد.
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 از يك قالى كرمانى برداشته شده 

 فصل هشتاد و پنجم اولين سال جنگ بزرگ (بين المللى)

 قونسول انگليس شد. نامبرده جراحت خفيفى برداشت ولى يك هندى كشته شد. البته »1 «ديروز سوءقصدى به گراهام 
 آن كار من بود، چون ترور تنها وسيله باقيمانده است.

  يك مأمور آلمانى نوشته شده بود.»2 «اقتباس از يك نامه سر راه گرفته شده كه بدست سيلر

 وضعيت ايران در شروع جنگ بزرگ 

دولت ايران در زمانى كه جنگ شروع شد در نهايت سكون و آرامش بود، بطوريكه بايستى بيطرفى كامل خود را اعالم 
 تصميم »3 «نموده و مانند ديگر دولتهاى بيطرف «از جنگ خارج مانده و فاتح را تشكيل دهد». غالب اميران و خوانين 

گرفتند كه تا حد امكان از طرفى و حتى از هردو طرف پول بگيرند. باستثناى معدودى بقيه آنها احساسات موافق يا 
مخالفى نسبت به هيچيك از متحاربين نداشتند و هيچ در تحت نفوذ ميهن پرستى نبودند. درعين حال اشغال عملى 

قسمتهاى شمالى ايران توسط روسيه دشمنى توده مردم را برانگيخته بود و انگليس ها از اتحاد و موافقت جنگى با قوه 
شمالى متحمل صدمات زيادى شده ولى در ضمن از نام نيكى كه از رفتار روشن و منصفانه و نيز صداقت و درستى 

بدست آورده بودند و آن يگانه ميراث پربهاى آن در شرق است استفاده زيادى بردند. شاه هم جوان بود. البته ميل داشت 
 رفتارش 

______________________________ 
)1-(Grahame  

)2-(Seiler  

 )- بايستى مراد رؤساى عشائر باشند. (مترجم)3(
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را خوب كند اما قادر نبود كه وزراى خود را كه بعضى هشتاد ساله بودند تحت كنترل در آورد. در ميان اهالى شهر و 
قصبات كه بعد از امراء و خان ها و خان زاده ها زياد بحساب گذارده ميشوند نسبت به تركان در جاهاى معينى اظهار 

همدردى شده اغلب ميگفتند «بگذاريد مسيحيان همديگر را از بين برده و نيست و نابود شوند». در ميان ايرانيان يك 
بغض و عداوت آميخته به خوف و ترس نسبت بروس ها وجود داشت. اما در مراكز و مقامات مطلع احساسى كه وجود 



داشت اين بود كه ميگفتند بريتانياى كبير مغلوب كننده ناپلئون باالخره جنگ را خواهد برد ولى رويهمرفته ما از اينكه 
 متفق روسيه منفور بوديم خيلى مورد تنفر واقع شديم.

نيروى نظامى در آنزمان شامل بريگاد قزاق بود كه در تحت فرماندهان روسى قرار داشت. عده اين دستجات در حدود 
هشت هزار نفر بود كه مركز ستاد آن در تهران و دستجات آن در تبريز، قزوين و همدان و جاهاى ديگر بودند. 

 ژاندارمرى سوئدى به هفت هزار نفر بالغ بوده و در اغلب شهرهاى مختلف ايران مخصوصا فارس دسته هائى داشت.

اينها شوارع عمومى و جاده هاى عمده را حفاظت ميكردند. دستجات سربازان دولت ايران كه فقط افسران ايرانى داشتند 
بايد دانست كه داراى ارزش نظامى نبوده و از هردو طرف متحارب در ظرف مدت جنگ كامال ناديده انگاشته ميشدند. 

اين دستجات نه فقط بى ثمر بودند بلكه در واقع يك خطر جدى براى جاده هائى كه محافظت ميكردند بشمار ميآمدند، 
 زيرا كه آنها تحت رؤساى غارتگرشان دزديهائى بندوبست كرده و باج سبيل ميگرفتند.

 اما نيروى دريائى و آن در ايران اصال وجود خارجى نداشت.

 تجاوزات روس و ترك در آذربايجان 

در بروز جنگ بزرگ بين الملل، ايران بطوريكه ذكر شد بيچاره بود. چه او عمال نه قشونى داشت كه بتوان بآن اعتماد 
نمود و نه پول و بدتر از همه يك روح جنگى هم بين ايرانيان وجود نداشت و چون قادر بدفاع خاك خود از هجوم 

متحاربين نبود نواحى شمال غربى و غرب ايران از جزرومد آرتش هاى روس و ترك صدمات و خسارات هنگفت زياد 
 ديد. در ابتداى امر بنظر مستبعد ميآمد كه ايران كه دوردست واقع شده بود صحنه جنگ گردد. ليكن در واقع 
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موقعيت جغرافيائى آن طورى بود كه ايجاب ميكرده جنگ در خاك آن جريان و دامنه پيدا كند مگر اينكه اهالى براى 
 حفظ بيطرفى خود جنگ كنند.

در آخر فصل هفتاد و نهم راجع به مرز ايران و تركيه سخن رفت. ابهام و نامعلومى آن باعث برانگيختن نيروى سنى شد 
 شب پيش از شروع مخاصمه بين 1914كه به تجاوز و حمله عليه شيعه ضعيف تر بپردازد و نيز ذكر شد كه در اكتبر 

روسيه و تركيه اين مسائل سرحدى كه از مدتى معوق مانده بود باالخره بروى كاغذ آورده شد، ولى در اين موقع بايستى 
آنها قضيه را به حكميت سخت و شديد جنگ واگذار كنند. يك نگاه به نقشه نشان ميدهد كه يك پيشرفت در خاك 
ايران بهر يك از دو طرف وضعيت مساعدى داده ميتواند جناح دشمن را بخطر انداخته و براى عمليات بعدى صحراى 

 ذكر شد منافع كنترل و نظارت بر معابر مختلف 83بازداشته باشد. تركان در ظرف ده سال قبل از جنگ چنانكه در فصل 
نقاط شمالى مرز مورد بحث را خوب تشخيص داده و از ضعف ايران در اينموقع استفاده نموده و توانستند تمام پست هاى 
نظامى خود را حركت داده جلو بياورند. تا اينكه تمام مواضع سوق الجيشى را در مغرب درياچه اروميه در تحت تصرف 
درآوردند. بعبارت ديگر در صورت جنگ بين روسيه و تركيه، آنها نه فقط ميتوانستند بمرز غربى حمله كنند بلكه قادر 



بودند بدشت بازى كه در غرب و شمال درياچه قرار دارد دست اندازى كنند. اين تجاوزات ترك كامال مورد دقت نظر 
اولياى امور روسيه بوده و مضطربانه منتظر فرصتى براى آوردن نيروهاى خود در آنجا بودند. آنها هم مانند رقيب خود از 

 وقتى كه دسته مشروطه خواه تبريز سخت در تحت فشار قرار 1909ضعف و بى نظمى داخل ايران استفاده نمودند. در سال 
 ذكر شد موقع آنها هم رسيد. روسيه قشون خود را 83داده شده و دچار قحط و غال گرديد همانطور كه در فصل 

بحمايت بريتانياى كبير كه از قتل عام اروپائيان بدست تبريزيان گرسنه مى ترسيد وارد آذربايجان نموده و بطرف تبريز 
حركت داده محاصره را خاتمه داد. از اين وقت لشكريان روس در بين جلفا شهر سرحدى روس و تبريز كه در سال 

  خطآهن بدانجا امتداد داده شد باقيماندند. محافظين نيرومند قونسولگرى نيز1916
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در سرحد در خوى و اروميه (رضائيه فعلى) قرار داده شد. تركان هم بفوريت بطور مقابله بمثل در ساوجبالغ در جنوب 
 درياچه يك عده نيرو مستقر نمودند.

 عمليات روس و ترك در آذربايجان و ماوراء قفقاز

در بروز مخاصمات در اين قسمت از صحنه جنگ روس ها از خود قدرت بيشترى نشان داده و بناى تعرض را گذاشته 
تركان را به پشت وان راندند. كردها هرچند از دو طرف مرز بعده زياد دور تركها جمع شده بودند، ولى اساسا بيشتر 

 وارد آنجا شدند و بعدا بطرف شمال در 1915بطمع غارت و چپاول جلب شده و چون تبريز را بيدفاع ديدند در ژانويه 
 ژانويه پس گرفتند. جنگهاى 30امتداد جاده جلفا پيش رفتند، ولى يك فوج روسى آنها را ريشه كن كرده و تبريز را در 

اروميه (رضائيه فعلى) خيلى سخت تر بود. كردهاى مهاجم كه در جلوى خود آشوريهاى مسيحى «ترگوار» را ميراندند 
بشهر حمله كردند و اميدوار بودند كه تعصب خود را بوسيله يك قتل عام سكنه فروبنشانند. اما مسيحيان اروميه كه توسط 

قونسول روس مجهز شده و يك دسته كوچكى از قشون روس و هم مذهبان ترگوارشان بآنها پيوسته دشمن را عقب 
راندند. بدبختانه روسها بواسطه موقعيت تهديد آميزشان در ماوراء قفقاز مجبور شدند افواج ماوراء سرحدى خود را عقب 

بكشند تا بتوانند در مقابل تركها در «ساريقاميش» مقاومت نمايند و بنابراين در حدود ده هزار مسيحى براى مصونيت به 
خاك روسيه پناهنده شدند و بقيه زير نفوذ و در اختيار مجيد السلطنه فرماندار ايرانى باقيماندند كه چند بار ترتيب قتل عام 

 آنها را داد.

 روسها رضائيه را دوباره تصرف كرده و تاوان پيش رفتند. آسوريهاى كردستان هم بآنها پيوسته و در 1915در بهار سال 
 حاليكه سرود جنگى خود را بدين مضمون ميخواندند:

«ما روى كوهها با غيظ و خشم براى جنگ جلو ميرويم، دلهاى ما همه آرزوى ديدار دشتهاى حاصلخيز موصل را در 
 جلو دارد.

 شهر زيباى نينوا پسران خود را مى طلبد، ما براى پيكار بنام تواناى مارشيمون پيش ميرويم».



 اكراد به پشتيبانى نيروهاى ترك از موصل بآنها حمله كردند. آشورى ها

 617، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

شجاعانه از خود دفاع كردند، ولى بطرف كوهها رانده شدند. در پائيز آنها خود را باختيار يكى از اين دو شق ناگزير 
ديدند كه يا مهاجرت كنند و يا نابود شوند. چون خود و مواشيشان در برف تلف ميشدند شق اول را اختيار نمودند. اين 
عشائر بعده بيست هزار نفر وسط كردها را شكافته بسالمت كه بطور موقت بود با فاميل و مواشى خود به نزديك اروميه 

رسيدند و در خاك ايران باقى ماندند. اينها گاهى به دشمنان خود كردها حمله برده و خدمات ديگرى به روس ها 
  عالئم تجزيه و تفريق در بين محافظين آنها شروع به بروز و ظهور نمود.1917ميكردند، تا در پائيز 

 اعالن جنگ داد عموما تصور ميكردند كه بواسطه صعوبت و سختى هاى موحش يك 1914وقتيكه تركيه در اواخر پائيز 
اردوكشى زمستانى در منطقه كوهستانى كه بين ارز روم و قارص واقع است نبردهاى جدى تا رسيدن موسم بهار در 

نخواهد گرفت، ليكن كارفرمايان آلمانى اميدوار بودند كه در اثر مبادرت بيك حمله جدى در جبهه قفقاز روسيه را در 
جبهه جنگ لهستان ضعيف كرده و وادارش سازند كه لشكريانش را از هم جدا كرده و براى تقويت جبهه قفقاز روانه 

دارد. حقيقت اينست كه روسيه خود را براى ورود تركيه به جنگ حاضر نكرده بود. چنانكه آرتش هاى دوم و سوم 
قفقازى و نيز قسمت سوارنظام خود را به صحنه اصلى فرستاده بود، از اينرو براى تهيه نيروى كافى بمنظور مقابلى با تركها 

 به مشكالت زيادى برخورد.

سرحد روسيه و تركيه عبارت بود از سدى از كوه بزرگ داراى قله هائى بارتفاع يازده هزار پا كه از درياى سياه تا كوه 
 ميل مواجه يكديگر بودند. روس ها از خط آهنى 100آرارات امتداد دارد. قارص و ارز روم مراكز عمده نظامى بفاصله 

 پا 6720كه از تفليس تا قارص و از آنجا به ساريكاميش موضع مستحكمى نزديك زنجيره جبال اصلى كه از سطح دريا 
 و ارز روم 5720ارتفاع داشت ممتد بود استفاده زيادى نمودند. در حقيقت تمامى دشت مرتفع- است. قارص در ارتفاع 

 پا قرار گرفته. تركان براى ارتباط با ارز روم هيچ خطآهن نداشتند. نيروها و مهمات از راه دريا از قسطنطنيه 6250بارتفاع 
 به طرابوزان كه يك حاده صافى آنرا به ارزروم متصل مينمود فرستاده ميشد. در اين جا
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 ميلى اول اين جاده ساخته شده بود در صورتيكه در مشرق ارز روم فقط كوره راهى وجود 40يك راه آهن سبكى در 
 داشت نه جاده.

در تحت تعليمات آلمانها نقشه يك لشكركشى زمستانى كشيده شده بود. اين مطلب معلوم بود كه ساريكاميش توسط 
قشون عمده روس نگاهدارى خواهد شد، زيرا كه آن مشرف به قارص و بعالوه باالى خطآهن و در فاصله چند ميلى از 

مرز در خود جاده ارزروم واقع بود. نقشه اين بود كه روسها را در ساريكاميش با آرتش يازدهم ترك مشغول دارند و در 
 همانموقع جناح راست آنها را بوسيله آرتش نهم و دهم به تله بياندازند.



اين نقشه بى باكانه و جاه طلبانه بود و تا اندازه اى هم موفقيت حاصل شد. علت شكست آن همانا دليرى و شجاعت 
روس ها بود. همچنين فقدان توپخانه متحرك و اشكال رسانيدن مهمات و آذوقه از يك برف ضخيم مانع بزرگى براى 

 آرتش مهاجم بوده است.

 ميل در جنوب 30آرتش يازدهم كه حمله را شروع نمود روسها را تا خرسون در امتداد ارس عقب راند كه در حدود 
ساريكاميش قرار داشت. در اين ضمن آرتش نهم و دهم پس از كشمكش و زدوخورد سخت در برف عميق در 

ارتفاعات بلند موفقانه در روز تولد مسيح به حوالى ساريكاميش رسيدند، اما نتوانستند بشهر داخل شوند. در جناح چپ 
 آرتش اول حمله كرده و اردهان را كه بوسيله چهارهزار روس دفاع ميشد تصرف كرد.

 دسامبر شايد بواسطه عدم موفقيت در رساندن 29تا اينجا نقشه تركها موفقانه بود. اما از اينجا وضعيت تغيير كرد. در 
مهمات و آذوقه آرتش دهم شروع به عقب نشينى نموده و در چند روز بعد هم آرتش اول از اردهان بيرون رانده شد. 

آرتش يازدهم براى نجات آرتش دهم سخت جنگيد ولى در آخر هردو فرارى شدند. همچنين با تلفات وحشتناكى كه 
بيشتر بواسطه عمليات جنگى و قسمتى هم بواسطه عقب نشينى به ارزروم بود. فالكت و بدبختى تركها بواسطه حمله 

روس ها به خطوط مواصالتى دريائى آنها زيادتر شد و در اين رستاخيز يك ناوشكن و يك كشتى حمل و نقل وعده 
 ديگرى از جهازات كوچك تركان در نزديكى سينوپ غرق شدند.
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  م 1914تصرف بصره نوامبر 

 اكنون توجه خود را به جنوب غربى ايران معطوف ميداريم.

قبل از اعالم جنگ توسط تركيه حكومت هند بواسطه درك وخامت اوضاع و حتمى بودن جنگ يك تيپ سپاه به 
» گرفته بسوى شط العرب براى محافظت »1 «جزيره بحرين فرستاد. در شروع مخاصمات سپاه مزبور قلعه ترك را در «فو

تصفيه گاههاى نفت انگليس و ايران در جزيره آبادان كه اهميت آن در فصل «نودم» ذكر شده راندند. سرتيب و. س. 
 در هفته دوم نوامبر در ساحل تركى رودخانه در نقطه اى درست باالى آبادان پياده شده و پس از تالقى با »2 «دالمن 

 ترقى داده »3 «دشمن موضع خود را مستحكم نمود. اين تيپ فورا به يك لشكر تحت فرماندهى سرلشكر سرآرتوبارت 
 نوامبر تصرف كرد. قرنه 23شد و او هم تركها را در چند ميلى باالى شط العرب در ساحل شكست داده و بصره را در 

  روز بعد پس از يك مقاومت سخت تركها به تصرف درآمد.14كه در نقطه قديمى ملتقاى دجله و فرات قرار دارد در 

 عمليات در حوالى اهواز براى محافظت لوله نفت 

 ميل امتداد دارد آنرا بى نهايت قابل صدمه و خسارت 150طول زياد لوله نفت كه از ميدان نفتون به اهواز و آبادان بفاصله 
قرار داده چنانكه پيش از تكميل وسائل دفاعيه در چندين نقطه قطع و آتش زده شد، بعالوه بيشتر عشائر و ايالت مجاور 

بواسطه تعصب مذهبى و تبليغات آلمان با انگليس ها دشمن شدند. ايل بختيارى كه سالها با ما روابط خصوصى داشتند 



اينوقت بكلى با ما دشمن شده بودند و قضيه طورى شده بود كه مثال پدر نسبت به انگليس ها حس همدردى اظهار ميكرد 
 در صورتيكه اوالدش با ما مى جنگيد.

پس از تصرف مظفرانه قرنه تصور ميرفت كه تركان از جنگ فرسوده شده و جوش مبارزه آنان از بين رفته است، ولى 
قضيه اينطور نبود و از مدتى پيش معلوم بود كه آنها در تهيه حمله اى در اهواز براى قطع كردن لوله نفت هستند. يك 

تيپ انگليسى براى محافظت اهواز فرستاده شد. اينجا خبر وصول قشون دشمن در غرب رسيد. يك نيروى اكتشافى 
 بدانطرف فرستاده شد و آنها با كمال تعجب ديدند كه عده دشمن در حدود دوازده 

______________________________ 
)1-(Fao  

)2-(W .S .Delamain  

)3-(Sir Arthur Barrett  
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هزار نفر به ضميمه سه رژيمان سپاه ترك ميباشد. انگليسهائى كه عقب نشسته بودند در يك موقعيت خطرناكى قرار 
گرفته و با وجود دالوريهاى زياد باز نزديك به محاصره بودند. رويهمرفته اينها تلفات زيادى را متحمل شدند، اما دشمن 
از خود عزيمتى براى حمله به قشون اصلى در اهراز نشان نداد. خصوصا وقتى كه خبر شكست شيبه در چند ميلى بصره را 

شنيدند بكلى از اين خيال منصرف شدند. درعين حال نيروى قابل مالحظه ترك در آن حوالى شروع به يك نمايش 
 نظامى تهديدآميزى نمود.

 به كمك سرلشكر سرآرتر بارت كه صحت مزاجش مختل شده بود آمد و »1 «در ماه آوريل ژنرال سرجان نيكسون 
 تقريبا به فوريت پيشرفت بطرف شمال آغاز شد.

در اينجا بيان اين مطلب به تفصيل كه آيا اين اقدام او عاقالنه بود يا نه خارج از گنجايش كتاب است. ولى همينقدر 
مينويسم كه بسيارى از اعتراضاتى كه در اين باب شده منشأ آن عدم اطالع از اين حقيقت بوده و نميدانستند كه مقصود 

آن اساسا جلوگيرى از قشون ترك بوده است كه از راه ايران بطرف افغان حركت نكند و چنانچه ما به تصرف بصره قانع 
ميشديم و دفاع ايران را به روسيه واگذار ميكرديم اين عمل واقع ميشد، يعنى تركها خود را از راه ايران بافغانستان 

ميرسانيدند و بمحض رسيدن قواى ترك با افسران آلمانى بافغان ديگر محال بود كه امير حبيب اهللا خان بتواند در جريان 
جنگ به معاهداتى كه با انگليس داشته است عمل نموده و وظائف خود را انجام دهد. خود او يا از امارت خلع شده بقتل 

 ميرسيد و يا او را مجبور ميكردند كه به معيت تركيه به هندوستان حمله برد.



احتمال قوى داشت كه لشكريان ترك به معيت سپاه افغان و هزاران عشائر جنگى به هند حمله برده و با همان پادگان هاى 
تهى مغز ما كه آشوب داخلى هند آنها را از كار بازميداشت باالخره توليد مشكالت بزرگى براى ما بنمايند. همانطور كه 

 آنوقت راه عبورومرور بحرى را سد كرده و توليد آن همه خسارت نمود. از جمله اقدامات »2 «كشتى جنگى آمدن 
  رئيس كل قوا اين بوده است كه در اين نقطه مهم تاريخى »3 «سرلشكر سرچار لزتون شند

______________________________ 
)1-(Sir John Nixon.  

)2-(Emden  

)3-(Sir Charles townshend  
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يعنى مداين در اثر دفاع ممتد طوالنى و دليرانه خود در كوت العماره لشكر انبوه ترك را مشغول نگاه داشت. تا قبل از 
سقوط كوت تركها بخوبى ميتوانستند شديدا بايران حمله ببرند، ولى اتفاق اينطور افتاد كه آنها قسمت اعظم وقتشان را 

 صرف نقطه مزبور نمايند و وقتى بخود آمدند كه موقع از دست رفته و وسائل موفقيت را بروى خود مسدود ديدند.

وقتى كه سرجان نيكسون فرماندهى نيرو را كه دو لشكر بود بعهده گرفت ترتيب جبهه اينطور بود كه او با يك دسته سپاه 
خود كه مركز آن بصره بود از جلو بسمت شمال غربى با دشمن كه بغداد را مركز قرار داده بود مقابل بوده است و يك 
گروهانى هم در اهواز طرف راست و دسته ديگرى در نخيله طرف چپ قرار گرفته بودند. نيكسون چنين فرمان داد كه 

 گرد آمده و دشمن را »1 « تحت رياست سرلشكر سرجرج- گورينج 12اصل جنگ از اهواز شروع شود و لذا لشگر 
متدرجا طرف عماره كه قواى امدادى ترك در آنجا جمع بودند عقب نشانيدند. جنگهائى كه در اين ميانه شد در نهايت 

شدت و سختى بود. رودخانه كرخه هم كه در آن موسم دويست و پنجاه يارد پهنا داشت و عالوه بر عمق زياد جريان 
آبش در نهايت درجه سرعت بود داخل در منطقه جنگ بوده است. گورينج الزم ديد كه به مهم قبيله بنى طرف كه 

دشمن بود به پردازد. اين بود كه بدوا بطرف ساحل رودخانه روانه شد و مواضع مهم آنها را بكلى منهدم ساخت. نتايج 
عمومى اين اقدامات كه عبارت بود از يك سلسله عمليات نظامى سخت برعليه تركها و بدين وسيله جلوگيرى و 

بازداشتن آنها از اينكه متوجه مراكز شده و قواى امدادى بدان سمت بفرستند خيلى عالى و قابل توجه بوده است. دشمن 
از ورود و حمله به خاك ايران بازداشته شده و هنگاميكه آنها بطرف عماره عقب نشستند محل مزبور كه از مدتى پيش 

دست سرلشكر تون شند بوده- است عده زيادى از آنان اسير يا بكلى متفرق و پراكنده شدند. عشائر محلى كه دشمن 
 بودند سر باطاعت فروآوردند. لوله هاى نفت ترميم شده و مقدار استخراج نفت كماكان شروع گرديد.

______________________________ 
)1-(Sir George Gorringe  
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 سياست آلمان در خاورميانه 

مقصود اصلى دول مركزى (يا آلمانها) اين بود كه اغتشاش و آشوب در ايران و افغان و نيز سرحدات هند برپا كرده و از 
اين راه براى انگليس و روس توليد مشكالت نمايند و باالخره ايران را خواهى نخواهى داخل در جنگ عالمگير كنند. 

اين نقشه چنانكه مالحظه ميشود خالى از نقص و كامال درست بود، چنانچه آلمانها در اينكار موفق ميشدند و دومين 
دولت مستقل اسالمى را برعليه روس و انگليس وارد در جنگ ميكردند هرآينه اينموضوع تقويت مى يافت كه قسمت 
اعظم عالم اسالمى بدشمنان ما پيوسته و بر ضد ما داخل در جنگ ميشدند. اين مسئله فوائد عظيمه اى در آسيا بآلمانها 

 عائد ميداشت كه از آن جمله اتحاد با افغانها و طغيان و آشوب عشائر متعصب سرحد شمال غربى هندوستان بوده است.

فعاليت نمايندگان آلمان در ايران بسى قابل مالحظه بود. چنانكه در اين باب اسنادى كه بدست آمد ثابت نمود كه آنها 
نقشه هاى بسيار وسيعى كشيده بودند كه از جمله سازشهائى براى تهيه مهمات در آرتش هند، بپا كردن شورش در آن 

كشور و حمله به نمايندگان هيئت هاى انگليسى در سراسر ايران بوده است. نقشه اين عمليات تا آنجا كه مربوط به ايران 
بود شامل دو قسمت است. عمال و نمايندگان آلمان با پولهاى هنگفت زياد، مسلسل و هفت تير مجهز شده و با تفنگ هاى 

زياد مأمور بودند عشائر و ايالت را تحت سالح درآورند و در سرتاسر كشور آشوب و هرج ومرج راه بيندازند و نيز 
مأمور بودند كه تمامى اتباع و رعاياى روس و انگليس را كه در شهرهاى ايران ميزيستند بيرون كرده و اموالشان را غارت 
كنند و ديگر نمايندگان آنها را كشته و خزانه هاى بانك شاهنشاهى ايران را تصرف كرده و نيز اموال و نقود شركت هاى 
روسى و انگليس را از بين ببرند. اين جماعت قدمهاى وسيعترى برداشته يك هيئتى فراهم كردند كه دستور داشتند خود 

را از راه ايران به افغان و بلوچستان برسانند و اوراقى را كه يك كتاب ميشد دست آنها دادند كه در آن حدود انتشار 
دهند. اوراق و برگهاى مزبور بامضاى وزير خارجه آلمان بعنوان امير افغان و پادشاهان بومى هند نوشته شده بودند. مبلغين 
 آلمانى برعليه مسيحيت مشغول تبليغات شده و بديانت اسالم اظهار عقيده مينمودند و اين مأمورين انتشار ميدادند كه ملت 
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آلمان دين اسالم را قبول كرده و حتى قيصر امپراطور آلمان داخل در دين اسالم شده تا اين حد كه اسم او را حاجى 
 با خط خودش نوشت كه اگر بريتانيا از 1914ويلهلم گذارده بودند. در صورتيكه همين قيصر بود كه در آخر ژوئيه 

جنگ اطريش و صربستان چشم پوشى كند و از دخول در آن خوددارى نمايد ممكن است ايران را آنها در عوض داشته 
 باشند.

برگشت سفراى آلمان و اطريش با عده قابل مالحظه اى از افسران در ماه مه همان سال به تهران وضعيت را خيلى سخت 
نمود. آنها براى اسراى بيشمار آلمانى و اطريشى كه از حبس روس فرار كرده بودند مخصوصا قرار دادند كه در پايتخت 

 جمع شوند.



رويهمرفته سفارتخانه هاى آنها در تهران شبيه به يك اردوگاه نظامى بود كه مردان جنگى اروپا و ايرانى در آنجا به كثرت 
جمع بودند. طهران يك مخزنى شده بود از باروت و اين جاى تعجبى نيست كه ايرانيان در مقابل چنين پيش آمدهائى كه 

 از عهده عالج آن برنميآمدند واقعا مات و مبهوت بودند.

 فعاليت هاى واسموس 

در ميان وكال و مأمورين آلمان در ايران واسموس فوق العاده زبردست بود و بيش از همه توانست در كار خود موفقيت 
حاصل نمايد. در چند سال قبل از جنگ او در بوشهر قنسول بود. نامبرده بواسطه پذيرائى هاى زياده از حد و دادن هدايا و 

تحف زياد به تنگستانى ها و قبائل مجاور توانست مردم آن حدود را بطرف آلمانها جلب كرده و يك پارتى هاى خيلى 
 با يك دسته 1915قوى تشكيل دهد. وقتى كه جنگ بزرگ شروع شد واسموس به مرخصى رفته بود ولى او در ژانويه 

كوچك آلمانى و هنديهاى شورش طلب در شوشتر دوباره ظاهر شد. واسموس براى تبليغات ضد انگليسى مثل ريك 
پول خرج ميكرد. بعد رو بمشرق بسمت نواحى پشت سر بوشهر حركت كرد. يكى از خان هاى دوست انگليس او را 
دستگير كرد ولى واسموس فرار كرد. در همين اوان قونسول آلمانى در بوشهر توقيف شده و به هندوستان تبعيد شد. 

واسموس با موفقيت قابل مالحظه اى يك اتحاديه ضد انگليسى ترتيب داد، هرچند كه در آن ناحيه دسته موافق انگليس 
 هم وجود داشت. از سپاهيان هندى دسته مختصرى در آن ناحيه اقامت داشتند كه مأمور مراقبت و حفاظت جان 
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اتباع انگليس و سيم تلگراف و نيز ايستگاه تلگراف بى سيم از حمله و دستبرد عشائر و ايالت بودند، ولى عداوت و 
خصومت تنگستانى ها انگليس ها را مجبور كرد كه بر عده دسته مزبور بيفزايند. دفاع و حفاظت بوشهر براى اين زحمت 
داشت كه مركز سيم تلگراف در رشاير پنج يا شش فرسخى واقع شده و ديگر اينكه مقر مأمورين سياسى (باليوزخانه) و 

ساير منازل انگليسى ها از هم پراكنده و بفاصله زياد واقع شده بودند، و بدينجهت تنگستانى ها بآسانى ميتوانستند بآن 
جزيره حمله بياورند، زيرا بوشهر را ميتوان اينطور تعريف كرد كه آن قطعه شن زارى است بمساحت هفت ميل مربع 

معروف به مشيله كه گاهگاهى آب آنرا ميپوشاند. حمله اى كه در ماه ژوئيه رخ داد سبب شد كه دو نفر افسر انگليسى 
كشته شوند. وضع مخالفت آميز سخت دولت ايران منجر باين شد كه بريتانيا بوشهر را موقتا اشغال نمايد و اين موقع خوبى 
بآلمانها براى تبليغ داد و آنها هم از آن استفاده زياد كردند. در ماه سپتامبر حمله ديگرى به بوشهر اتفاق افتاد و انگليس ها 

اينوقت خط دفاعى براى خود ترتيب داده و بعد از نبرد خيلى سختى دشمن را با تلفات زياد بوسيله آتش توپخانه از مشيله 
 منهزم ساختند. از طرف ما فقط يك فرمانده انگليسى و يك فرمانده هندى در اثر حمله دليرانه سوارنظام كشته شدند.

واسموس در فارس هم آشوبى بپا كرد. در ماه مارس او وارد شيراز شد. استاندار شيراز مخبر السلطنه بود كه تحصيل كرده 
برلين و از طرفداران جدى و آلمان دوست هاى قوى بود. افسران ايرانى و سوئدى ژاندارمرى نيز با آلمانها همراه بودند و 

در سرتاسر فارس براى آلمانها كار ميكردند. براى يك شاهد مثال جامعى ميگوئيم كه لوندبرگ يكى از افسران 
ژاندارمرى سوئدى بطرف بوشهر حركت نمود و در آنجا قونسول آلمان را مالقات نموده و مقدار زيادى مهمات جنگى 



كه براى استعمال پارتيهاى آلمانى در داخله اختصاص يافته بود از او گرفته و حمل نمود. او تمام اين بسته هاى مهمات را 
تا شيراز آورد و بنابراين حادثه جويان آلمان را قادر ساخت كه دستجات خود را مسلح ساخته در كشورى كه حقوق از 

 آن ميگرفت توليد هرج ومرج نمايند.

 با يك چنين رفقا و همراهان قوى و مقتدر واسموس در آنجا توانست كارهاى 

 625، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

بزرگى بنمايد و البته سادگى و زودباورى شيرازيها هم بيشتر باو كومك ميداد. حماقت و سادگى كسانى كه گول او را 
 مى خوردند از مثال زير معلوم مى شود تا چه اندازه بوده است.

واسموس يك تاجر متمول شيرازى را جلب و اغوا نمود كه جاسوس آلمان شده و باو خبر داد كه قيصر شخصا با بى سيم 
باو خبرى خواهد فرستاد. نامبرده وارد اطاقى شد كه واسموس تلگرافى را مخابره ميكرد و دستگاه تلگراف را به تيرى 

 وصل نموده بود.

واسموس با كمال جرئت به تاجر مزبور خبر داد كه اآلن قيصر خودش شخصا در دفتر تلگراف برلين حاضر شده و 
ميخواهد با او صحبت كند. بعد باو گفت كه زمين را سه مرتبه بوسه زند. پس از چند تق تق مخابره باو خبر داد كه اينك 

قيصر از حال او پرسش ميكند و ديگر مطابق رسوم ايران باو اظهار داشت كه درازاى اين اظهار مرحمتى كه از طرف 
قيصر آلمان باو شده مبلغ هنگفتى باو تقديم شود. باالخره از راه همين نيرنگ يك حواله اى معادل ده هزار ليره واسموس 

از آن تاجر دريافت نمود. قيصر با كمال بزرگوارى مبلغ مزبور را قبول نموده و قول داد كه عكس خودش را بوسيله 
تلگراف بى سيم براى آن بازرگان بفرستد، حقيقة اين عكس در ظرف دو روز بدان شخص رسيد. نامبرده بدين خيال 

 با ورود نگارنده به شيراز تمام 1916موهوم كه مورد توجه امپراطور آلمان واقع شده است مشعوف بود. تا در نوامبر سال 
 اين نقشه ها بهم خورده و بساط حقه بازى برچيده شد، تاجر نامبرده بمن شكايت ميكرد و ميگفت «من گه خوردم».

 بهمراهى افسران سوئدى و ايرانى و اعضاى ژاندارم اهالى را بر ضد »1 « هنوز قونسول آلمان وسترو1915در پائيز سال 
 انگليسها تحريك و به فتنه و فساد خود ادامه ميداد.

مخبر السلطنه بر اثر نفوذ بريتانيا به تهران احضار شد، ولى قوام الملك هم كه بعد از او به سمت فرماندار كل معين شده 
بود اقتدارى در كار خود نشان نداد. اين مرد با وجود نفوذ خانوادگى چند صد ساله و رياست ايل خمسه معهذا 

نميتوانست در مقابل ژاندارمرى كه داراى اسلحه خوب و توپهاى خود كار شنيدر بودند جنگ و مقاومت نمايد. عالمت 
 رسيدن موقع بحرانى و خطرناك قتل نايب كنسول افتخارى انگليس نواب غالمعلى خان 

______________________________ 
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در روز روشن بود. اين واقعه در ماه اكتبر رخ داد. ماه بعد طوفان و رستاخيز عمومى برپا شد. دستجات ضد انگليس به 
سركردگى قونسول آلمان و ژاندارمرى براى دست زدن به عمليات نظامى و پيكار عازم شدند. بدوا آنها سيم تلگراف را 

قطع نموده و نيرو و توپ در نقاط مختلف فرماندهى و مواضع نظامى قرار دادند. قنسول گرى انگليس كه يكى از 
هدف هاى ممكن الوصول آنها بود سخت مورد تهديد و خطر واقع شد. اعضاى «انجمن ملى حفظ استقالل ايران» كه در 

 اطالع دادند كه يا تسليم شود و يا حاضر »1 «تحت تعليمات قونسول آلمان كار ميكردند به سرهنگ دوم و. ف. او. كونر
 به بمباران گردد.

 او. كونر مجبور به تسليم گرديد. بنابراين تمام اتباع انگليسى را گرفته تحت الحفظ بطرف بندر فرستادند. خانم فرگسون 
 زوجه ناظم بانك روح مخصوصى در كالبد بانوان انگليس دميد بطوريكه هيچ نگرانى و اضطراب از خود نشان »2«

نميدادند. حتى وقتيكه در كازرون از طرف يك دسته مردم وحشى نسبت بآنها بى احترامى هائى شد اطوار و صفات 
ويژه اى كه از آنها در چنان موقع و همچنين در حين بازرسى و تحقيقات سخت ديده شد حقيقتا اثبات اعتبار نژاد انگليس 

بوده است. عاقبت اين دسته را جدا كرده خانم ها را به بوشهر فرستاده و مردان را در اهرم قلعه مستحكم زائر خضر يكى 
از رؤساى نامى تنگستان زندانى نمودند. در اين جا با آنها بد سلوك نكردند، ليكن از حيث بهداشت صدمه زيادى بآنها 

 رسيد، تا باالخره پس از هفت ماه اسارت با اسراى آلمانى معاوضه شدند.

در اينميانه به قوام الملك در فارس خبر دادند كه دولت ايران به انگلستان اعالن جنگ داده است. وقتى كه او از حقيقت 
امر باخبر شد تا مدتى مقابل ژاندارمرى پافشارى كرده و دفاع نمود، ولى پس از آنكه مهمات جنگى او تمام شد ناچار 

بطرف لنگه هزيمت اختيار نمود و از آنجا به بوشهر رفته سرپرسى كاكس را مالقات كرد. امالك و مستغالت او تا حدى 
به غارت رفت، ولى خراب و ويران نشد. ژاندارمرى دشمن بزرگ او را در شيراز به استاندارى معين نمود، بعالوه يكنفر 

 از رؤساى عرب را كه در كندوزنجير

______________________________ 
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قوام بود بر ايالت خمسه رئيس كردند. اين سال در فارس تا آنقدريكه مربوط به انگليس ها بوده در نهايت سختى و 
 تيرگى گذشت.

 دستجات آلمانى در كرمانشاه اصفهان، يزد و كرمان 



 تركها با قشون 1915راه عمده اى كه دستجات آلمانى وارد ايران ميشدند بين كرمانشاه و همدان بود. در ماه آوريل 
چريك خود در كرمانشاه شروع به پيشرفت نمودند و البته اين واقعه ايجاب مينمود كه اتباع و رعاياى انگليس بطرف 
همدان رانده شوند. قونسول آلمان در كرمانشاه پشت كار غريبى از خود نشان داده عشائر و ايالت آنجا را جمع آورى 

نموده و جدا مشغول تبليغات گرديد. حتى او به قونسول هاى انگليس و روس هنگامى كه با يك اسكورت ايرانى از 
همدان به كرمانشاه برميگشتند حمله برده و آنها را بعقب راند. يكى ديگر از جاسوسان آلمانى يك بازرگان آلمانى بود 

 كه لباس ايرانى پوشيده و خود را بظاهر مسلمان جلوه ميداد. اين مرد در اغواى قسمت زيادى از اهالى »1 «بنام پوگين 
اصفهان كه علما هم در آن داخل بودند موفقيت زياد حاصل نمود. وى بآنها ميگفت كه ملت آلمان بدين اسالم درآمده 
و قيصر نيز حقيقتا «حاجى» است. قتل و ترور سالح مطلوبى شمرده ميشد و اول از همه نايب قونسول روسيه در اصفهان 

 هدف قرار گرفته و كشته شد.

 بعدا جنرال قونسول انگليس مسترج. گراهام زخمى شد، ولى مصدر هندى او بقتل رسيد.

همانطور كه در سرفصل جارى اشاره شد اصفهان بقدرى خطرناك شده بود كه تمام اتباع اروپائى آنجا در اول پائيز شهر 
را ترك نمودند و رهسپار اهواز شدند. اينجا هم مانند شيراز ژاندارمرى ها تحت نفوذ صاحب منصبان سوئدى بتمام معنى 

جزء قواى آلمان محسوب ميشدند. در همين اوان دسته اى قوى از سربازان چريك با جمعى آلمانى و اطريشى مراكز مهم 
غرب، مركز و جنوبى ايران را ديدن نمودند. در يزد آنها خزانه بانك شاهنشاهى را غارت كرده و كلنى ها و مهاجرين را 

بخارج راندند. در كرمان نيز برنامه اى مشابه آن بمورد عمل گزارده شد. فرماندار كل آنجا كه يك رئيس بختيارى بود 
 بنظر ميآمد كه موافق متفقين باشد، ولى در حقيقت معلوم شد او يك آدم اشتراكى مسلك بوده و مقيد به 

______________________________ 
)1-(Pugin  
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پر كردن جيبش ميباشد، بعالوه ميخواست خود را از هرمسئوليتى دور دارد. جماعتى كه دور دشمن را گرفته بودند تماما 
مردمى بودند جوشى و پرسروصدا چنانكه يكنفر از بابوهاى بنگال در اين ميانه ريش و سبيل خود را مثل مسلمانها درست 

كرده و نامش را هم داود على خان گزارده و وارد كرمان شد و از او استقبال و پذيرائى شايانى بعمل آمد. بعد از چندى 
 بلوچستان انگليس را سياحت كند 1911 پروفسور تاريخ طبيعى كه باو اجازه داده شده بود در سال »1 «دكتر زوك ماير

با عده اى از سپاهيان چريك در چنين هنگامه اى وارد شده و باالخره با جمعى از آلمانيها و اطريشيها كه عده آنها بالغ بر 
 سى نفر بود و نيز باضافه هفتاد نفر ايرانى حركت كرده و قسمت اعظم آنها بطرف افغان و بلوچستان روانه شدند.

ژاندارمرى نيز بآنها پيوست و اين قوا رويهمرفته يك قوه مهمى شده و خيلى زود آنها نيروى خود را با قتل فرخ خان 
 برادرزاده آقا خان و نيز تأسيس يك حكومت ترور به معرض نمايش گذاشتند.



حكم احضار دسته ژاندارمرى به شيراز كه از تهران صادر شده بود در اين موقع باعث هيجان عمومى شده و اعتراض 
سختى به تهران نمودند و دامنه آن توسعه يافته نزديك به يك انقالب شد. كميته اى كه در رأس اين جنبش بود تقاضاى 
ابقاى ژاندارمها، خروج افراد انگليس و روس و تسليم بانك و دفاتر تلگراف را مينمود. در اينموقع در مخيله احدى اين 

مطلب خطور نميكرد كه بتوان با تعليمات صادره از كميته مخالفت نمود. مخصوصا در زمانى كه فرماندار كل براى 
كمك حاضر به بلند كردن يك انگشت نيز نبود. بنابراين اتباع انگليس و روس كرمان را ترك گفته و سالما به بندر 

 عباس رسيدند.

 مقدرات ايران در اين موقع باريك و بحرانى 

 بحران فوق به تهران سرايت نمود. بواسطه خطرى كه براى سفارتخانه هاى متفقين وجود داشت روسها در 1915در پائيز 
 ماه مه در بندر انزلى (پهلوى) نيرو پياده كرده و بطرف قزوين روانه گرديدند.

 ميلى تهران حركت 25از آنجا هم بواسطه اينكه بر اهميت و باريكى موقع افزوده شده بود بطرف رودخانه كرج بفاصله 
 نمودند. وزير امور خارجه ايران طرفدار دشمن بود،

______________________________ 
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يعنى همان دشمنى كه تصميم گرفته بود دسته گلى را كه در قسطنطنيه به آب داده بود اينجا هم نظير آنرا تكرار نموده و 
دولت ايران را به حقه با متحدين همراه ساخته وارد در جنگ نمايد. استنادى كه ميكردند اين بود كه لشگر روس به 

تهران هجوم آورده و اعليحضرت را دستگير خواهند نمود. سفراى دشمن با نيروهاى عجيب مختلف خود پايتخت را 
ترك گفته و پيشواى دموكراتها و افسران آنها بعالوه بعضى از اعضاى كابينه كه حقوق بگير آنها بودند بايشان ملحق 

 شدند، در حاليكه انتظار داشتند كه شاه هم پشت سر آنها حركت خواهد نمود.

 نوامبر يك آزمايش زورآزمائى بين دو نيروى متخاصم بعمل آمد. شاه مضطرب با حال رقت آورى از هرطرف 15در 
چاره مى جست. يك مرتبه هم ظاهرا تصميم گرفت كه پايتخت را ترك گفته به شاه عبد العظيم كه وزراى مختار 

متحدين در آنجا بانتظار او جمع بودند حركت كند، ولى وزيرمختار انگليس و روس صريحا باو اظهار داشتند كه اگر شاه 
بيطرفى خود را بشكند و به نمايندگان متحدين به پيوندد هرآينه تخت وتاج او در معرض خطر خواهد افتاد. در همين حال 

فرمانفرما يك شاهزاده قاجار در صحنه ظاهر شده و خود را به شاه رسانيده اظهار داشت كه كارى نكند كه سلسله 
قاجاريه منقرض گردد. دالئلى كه او خاطرنشان نمود بقدرى عاقالنه و منطقى بود كه شاه را اقناع كرده و باالخره حاضر 
شد كه در پايتخت باقى ماند. معهذا وقتيكه شب شد او بغتتا هراسان شده ميل كرد سوار بر اسب شده خود را به آلمان ها 

برساند، ولى فرمانفرما كه مواظب او بود او را از اين حركت خارج از عقل بازداشت. كمى كه از اين قضيه گذشت او 



كابينه جديدى تشكيل داد و تا چندين ماه ممكن بود گفت كه سياست ايران نسبت به متحدين يك سياست بيطرفانه 
 نافعى بود. در آن موقع شايعات زيادى درباره يك اتحاد و اتفاق در جريان بود.

 عمليات موفقانه روس در همدان، قم و كاشان 

وزراى مختار دشمن باالخره مأيوس شده بطرف قم روانه شدند و آنجا را مركز قرار داده تاخت وتازهاى چند بيفائده اى 
 بردند تا آنكه در ماه دسامبر دو ستون از نيروهاى روس بآنها حمله برده و
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 قواى آنها را در جاده همدان نزديك تهران و هم چنين در قم شكست داده منهزم ساختند.

 قبل از انتهاى سال روس ها كاشان را تصرف كرده و اصفهان را مورد تهديد قرار دادند.

 عمليات روس و انگليس در ايران شرقى 

از جمله مخاطراتى كه الزم بود از آن جلوگيرى بعمل آورد از ناحيه ميسيون هائى بود از دشمن كه از خاك ايران بطرف 
افغانستان يا بلوچستان حركت مينمودند، لذا در اين امر مراقبت و كوشش زيادى بعمل آمد. در خراسان جمع كثيرى از 

اهل هزاره بودند كه قسمت اعظم آنها جزء سپاه هندى بوده و دوباره عده اى از آنها را به خدمت داخل نموده بودند. اينها 
خود يك عده زياد و كافى ميشدند. در سيستان نيز از عشائر و ايالت بلوچى و گرازير عده زيادى بطور چريك داخل در 

قشون شدند. اين دسته كه بتدريج ترقى كرده و داراى اوصاف نظامى بود در گشت و پاسبانى سرحدات افغان خدمات 
خوبى انجام دادند. در قسمت شمال قزاق هاى روسى بكار برده شده و آخرين انتظامى كه بعمل آمد همانا قبضه كردن 

خط قسمت شمال به قائن بوده است كه بروس ها واگذار شده بود. قسمت جنوبى نيز به عهده انگليس ها واگذار شد. 
مركز مهم نظامى انگليس ها قاچه در مرز بلوچستان ايران بوده است. در سيستان، دهنه باغى در لوت و نيز در نه، و آخر از 
همه در بيرجند و نواحى مجاور آن پست هائى نظامى گذاشته شد. مسئله رساندن خواروبار و آذوقه باين دستجات يكى از 
مسائل بغرنج و خيلى مشكل بوده، ليكن بتدريج مسئله فوق بطور دلخواه و رضايت بخشى حل شده و تمام نقاط سرحدى 

 كه تقريبا چهارصد ميل عرض آن ميشد آرتش در موقع لزوم نگاهبانى ميشد.

 ميسيون اعزامى آلمان به افغانستان 

 كه يك پارچه آتش بوده و رياست ميسيون آلمانى را »1 «ايران چون يك كشور بسيار وسيعى است كاپيتان ا. نيدرماير
بر عهده داشت ميتوانست با يك حركت سريع قبل از اينكه دستجاتى منظم شوند از مرز افغان عبور كند. اين افسر متهور 

  چندين هفته در مشهد مهمان من شده بود و عازم بود كه بطرف شمال ايران مسافرت كند و ظاهرا داشت 1913شجاع در 

______________________________ 
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براى بعض جهات مخصوص زمان جنگ خود را حاضر ميساخت. از هيت مزبور در هرات بگرمى پذيرائى شد ولى بعد 
 بتدريج از اهميت آنها كاسته شده و از نظر مردم افتادند.

 زيرا اعضاى هيئت، افغان ها را پست و وحشى شمرده و حتى در رديف حبشى ها قرار ميدادند.

بعالوه هرچيزى را كه در آنجا ميديدند علنا انتقاد كرده و بد ميگفتند. اين حركت كامال باعث تنفر مردم ميشد. پس از 
چند هفته اقامت اين هيئت سى و چهار نفرى بسوى كابل حركت نمودند. در آنجا نيز از ايشان با كمال احترام پذيرائى 

شد. معهذا وقتى كه آنها مقصودشان را اظهار داشتند امير جواب مطالب آنها را به تأخير انداخته و دستور داد كه مجمعى 
مركب از نمايندگان قبائل و عشائر كه خود كارى بود كه خيلى طول ميكشيد تشكيل شود. بعد هم جلسات و مذاكرات 

زيادى با آلمان و نيز شور و مشورت هاى تمام نشدنى با مشاورين و معتمدين خود در اين باب بعمل آورد. تا آنكه 
حضرات بتدريج فهميدند كه بى كمك قشون ترك ممكن نيست امير را جلب كرده و از وى استفاده نمود. عاقبت براى 
اعضاى ميسيون در حال ياس اين فكر پيدا شد كه كودتائى در آنجا ترتيب دهند. اعليحضرت آخر االمر آنها را جواب 

داده و گفت كه تا وقتى كه يك عده زيادى از قشون ترك با سازوبرگ وارد كابل نشود صالح نميداند از حكومت هند 
رشته ارتباط خود را قطع نمايد. ميسيون تيرشان به سنگ خورده و در آخر با عده كمى دوباره از مرز گذشتند. نيدرماير 

 نيز لباس زنانه پوشيده و بدين سبب از توقيف خود جلوگيرى نمود.

يك دسته ديگر از آلمانها در ماه ژوئيه به قائن رسيد، ولى بواسطه ورود عده اى قزاق روسى برگشته مقدار زيادى اسلحه 
و مهمات جنگى بجا گذاشتند. قدرى پائين تر در جنوب هيئتى كه قبال ذكر نموديم تهيه زيادى ديده بودند كه از راه 

خبيص از صحراى لوت عبور كنند. چون اين راه پيچ خورده به جاده معروفى ميرسيد كه فقط در آنجا آب بود هيئت 
مزبور در نزديكى ده سلم (يا ده مال) به سواران پاسبان هندى برخوردند. يكى از آلمانها گرفتار شده و بقيه با نهايت 

تردستى بطرف كرمان برگشتند. آخرين كوششى كه از آنها بعمل آمد اين بود كه براى عبور از بم بمنظور رفتن نزد بهرام 
 خان بمپورى به نظر تاخت وتازهائى به بلوچستان انگليس كوششهائى بعمل آوردند. اما بلوچ هاى 
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 يك عتيقه شناس استراليائى با يك افسر پروسى بودند با »1 «طماع پس از اينكه از ميسيون دشمن كه شامل دكتر بياچ 
گرمى تمام پذيرائى نموده نقشه را طورى كشيدند كه آنها را يك روز پس از حركت در ميان راه لخت كردند. دكتر 

بياچ و همراهانش خيلى خوشوقت شدند كه توانستند با يك عده سرباز چريك كه همراه داشتند فرار كنند. در سال 
 استاندار كرمان دكتر بياچ را نزد من در بندر عباس فرستاد و او بمن اظهار داشت كه با يك توصيه بعنوان من بايران 1916

آمده است. من نهايت درجه از او احترام بعمل آورده تا اين درجه كه از مقامات عالى هند خواستم كه دكتر مزبور را 
 اجازه دهند به مطالعات خويش در اين حدود ادامه دهد. او مردى نبود كه با سردار آدم كش بلوچ با موفقيت معامله كند.



  م 1915راجع به اوضاع ايران در اواخر 

 نفوذ آلمانها در جنوب ايران باستثناى حدود بنادر بدرجه كمال بود. يك دليل سختى اوضاع اين 1915در انتهاى سال 
بوده است كه از ميان هيفده شعبه بانك شاهنشاهى ايران هفت شعبه آن بدست دشمن و دستجات آنها افتاده بود. اين 

شعب عبارت بودند از شعبه بانك كرمانشاه، همدان، سلطان آباد (اراك)، اصفهان، يزد، شيراز و كرمان. آلمانها از 
صندوق بانك يكصد هزار ليره غارت كردند و اين غير از خساراتى بود كه به ابنيه و عمارات و ديگر راهها وارد كردند. 

بعالوه تلگرافخانه ها را تصرف كرده و بيشتر لوازم و اسباب آنها را معدوم ميكردند، ولى چون از خطوط تلگرافى استفاده 
مينمودند خرابيهاى وارده بر آن نسبتا كمتر بوده- است. عده آنها بطوريكه تخمين زده شد عبارت بود از سيصد نفر 

آلمانى و اطريشى و پنجاه نفر ترك و آشوب طلب هاى هند و بالغ بر يكهزار نفر هم سربازان چريك ايرانى بودند. اينها تا 
وقتى مهيب و هولناك بنظر ميآمدند كه براى جلوگيرى قوه اى كه از او بترسند در مقابل نبود، اما در سمت شمال 

وضعيت بالنسبه تسلى بخش بوده است. واقعا بايد از قواى روس ممنون بود كه آنها يك دفعه بناى حمله سخت را گذاشته 
قواى غيرمنظم دشمن و همراهان او را با قواى ژاندارم بكلى متفرق ساخته و بريك موقع سخت باريكى فائق آمدند و 

 معلوم گرديد كه تمام نمايندگان دو دشمن با حال فضاحت پس زده و كنار كشيدند.

______________________________ 
)1-(Dr .Biach  
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 از يك قالى كرمانى برداشته شده 

 - يك سال پرجذرومد1916فصل هشتاد و ششم 

حركت سرپرسى سايكس خيلى قابل مالحظه بود و شايسته است كه در روايات آرتش هندوستان در اين صد ساله اخير 
 يا بيشتر ثبت شود.

 .1917 فوريه 20لرد كريو در مجلس لردها، 

 كشمكش بين روس و ترك در مغرب ايران 

 ميالدى قابل بسى 1916در جاهاى مختلف جاده تاريخى كه بغداد را به قلب ايران مربوط ميكند جذرومد جنگ در سال 
توجه بوده است. ابتدا موفقيت با ترك ها بود كه پس از عقب نشينى انگليسيها از طيسفون فورا از مرز ايران گذشته و به 

كرمانشاه حمله برده آنجا را بتصرف درآوردند. سپس به حدود مجاور همدان حمله بردند اما آنها را بحال خود باقى 
نگذاشتند، چه در ماه مارس آرتش روس كه بواسطه فتح نمايان ارزروم بسى مغرور بود پيش رفته و دشمن را تا كرند 



عقب راند. تقريبا در همين هنگام يك ستون ديگر روسى طوائف متخاصم بختيارى را از اصفهان بيرون كرده و خطوط 
 ارتباطيه روس و انگليس را باهم متصل نمود.

در تابستان تركها دوباره پيش رفتند. چنانكه در نتيجه تصرف كوت نيروهاى دشمن آزاد شده و در حدود دوازده هزار 
  عرابه توپ 54نفر پياده نظام و چهار هزار سوارنظام و 
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 كه بوسيله دو هزار نفر سرباز چريك تقويت ميشدند براى حمله به روس ها روانه شدند.

 عرابه توپ جمع آورى نمايند. بنابراين تركها ميتوانستند 19روسها فقط ميتوانستند شش هزار پياده نظام، شش هزار قزاق و 
نيروى ضعيف تر را با وارد آوردن تلفاتى از جلوى خود برانند، زيرا توپخانه آنها بر دشمن تفوق داشت، يعنى در حدود 

 سه برابر روسها بود.

كرمانشاهان و بعد همدان تخليه شده و عقب نشينى تا كوههاى سلطان بوالق كه مشرف به قزوين است ادامه داشت. اين 
 وقت تهران مورد تهديد و مخاطره دشمن واقع شد.

تخليه شهر در ابتدا از طرف سفارت انگليس توصيه شد، ولى بعد نظريه بهترى پيدا شده و فقط زنان و بانوان قرار شد 
 بطرف انزلى (پهلوى فعلى) حركت كنند كه از آنجا هم بعد از چند هفته اقامت به طهران مراجعت كردند.

با اينحال موقع خيلى باريك و سخت بود، زيرا روسها قادر به تجديد قوا و رساندن نيروى امدادى در اين صحنه كوچك 
جنگ نبودند، بلكه كمك آنها اساسا محدود بود باينكه جاى تلفات وارده در قشون را پر كنند. لباس قزاق هاى روسى 

خيلى كلفت و ضخيم و براى مناطق گرم ابدا مناسب نبود و لذا از بيمارى متحمل صدمات زياد شده و عده زيادى از 
اسبانشان تلف شدند. اما اين مطلب بطور عموم فهميده شد كه اين فرار و عقب نشينى امرى نيست كه دائمى باشد. با اينكه 

خبر دادند كه افسران آلمانى با آرتش ترك خيال حمله به تهران را دارند با اين وصف تا آخر سال تغييرى در وضعيت 
 روى نداد.

روس ها در تحت فرماندهى ژنرال باراتوف فرمانده قزاق مواضع خود را در دست نگاه داشتند و بتدريج ضايعات و تلفات 
 خود را جبران و ترميم نمودند.

 يك هيئت اعزامى به جنوب ايران 

پس از بحرانى كه در فصل اخير ذكر شد مسئله برقرارى قانون و حفظ امنيت و انتظام را دولت ايران جدا تحت نظر گرفته 
 قرار شد ميسيونى بدين منظور بطرف جنوب اعزام دارند. وظيفه آنها اين بود كه يكدسته قوائى در 1916و در اول سال 



حدود يازده هزار نفر كه ايرانى باشند ترتيب داده و بجاى ژاندارمرى كه بيشتر آنها تحت نفوذ صاحب منصبان سوئدى 
 خود براى مقاصد و منظورى كه عمال در نظر داشتند بدشمن ملحق شده و يا در نتيجه نرسيدن 
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حقوق متفرق شده بودند قرار دهند. مقصود هيئت برقرارى قانون و اعاده امنيت و نظم بود و قرار شد بطوريكه منافع 
دولتين ايران و انگليس ايجاب كند قوائى پديد آورند. در شمال هم همينطور قرار شد تيپ قزاق مشغول انجام وظيفه 
باشد. تجهيز اين دو قوه و نگهدارى آنها در مدت جنگ قرار شد بدست انگليس و روس صورت گيرد. بعالوه يك 

كميسيون مختلط مالى معين گرديد كه مسئله فوق را تحت نظر بگيرند و باالخره پس از پيدا شدن توافق نظر قرار شد كه 
 دولتين مزبور ماهيانه دويست هزار تومان از اين بابت بدولت ايران بدهند.

 وارد دهلى گرديدم. در آنجا امر تأسيس 1916نگارنده براى فرماندهى كل ميسيون انگليسى تعيين شده و در ژانويه سال 
و ترتيب قواى مزبور بمن محول شد. قسمت وزارت خارجه آنوقت تحت كنترل و نظارت بود و برطبق اطالعاتى كه 

سريعا بدست آوردم معلوم شد كه خيلى كم ممكن است در اين باب بمن مساعدت و همراهى شود و به مالحظه اينكه 
آلمانها تمام رعاياى انگليس را از داخله ايران بيرون كرده بودند چندان اميدوار نبودم كه بتوانم از اهالى ايران قوائى 

جمع آورى نمايم و يا از حدود بنادر كه امن بود بتوانم بداخله ايران حركت كنم. در آن ايام آنچه كه محل حاجت من 
بود ابدا در هندوستان يافت نميشد. مثال يكى از چيزهائى كه با كمال ادب پيشنهاد كرده و براى خودم تقاضا نموده بودم 

چند عدد توپ كوهستانى بوده است. جوابى كه در اين باب ابتدا بمن رسيد يأس آور بود. در آخر قرار شد همين قدر 
بمن همراهى شود دو عدد از توپهاى سرپر بمن بدهند. مسلسل سنگين هم چيزى حاضر نبود و بمن اطالع دادند كه در 

هندوستان چيزى بطور ذخيره باقى نيست. باالخره من با سه نفر صاحب منصب انگليسى و سه تن افسر هندى و نيز بيست 
نفر از صاحب منصبان جزو هندى بطرف ايران حركت كردم. از سوارنظام هند مركزى هم بيست و پنج نفر سوار هندى 
بمن داده شد كه همراه من باشند. اين بود كمكى كه بمن داده شد و ظاهرا چنين مينمود كه آن براى انجام خدمتى كه 
بمن سپرده شده بود كافى نبود، ليكن ديدم كه هندوستان آنچه موجود داشته براى عراق عرب فرستاده است و من هم 

 اميدوار بودم كه اگر خرابى جنوب ايران آنطوريكه 
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 در دهلى معلوم ميشد نباشد ممكن است كمك زيادترى نسبت بمن بعمل آيد.

بالجمله من در ماه مارس وارد بندرعباس شدم. در اينجا پذيرائى كه از من رسما بعمل آمد از طرف دوست قديمى خودم 
دريابيگى حكمران كل بنادر بوده است كه بهمين نيت از بوشهر به بندر مزبور آمده بود. مستر و. ر. هوسن مرحوم نايب 

قونسول و نيز شجاع نظام نايب الحكومه از هيئتى كه همراه بودند استقبال كرده و در تمام مدت اقامت كمال مساعدت و 
 همراهى را نسبت بآنها مبذول داشتند.



 سربازگيرى در بندرعباس 

عمليات سربازگيرى به محض ورود ما شروع شد و در عرض بيست و چهار ساعت اول پنجاه و سه نفر پس از امتحان در 
دفتر آنجا نام نويسى نمودند. معذلك دسته ضد انگليس هم وجود داشت كه خيلى مهم هم بوده است، چنانكه روز بعد 

اتفاق افتاد كه تمام نفرات مذكور فوق آمده و تمام پولهائى را كه از بابت حقوق بطور مساعده گرفته بودند حاضر شدند 
پس بدهند، براى اينكه مايل نبودند با آنها جنگ كنند. اين وضع دامنه اش باال گرفت و حقيقتا از كاپيتان ر. س. راك 

 بايد ممنون بود كه بروز لياقت داده نفرات خود را با تحمل و بردبارى خاصى اداره نموده.

رضايت خاطر آنها را كامال جلب نمود. بارى تمرين هاى نظامى منظم با برپا نمودن اردوگاهى در نايبند در سه ميلى 
مشرق بندرعباس شروع گرديد. دوازده روز كه از ورود ما گذشت پرچم سه رنگ ايران بر فراز اردوگاه با تشريفات 

مخصوص برافراشته شد. از اين به بعد ديگر هيچوقت ديده نشد كه سربازان پشت به خدمت كنند و طولى نكشيد كه تا 
 اين درجه كارشان باال گرفت كه توانستند بندرعباس و قسمت جاده كاروان رو را از دزدان و غارتگران محافظت نمايند.

 قتل در لنگه، پنج گور و سقوط كوت العماره 

در بيان مشكالتى كه پس از ورود ما به بندر عباس در عرض چند هفته پيش آمد خالى از اهميت نيست كه دو سانحه 
كوچك و نيز يك حادثه خيلى بزرگ را از نظر خوانندگان بگذرانيم. محافظينى كه حكومت لنگه از تنگستانى ها ترتيب 
داده بوده به تحريك آلمانها يكى از مأمورين محترم قديمى و پير انگليس را با دو برادرش را بقتل رسانيده و بعد به هفت 

 نفر سپاهى هند
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كه در آنجا بودند حمله برده دو نفر را مقتول و چهار نفر را مجروح ساختند و بعد خود را از معركه بيرون كشيده و غايب 
 و »1 «گرديدند. مخصوصا در همين تاريخ باز در نزديكى مكران دو نفر از صاحب منصبان جوان انگليس بنام ستوان هوغز

  بقتل رسيدند.»2 «هورست 

 كه »3 «اين بار نيز قتل آنها در نتيجه تحريكاتى بوده است كه از طرف عمال و نمايندگان آلمانى بدست يكنفر بنام ريند
خود نيز بدست سپاهيان خود كشته شد بعمل آمد. باالخره در ماه آوريل خبر سقوط كوت العماره هم رسيد و آن نه تنها 
يك آبروريزى و ننگى بود بلكه براى ارتش انگليس بزرگترين حادثه و مصيبتى بود كه تا آنوقت در آسيا رويداده بود. 

اثر مجموعى حوادث و پيش آمدهاى ناگوار فوق كه در ماه ميشوم آوريل واقع شد نهايت درجه طاقت فرسا بود، ولى 
تحمل و بردبارى كه در نهاد نژاد انگليسى است موقع را محفوظ نگاهداشت. با اينكه تعصبات مذهبى غيرقابل ترديد و 

سختى در مكران انگليس حكمفرما بود و جمعى از ماها را هم سخت پريشان و متوحش ساخته بود، ولى تمام آن 
 بى نتيجه مانده و نتوانست از خط ايران تأثيرى در هندوستان بخشد.

 حركت يك ميسيون به مكران 



  يك هيئت نظامى تحت فرماندهى ماژورت. ح.1916در سال 

 از اداره سياسى بسوى مرزهاى بلوچستان حركت نمود تا از دسائس و آنتريك هاى آلمانها در آنحدود جلوگيرى »4 «كيز
كرده و بوسيله قرارهاى صلح آميز با سران محل و فرونشاندن آتش فساد آنها را از حمله و هجوم بازدارد. نامبرده در ماه 

آوريل با اسكورتى مركب از يك دسته پياده نظام و عده اى از سپاهى هاى محلى از گوادر روانه شده و در بلوچستان ايران 
 به تأنى قطع مسافت مينمود. او در نزديكى خاش.

 را مالقات نمود. از آنجا راه مغرب را پيش گرفته و در بمپور بهرام خان را ديدار كرده و باالخره در فوريه »5 «ژنرال داير
 به چاه بهار رسيد. در تمام اين اماكن و نقاط بواسطه حسن انتظامات سياسى و تدابير عقلى كه بدرجه كمال 1917سال 

 بود و ديگر بواسطه عمليات داير هيچ گونه حادثه سوء و تصادمى روى نداد. يك سردار بلوچى در نامه اش چنين نوشته 

______________________________ 
)1-(Hughes.  

)2-(Horst.  

)3-(Rind.  

)4-(Major T .H .Keyes  

)5-(General Dyer  
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بود كه او ناخن و محاسنش را به آرزوى شهادت با حنارنك بسته است، ولى در نامه ديگرش مينويسد كه او براى هيئت 
نظامى مشغول جمع آورى علف و سوخت بوده است. نتايج حاصله از ميسيون فوق حقيقتا رضايت بخش بوده است و 

مخصوصا با تمام رؤساى نامى آن حدود روابط و مناسبات دوستانه ايجاد گرديد با در نظر گرفتن اين حقيقت كه 
بلوچستان ايران سالها بود كه ياغى و روابط خود را قطع نموده بود و بهرام خان هم سر به طغيان برداشته و به بلوچستان 

 انگليس حمله سرتاسرى براه بود بايد گفت كه خدمات كيز جالب توجه و در خور تقدير بوده است.

  م 1916خط جنگى شرقى ايران در 

در فصل گذشته اشاره اى به انتظامات و ترتيبات معجالنه اى كه براى جلوگيرى از عبور آلمانها از سرحد افغان داده شد 
 سرتيپ ر. اى. داير براى محافظت اين خط تعيين گرديد. خطوط ارتباطيه اين نقاط 1916بعمل آمد. در ابتداى سال 

وسيعه ولى مغشوش و خطرناك دائما مورد هجوم و حمالت عشائر واقع شده و از آنجمله مخصوصا عشاير دمانى و 
 اسماعيل زائى ها بودند كه منازل و خانه هاى مسكونى را ويران كرده و كاروانها و شتران را غارت ميكردند.



داير متوجه اين نكته شد كه قبل از هرچيز الزم است كار اين راهزنان صحرائى را خاتمه دهد، لذا با قواى خويش بآنها 
حمله برده و منهزمشان ساخت و خاش را كه دهكده اى بشمار ميآمد ولى كرسى نشين سرحدى ميباشد تصرف نمود. ايل 

دمانى و اسمعيل زائى قبول اطاعت نمودند ولى از قراردادى كه امضا كرده بودند تخلف نموده دوباره بناى تمرد و 
شرارت را گذاشتند. لذا داير دوباره بآنها حمله برده و هزاران اغنام و مواشى آنها را گرفته و خسارات و تلفات زيادى 

بآنها وارد آورد. نتيجه اين شد كه اين ايالت دزد و راهزن تسليم شده و مانند سربازان داوطلب زير سالح آمده مشغول 
 اينوقت داراى يك اسكادران سوارنظام هندى بود متمركز »1 «خدمت گرديدند. اين خط يا باصطالح انگليس ها كوردون 

  نفر سرباز1200در بيرجند و يك اسكادران كه در دهنه باغى جمع بودند، كه 

______________________________ 
 )- در نظام، كوردون خطى است كه بفاصله هاى معين پاسبانهائى ايستاده و از عبور بيگانه ممانعت ميكنند. (مترجم)1(
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( Rumداوطلب ضميمه آنها بود و سيستان مركز اين پادگان بوده است، ليكن آنها در تمام نقاط سرحدى يعنى از رم )
 واقع در بخش قائن تا گورك در لوت تقسيم شده و بهمه اين حدود مستولى و مسلط بوده اند.

 موفقيت قوام الملك و مرگ ناگهانى او

اين مطلب در فصل پيش ذكر شد كه قوام الملك فرار كرده و در بوشهر سرپرسى كاكس را مالقات نموده و از وى 
مقدارى تفنگ و ساير مهمات جنگى و نيز مبلغى پول تقاضا نمود كه باو داده شود و ضمنا اظهار داشت كه اگر بدين 

ترتيب باو كمك شود وى ميتواند ژاندارم هاى ياغى و دشمنان ديگر را مغلوب نموده و نفوذ حكومت ايران را در فارس 
 مستقر خواهد ساخت.

اگر دقت كنيم مى بينيم او هيچ گزافه و اغراق نگفته بود. نماينده او تفنگ و مهمات جنگى را كه من از هند آورده بودم 
تحويل گرفت. بعالوه كاكس چند توپ كه از تركها گرفته شده بود با چند نفر توپچى هندى باختيار او گذاشت. قوام 
حركت نمود و مقدارى كه از لنگه دور شد رؤساى عشائر عرب كه راجع به توپخانه و ساير مهمات جنگى او چيزهاى 

 خالصه با كمك آنها قوام ژاندارمرى را »1 «اغراق آميز شنيده و مرعوب شده بودند به نزد او آمده و قبول اطاعت نمودند
در الر كامال مغلوب نموده و سپس با غرور سرشارى بطرف شيراز روانه شد. ولى مقدر نشده بود كه او به كاخ و 

كاشانه اش برسد، چه هنگاميكه در دنبال غزالى اسب مى تاخت طورى سخت بزمين خورد كه گردنش بكلى خورد شد. 
 سال داشت توانست وارد شيراز شده و 28ولى وى خدمتى را كه بعهده گرفته بود باتمام رسانيد و پسرش كه در آن وقت 

 به سركوبى رؤساى اشرار و مفسده جويان بپردازد.

 اوضاع سياسى در كرمان 



پس از مطالعه اوضاع عمومى در بندرعباس آرزو داشتم به حاالت كرمان عطف توجه نمايم تا بدين ترتيب عمليات 
 دسته هاى آلمانى 

______________________________ 
)- نائب الحكومه بندرعباس بمن خبر داد كه حتى در يك نامه خصوصى به پسرش اظهار داشته بود كه دو آتشبار 1(

كامل توپخانه و سى هزار تفنگ كه براى هريك پانصد گلوله و فشنگ تهيه شده حاضر كرده اند، بايد دانست كه قوه 
 پروپاكاند و تبليغ در ايران خيلى زياد است. (مؤلف)

 640، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

را در جنوب ايران عقيم نمايم. بعالوه بايد بيكى از شهرهاى مهم ايران ورود كنم كه در آنجا مدت چندين سال قونسول 
بوده و در نتيجه اقامت زياد و روابط و آشنائى با اهالى انتظار داشتم كه بتوانم بدون تصادمى در آنجا سربازگيرى نموده و 

 يك بريگاد كرمانى تشكيل دهم.

كابينه دوستم فرمانفرما آنقدر دوام نكرد و جانشين او سپهدار تشكيل كابينه اى داد كه يك بيطرفى خيرانديشى را حفظ 
 نموده و كمك قابل توجهى به جريان امور نمود.

هيئت آلمانى در كرمان آنچه كردند كه سردار ظفر بختيارى استاندار كرمان را با خود همراه كنند نتوانستند و نيز 
زحمت ها كشيدند كه سردار نصرت رئيس قشون كرمان و يكى از متنفذين محل را جلب و موافق خود كنند ولى 

 خوش بختانه موفق نشدند.

درعين حال استاندار بختيارى كه مردم را از تعديات زياد به تنگ آورده بود سردار نصرت با او مخالف بوده است. 
 دوست و همراه انگليسى هاست چندروز پس از پياده شدنم »1 «وقتيكه آلمانها ديدند كه سردار نصرت نوه وكيل الملك 

به بندرعباس خواستند با بمب دستى كار اين مرد را تمام كنند، ولى اتفاقا بمب به بعضى از همراهانش اصابت كرده و 
 خود با جراحت خفيفى از ميان گردوغبارى كه فضا را تاريك كرده بود گريخت.

 فرار ميسيون آلمانى از كرمان و دستگيرى آنها در شيراز

اوضاع از حاال تغيير نموده و امور برخالف ميل دشمن بناى جريان را گذاشت. آرى موفقيت قوام الملك، هزيمت 
دسته اى كه از خط لوت به ده سلم وارد شده بودند، شكست بياچ در بمپور، اعمال و حركات نفرت انگيز آلمانها و 

اطريشى ها در كرمان و باالخره پياده شدن ميسيون نگارنده در بندرعباس تماما سبب گرديد كه موفقيت آلمانها در كرمان 
 خالى »2 «رو به ضعف و تزلزل گذارد. اتفاق افتاد كه يكى از هواخواهان زرنگ سردار نصرت تيرى چند بطرف قلعه 

كرد و اين سبب شد كه بختياريها به هيجان آمده دست به تفنگ و شليك گذاردند. سردار ظفر متلون يك دفعه تحت 
 فشار افراد ايل قرار گرفته و آنها هم دموكراتها و ژاندارمرى را خلع سالح كردند. دسته زوگ ماير كه در بم بود بطرف 



______________________________ 
 - (مؤلف)70)- ده هزار ميل در ايران صفحه 1(

 )- گويا مراد دار الحكومه باشد (مترجم)2(
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سيرحان فرار كرد، ولى در اثناى راه مورد حمله بختيارى واقع شد، دكتر بياچ دستگير و مبلغى هم پول كه همراه داشتند 
بغارت رفت. دسته اى هم كه در كرمان توقف داشت راه سيرجان را پيش گرفت، ليكن در وسط راه گرفتار ايل 

بوچاقچى كه زير فرمان سردار نصرت بودند شده صدمات و خسارات زيادى از طرف آنها متحمل شدند. قوام بنا به 
پيشنهاد و اشاره نگارنده وارد اين كشمكش شده توانست عمال تمامى اين دسته را كه مركب از هفت تن آلمانى و 

اطريشى، دوازده نفر ترك و چند نفر افغانى كه از آرتش فرار نموده بودند دستگير نموده و در قلعه شيراز زندانى كند، 
 من هفت ماه بعد آنها را مالقات نمودم.

  ميل 280حركت بسوى كرمان 

قبل از اينكه مدت توقفم در بندرعباس طول بكشد دريافتم عده اى از دوستان كرمانى من كه عالقمند به امنيت و حسن 
انتظام كشورند از حركت من بآن شهرستان خوشحال بوده و حاضرند مرا به حسن استقبال به پذيرند. رؤساى دوايل 

صحرانشين آن استان هيئتى تحت رياست منسوبين خودشان با نامه هاى چندى به نزد من فرستادند. من مراتب را بمقامات 
رسمى خود گزارش داده و ضمنا اظهار داشتم كه اگر يك اسكورت با توپهاى كوهستانى و يك اسكادران سواره و 

پانصد پياده در اختيار من گذارده شود اميدوارم بتوانم آلمانها را بخارج رانده و نفوذ و اقتدار دولت ايران را در آن استان 
برقرار ساخته و تأسيس پليس جنوب را كه بعدا بهمين نام خوانده شد ادامه دهم. پيشنهاد مزبور مورد قبول واقع گرديد و 

 و يك دسته از »1 « تحت فرماندهى ماژور ر. س. رات ول 33در آخر ماه آوريل يك قسمت توپخانه كوهستانى شماره 
 نفرى بلوچ تحت فرمان سرهنگ دو ا. 124 و نيز يك جناح »2 « تحت فرماندهى ماژور س. م. بروس 15نيزه داران شماره 

 از بوشهر وارد بندرعباس شدند. اين دسته خيلى كوچك يا آرتش مختصر در ايام جنگ بزرگ مسافتى »3 «ف. تويك 
كه سير كرده و پيشروى كه كرده الحق قابل ذكر و شايد بتواند ادعا كند كه خدمتى را كه انجام داده است درخور همه 

 نوع تقدير مى باشد، چه قسمت اعظم اين سپاهيان 

______________________________ 
)1-(Major R .S .Rothwell  

)2-(Major S .M .Broce  

)3-(E .F .Twigg  
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در جريان سه سال بعد پنجهزار ميل مسافت را طى و محافظت نموده و نيز در ميدان نبرد (چنانكه در نتيجه معلوم ميشود) 
 موفقيتهائى كه حاصل نمودند قابل بسى توجه است.

 ولى بدبختانه اينها جز يك دسته ارتش خشك و خالى چيز ديگرى با آن ها نبوده است.

يعنى از ملزومات و وسائل نقليه و يا افسران خزانه دار و امثال آن اسمى نبود و هيچ كمكى هم در اين باب نشده بود و لذا 
اين قسمت يعنى فراهم كردن مايحتاج و لوازم و مهمات مزبور دوش خود ما بار بود و به وظائف سنگينى كه داشتيم 

 ضميمه گرديد.

واقعا از سردار نصرت و نائب الحكومه عباسى بايد خيلى ممنون بود كه همراهى كرده و آذوقه و خواربار و عليق را از 
 اماكن و نقاط چندى تهيه كرده و بتدريج حمل نمودند.

در ضمن وكال و نمايندگانى به آباديهائى كه در خط سير ما واقع شده بودند فرستاديم تا به آنها حالى كنند كه اين 
حركت ما دوستانه است و مقصود حفظ امنيت طرق و دائر كردن امور بازرگانى است. عمده نگرانى ما سر مسئله نقليه 

بوده است. گرماى بندرعباس در آخر ماه مارس تا اين درجه سخت و شديد ميشود كه هيچ مكارى و شتردارى از داخله 
ايران از خوف ناخوشى و مرگ ومير، مالها و چهارپايان خود را بطرف گرمسير حركت نمى دهند و شترانى هم كه در 

محلند جز گندم و جو خيلى كم بارهاى ديگر حمل ميكنند و محموالت تجارتى بوسيله االغ حمل ميشود. اين حيوان هم 
عالوه بر اينكه خيلى سست حركت ميكند صندوقها و بسته هاى بزرگ و سنگين را نمى تواند حمل نمايد. مكاريان و 

صاحبان دو قسم وسائط نقليه فوق اينطور نيست كه در يك ساعت مخصوص حركت كنند و بهر چيزى كه روى نظم و 
 ترتيب صحيحى باشد بنظر بد نگاه كرده و غضبناك ميشوند.

چنانچه فشارى در اين ميانه بآنها داده ميشد كوشش ميكردند كه حيوانات خودشان را جا گذاشته فرار كنند. يا اگر مورد 
 حمله واقع ميشديم يقينا همين كار را ميكردند، يعنى چهارپايان شان را گذاشته و ميرفتند.

در سابق گفتيم كه براى اداره حمل و نقل يك افسر هم موجود نبود، ليكن خوشبختانه ما يكنفر مأمور قابل تلگراف را در 
خدمت داشتيم و نيز ناظم بانك كرمان در بستن كنتراتهاى الزم كمك فراوان بما نمود. بواسطه كمى آب در بعضى 

 منازل و ديگر اشكال اداره كردن تعداد زياد نقليه كه قطار و رديف هم نيستند و همچنين چون مجبور بوديم براى 
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آرتش كرمان اسلحه، خواربار ذخيره عليق و لوازم و مهمات حمل كنيم تصميم گرفته شد كه در دو ستون حركت كنيم. 
 ماه مارس بندرعباس را ترك گفته عازم كرمان گرديد. اين راه و خط سيرى كه بود در دو 17چنانكه ستون اولى در 

حصه يا دو منطقه واقع شده بود. اولى كه از وسط گرمسير ميگذرد مركب از هشت منزل ولى نهايت درجه گرم و 
ماالريائى بود، در حاليكه حصه بعدى آن شبهاى بسيار سرد داشت و اين باعث بروز تب و نوبه گرديد. در دهات و 

قصبات ما را با كمال محبت مى پذيرفتند و هيچ اتفاق نيفتاد كه آبادى شان را ترك گفته به نقاط كوهستانى فرار بكنند. 



راستى يكى از خوانين آن سامان بمن در ضمن مالقات بطور خصوصى گفت كه در مواقع عبور آرتش ايران از اين 
 حدود ديارى باقى نميماند، بلكه مردم آباديهاى خودشان را گذاشته بيرون مى روند.

البته اين يك موضوعى بود كه من آن را از پيش تجربه داشته و ميدانستم. در اوايل، گرما شديد و طاقت فرسا بود، چه 
 درجه سانتيگراد تقريبا) بود اما سايبان و پناهگاه بآسانى پيدا مى شد و شبها 61 درجه فارنهايت (110حد متوسط حرارت 

هم هوا سرد بوده است. عبور ما در اين راه به تنگ زندان مخوف افتاد كه بسيارى از كاروانها را سيل ناگهانى به ته دره 
برده بود. بخت بما يارى كرد و قواى ما سالما از تنگه عبور كرده وارد آبادى پور احمدى شدند. خان حاكم اينجا كه از 
سران معروف دزدان و غارتگران بود براى ما خواربار تهيه كرد و فرستاد اگرچه معلوم بود از روى رضا و رغبت نيست. 

دو روز بعد ما وارد دولت آباد شديم. در اين محل يك عده از دوستان قديمى از ما پذيرائى كرده و نامه هائى هم بامضاى 
 وجوه اهالى آنجا مشعر بر تهنيت ورود بمن دادند.

تا اينجا انديشه و اضطرابى كه در ما بود مرتفع شد و از اين نقطه به بعد هرقدر كه جلو ميرفتيم اميدوارى ما بيشتر و عالئم 
فتح و پيروزى نمودارتر ميگرديد. در هرمنزلى رفقا و دوستان بما ملحق شده در صورتيكه آب و هواى اين نقاط 

كوهستانى متصل بهم اگرچه قابل اطمينان نبود اما بعد از حرارت و گرماى طاقت فرساى بنادر براى ما فوق العاده مطبوع و 
فرح بخش بوده است. بارى ما از سلسله جبال زيباى الله زار گذشته و ناحيه بردسير را از گدار قافانو كه ارتفاع آن بالغ بر 

 نه هزار پا از سطح دريا مى باشد پيموده پس از چند
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روز سردار نصرت با عده اى از نجباى كرمان باستقبال ما آمده و ما را از وسط بازار كرمان با كمال احترام عبور دادند. 
اداره تلگراف و بانك بسرعت شروع بكار كردند. شهر كرمان يكمرتبه امن وامان شده و آشوب طلبان يا فرار كرده و يا 

ناپديد گرديدند. يكى از مالكين كرمان بمن گفت تا شب قبل از ورود شما سى تن از رعاياى خود را براى محافظتم 
 گذارده بودم، ولى بعد از ورود قواى شما شبها بدون هيچ پاسبانى براحت خواب ميكنم.

ورود نيروى بريتانيا در كرمان و خوش آمد و استقبال شايانى كه از ما بعمل آمد يكى از واقعاتى است كه از چند جهت 
داراى اهميت است. نخست اينكه آن نشان داد كه دولت انگليس تصميم گرفته است كه باستقرار امنيت در طرف جنوب 

و اعاده نظم و انتظام در آن صفحات دولت ايران را يارى كند، در صورتيكه اين امر ايادى سفير انگليس را در تهران 
تاييد و تقويت مينموده است. چيزيكه اهميت آن شايد بيش از همه باشد تأثير اين قضيه در بلوچستان و افغانستان بوده 

است. چه وقايع ايران عكس العملى كه در اين اماكن و بالد بخشيد زياده از آن مقدارى بود كه عموما تصور ميكردند. 
ذكر اين نكته خالى از اهميت نيست كه مسئله استقرار امنيت و آسايش در جنوب ايران و اعاده نظم در آن صفحات 

بدست آرتش انگليس وضعيت سرحد افغان و شمال غربى هند را بهبود بخشيد و بر رونق آن افزود و موقع داد كه از 
قواى آن نواحى براى امداد بخارج فرستاده شود كه در غير اينصورت الزم بود تمامى آنها را در خود هند بمنظور دفاع 

 داخلى نگاهدارند.



  ميل 220عزيمت به يزد 

 پس از ورود نيرو بكرمان بزودى تصميم حركت بشيراز گرفته شد.

براى رفتن بدان صوب دو راه است كه يكى از آن دو كه من آن را پسنديدم در امتداد خط تلگراف يزد و از آنجا از خط 
اصفهان و شيراز كه در ده بيد متصل ميشود واقع بود. در اين راه اوال اطمينان داشتم كه آذوقه و خواربار فراهم خواهد 
شد و ديگر ارتباط بين ما با مقامات سياسى و اولياى امور محفوظ ميباشد. اما جاده سيرجان و نيريز يعنى راه ديگر البته 

بشيراز نزديك تر بود ولى در اين راه سيم تلگراف نبود و نيز معلوم نبود سيورسات يعنى آذوقه و عليق وجود داشته باشد 
و در صورت يافت شدن هم احتمال خطر در ميان بود. حتى گزارشى كه از اين راه رسيده بود اشعار داشت كه بزحمت 

 ميتوان خواربار بدست آورد. بعالوه اين راه از آباديهائى ميگذشت 
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 كه ايالت عرب در آن جا سكونت داشتند و آنها از قوى ترين ايالت و عشائر بشمار ميآمدند.

مخصوصا ايل بهارلو كه با آلمانها همراه بوده و تشكيل سپاهيان محلى آنها را داده بودند اين مسئله از عقل دور بود كه با 
چارپايان كرايه اى از نقاط ييالقى آنها عبور كنيم كه صاحبان آنها بآسانى ممكن بود كه با اندك تحريكى بطرف آن 

ايالت جلب شده و اسباب زحمت ما را فراهم سازند. پس از تبادل نظر زياد با افسران و صاحب منصبانى كه بودند باالخره 
 را كه بعد از ورود ما به »1 «نظريه من مورد توجه واقع شد و قرار شد كه برطبق آن عمل شود. بالجمله كلنل ج. ل. فارن 

كرمان بالفاصله شروع بكار كرده بود با سه نفر صاحب منصب ديگر در آنجا گذاشتيم كه مشغول تشكيالت كرمان 
باشند. نامبرده در اين وظيفه ايكه بعهده او گذاشته شده بود كامال هم موفق گرديد. البته نظر به روابط دوستانه سكنه آن 

شهرستان با ما، مخاطره و بيم اينجا خيلى كم بود. و اال اگر الفت و عالقه مردم اينجا نسبت بما نبود او را تنها گذاشتن 
 خالى از مخاطره نبوده است. ولى بايد دانست كه اين پيشرفت او مزيد بر اعتبار او و ستادش گرديد.

 ژوئيه بطرف يزد كه مقصد اولى بود روانه گرديد. اين راه تماما در يك دشت وسيعى واقع شده كه 28باالخره ستون در 
نگارنده مكرر از آنجا گذشته است. در دو نقطه يكى بهرام آباد و ديگرى انار كه دو محل عمده است اداره تلگراف 

مى باشد كه بدست مأمورين يا تلگرافچى هاى اليق ارمنى اداره ميشد. روزها كه هوا گرم بود براى اين كه جاى سايه اى 
داشته باشيم وسط روز به پناه باغها مى رفتيم و از تماشاى درخت هاى پسته زيادى كه با ترتيب خاص قابل مالحظه اى كه 

 در كشت آنها رعايت شده بود محظوظ ميشديم.

اهالى انار مخصوصا در انتظار هجوم و حمله ايل بهارلو به آن حدود بودند. چنانكه كمى پس از حركت سپاهيان ما اين 
هجوم هم واقع شد. آنها از من خواستند كه قسمتى از قواى خودمان را آنجا بگذاريم در صورتيكه اين مسؤل آنها قابل 

اجابت نبود. ولى بآن ها گفتم كه تيپ كرمان شروع به سربازگيرى نموده و در موقع خود به كمك آنها خواهد آمد. در 



اينجا من متوجه اين نكته شدم كه وظيفه اى را كه بعهده گرفته ام بيش از اندازه اى كه خيال ميكردم سنگين و اوضاع آن 
 سامان زياده از حدى كه تصور مى رفت خراب است.

______________________________ 
)1-(Colonel G .I .. Farran  
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 اعراب و سائر عشائر متصل حمله آورده و استعدادشان هم از حيث قوه و عده چندين برابر بود.

 اوت به يزد رسيديم و در آنجا اتباع و رعاياى انگليس كه تازه بازگشته بودند از آرتش ما استقبال كردند. البته 14در 
 جزو ميسيون مذهبى فورا بيمارستانش را در اختيار من »1 «ساير طبقات هم از ما پذيرائى بعمل آوردند. دكتر وائت 

 در اصفهان با من معمول داشت، يعنى بيمارستانش را بمن واگذاشت، البته وظيفه ام »2 «گذاشت و نظير آن را دكتر كار
 در مقابل اين همه محبت و مهربانى كه از اتباع انگليس نسبت بما شد حق شناسى و سپاس گذارى است.

  ميل 190حركت به اصفهان 

ما در اوائل اين فصل اوضاع و احوالى كه پيش از اين آرتش حكم فرما بود از نظر تغييرى كه يكدفعه در حالت نظامى و 
جنگى روى داد كامال بيان نموديم. چون فرمانده كل قواى روسى در اصفهان تقاضائى از جنرال قونسول ما نموده و آن 
مورد قبول واقع شده بود لذا بمن تلگراف شد كه با نيروى خودم باو ملحق گردم، چه مشار اليه مورد تهديد سخت جمع 
كثيرى از ايل بختيارى واقع شده و بواسطه كمك نظاميان ترك و صاحب منصبان آلمانى با توپهاى صحرائى كه داشتند 

 قوائى كه »3 «بر جرئت و جسارت ايل مزبور افزوده شد بود. براى مقابله با اين حريف فرمانده مزبور كلنل بيلومستنوف 
در اختيار داشت عبارت بود از ششصد نفر قزاق و دو توپ صحرائى كه در خود اصفهان بود و يكعده نيروى امدادى كه 

 در كاشان و قم متفرق بوده اند.

اتباع انگليس به اصفهان بازگشته و جماعت زيادى هم از ارامنه اى كه در اصفهان سكونت داشته مسلما اگر تركها آن 
شهرستان را تصرف ميكردند تمام ارامنه آنجا را قتل عام مينمودند. براى همين مسئله من عازم شدم كه همراهى كرده اين 

پايتخت قديم ايران را از چنگ دشمن نجات دهم. اگر اين اقدام را نكرده بودم اروپائيها و نيز ارامنه شايد از آن ديار 
بطرف يزد فرار كرده و در بين راه اصفهان و يزد عالوه بر اينكه از دزدان و راهزنان بى رحم صدمات زيادى ميديدند در 

 خود يزد هم بواسطه كمى خواربار و مايحتاج 

______________________________ 
)1-(Dr .Whit  

)2-(Dr .Car  



)3-(Colonel Bielomestonov  
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زندگانى كار طورى سخت ميشد كه يقينا آرتش من در عرض يكهفته پس از ورود آن ها مجبور بحركت ميشد. عالوه 
اين نكته بر من معلوم بود كه اگر اصفهان تحت تصرف دشمن درآيد قهرا قواى من در شيراز گرفتار شده و مورد حمله 

عشاير و ايالتى كه عده آنها زيادتر است واقع خواهند گرديد. بنابراين ديدم قبل از تأمين اصفهان و خالصى آن از چنگ 
دشمن خطاست بطرف شيراز حركت كنم. اين را هم الزم ميدانم تذكر دهم كه در صورت بروز يك سانحه و حمله 

ناگهانى جاى محفوظى هم نبوده است كه بآنجا عقب نشينى كنيم، هم چنين وسائل نقليه يعنى كاروانهاى آزموده اى هم 
نداشتيم و آن معلوم است باعث كندى و عقب افتادن عمليات يك نيرو ميگردد. اينها بود نظريات من و پس از تبادل نظر 

 و مذاكرات زياد بمن دستور رسيد كه فورا بسمت اصفهان حركت كنم.

هنوز توقف داشتم كه خبر رسيد در اصفهان يك عده قاطر خريدارى شده و توسط سواران هندى قونسول خانه به يزد 
فرستاده شده و در عرض راه يعنى در عقدا واقع در شصت ميلى شمال غربى يزد يكصد و پنجاه نفر دزدان ايل لشنى آنها 

را گرفته اند. بنابراين فورا يك دسته سوارنظام بهمراهى عده اى پياده نظام سوار قاطر شده براى استرداد مال هاى غارتى و 
تعقيب دزدان روانه شدند. آنها لشنى ها را منهزم و قاطرها را بما رسانيدند كه در آن وقت بى نهايت براى ما مفيد و 

 كارآمد بوده اند و ما هم بالفاصله يك عده قاطرچيهاى قابلى كه محل اعتماد بودند فراهم كرديم.

باالخره ما حركت كرده و راهى را كه روانه شديم منزل اول آن تپه هائى است از شن و ريك و بقيه آن تماما صاف و 
هموار مى باشد. هنگام حركت خبر رسيد كه روس ها عده اى از بختياريهاى دشمن را شكست داده ولى يكعده زيادى از 

آرتش دشمن كه از سپاهيان محلى و چريك بوده اند با توپخانه آلمانها وارد دم بينه شده اند كه در هشتاد ميلى شمال 
غربى اصفهان واقع است. از ما خواستند كه در رسيدن باصفهان تعجيل نمائيم و بنابراين در حركت خيلى شتاب كرديم. 
ما از ناحيه اى گذشتيم كه اثر پاى دزدان در هرنقطه آن ظاهر بود. بعالوه راجع به ناامنى راهها يك سلسله اخبار موحشى 
بما ميرسيد. كاروان ها چنانكه عموما همين طور بوده است از آرتش ما استفاده نموده در مشايعت ما ميآمدند. در تمام راه 

 اطالعاتى كه از عشاير دزد و راه زن و رؤساى آن ها بدست آورديم بعدها براى ما خيلى مفيد
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 واقع شده و بدرد ما خورد.

 وضعيت اصفهان 

ما در يازدهم سپتامبر وارد اصفهان شديم. اتباع انگليس و روس و نيز ارامنه آنجا و عمال و مأمورين عالى رتبه ايران از ما 
استقبال شايانى كرده و به كمال محبت پذيرائى نمودند. در اينجا خبر رسيد كه دشمن از دم بينه رو به هزيمت نهاده و 



علت اصلى اين شكست و هزيمت دشمن بنا به عقيده عموم شايعات اغراق آميزى بوده است كه راجع باستعداد جنگى و 
 آرتش ما انتشار پيدا كرده بود.

روس ها به مناسبت ورود ما مجلس جشن و ضيافت باشكوهى ترتيب داده و در آنجا از من خواهش شد كه تلگرافى 
مشترك بامضاى خود با همقطارانم دائر بر تقديم مراتب اعزاز و احترام به پيشگاه اعليحضرت تزار ترتيب داده توسط 

ژنرال باراتوف ارسال داريم. نظر بآنچه كه بعدا به فاصله كمى اتفاق افتاد من آن تلگراف را ذيال به نظر خوانندگان 
 ميرسانم.

در شهر قديمى اصفهان كه قلب كشور ايران است آرتش روس تحت فرمان كاماندان بيلو مستونوف و قواى انگليس زير 
فرمان ژنرال سايكس اينك بهم اتصال پيدا نمودند. مطابق رسومى كه هيئت قزاق از زمان تأسيس تا بحال داشته و با نان و 

نمك از ميهمانان خود پذيرائى مينمودند، اكنون ما ورود متفقين عزيزمان را خوش آمد گفته و با صداى رعدآساى 
توپ ها، قشون متفقين در اصفهان بسالمتى سرداران بزرگ نامى قواى متفقين و سالمتى ژنرال باراتوف فرمانده سپاهيان 

متفق در ايران جامهاى خود را مى نوشند. اينك بمناسبت اين مجلس جشن و بر اثر احساسات درونى صميمانه، ژنرال 
سايكس و اين جانب از حضرت اشرف محترما تمنا نموده و به مقام محترم آن فرمانده كل قشون نيرومند قفقاز معروض 

ميداريم كه بخاك پاى سالطين محبوب ما احساسات بيكران چاكرانه و فداكارانه ما را تقديم نموده و معروض دارند كه 
همه ما در آفتاب سوزان ناحيه مركزى و جنوبى ايران براى حفظ منافع مشترك نقد جان خود را بكف دست نهاده و با 

 كمال افتخار حاضر شده كه آنرا نثار نمائيم.

 چند روز بعد از طرف تزار جواب تلگراف فوق كه مبنى بر اظهار مرحمت ملوكانه بوده بما رسيد.
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 دسته افسران روسى و انگليسى در اصفهان 
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روسها در مهماندارى ما نهايت اهتمام را بجا آورده و ساعت بساعت بر محبت آنها افزوده شده و ما را سر ميز دعوت 
كرده و پشت سرهم بزدن ساغر مشغول بوده و رقصهاى عجيب و جذاب قزاق هاى روسى را تماشا مينموديم. در اصفهان 

 بود كه اتباع انگليسى را مجبور كرده بودند كه از شهر خارج شوند و بدينجهت مراسم 1915در چنين روزى در سال 
جشنى كه در اينموقع بعمل آمد دو مقابل بوده است. ساغرهائى كه در اين مجالس زده ميشد با شليك توپ توام بوده 

است و اين صدا و غرش توپ طبيعتا موجب وحشت و بهت اهالى در شهر ميشد. ميهمانى دومى كه بافتخار ما داده شد از 
طرف حكمران پسر ظل السلطان بوده است. سفره اين مهمانى در عمارت چهل ستون تاريخى انداخته شد. در اينجا 

خاطراتى از سلسله درخشان صفوى بياد ما آمد كه ترقى و اعنالء آنها شگفت انگيز و انحطاط و سقوطشان مايه تأسف و 
 رقت بوده است.



سان دو ستون در ميدان شاهى بعمل آمد و نگارنده از نظر تفرقه و انحاللى كه بعدا در قشون روس رويداد هرگز آنرا 
فراموش نمى كنم. من فرماندهى اين سان قشون را از لحاظ يك افسر ارشد برحسب خواهش آنها قبول نمودم. من هم با 

كمال دقت كلمات و جمالت طوالنى يا بهتر بگويم تحيات و «به سالمت» ها را كه مجبور بودم در روسى ادا كنم 
درست آموخته و در اين زبان حاضر كردم. سربازان بطرز خوبى حركت كرده و گذشتند. اسكادران سواره بنگال به 

تاخت حركت نمود، در صورتيكه اسكادران اول قزاق بطريق عادى حركت نموده و دومين در راه پياده شده تيرهائى 
خالى كردند. دسته سوم نيز به تاخت گذشت. رويهمرفته بين افسران مواسات و برادرى زياد وجود داشت، برعكس بين 

 افراد هندى و قزاق گرداب بسيار عميقى حائل بود.

 در پايتخت صفوى يعنى اصفهان ما اوضاع را بطور وضوح جالب توجه ديديم.

چه قبل از اينكه ستون در آنجا ظاهر شود بسيارى از سكنه متمول دارائى قابل حمل خودشان را بسته و مهيا بودند كه به 
مجرد اطالع فرار كنند. ليكن بواسطه اتصال قواى انگليس و روس بيكديگر وضع بكلى تغيير كرد و آن باعث سكون و 

 آسايش خيال اهالى گرديد. زيرا ما هرچند يك ستون كوچكى بوديم ولى ظاهرا در جلوگيرى از
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حمله منظور تركها موفق شده بوديم. ازاين رو وضعيت در اصفهان بطور قابل مالحظه اى بهبود يافته و ما توانستيم توجه 
 خود را به تأمين راههاى بازرگانى معطوف داريم.

روسها تحت تعليمات فرمانده جدى كه داشتند جاده بزرگ و اصلى تهران را كم و بيش امن نموده بودند، ولى براى 
حفاظت راه شيراز و نيز راهى كه از جبال بختيارى به اهواز ميرفت چندان جديتى ننمودند. يگانه اهتمامى كه در اين باب 

بعمل آوردند فقط به دسته هاى اشرار و راهزنان اين ناحيه حمالت كوچكى بمنظور سركوبى بعمل آوردند كه چندان 
خالى از موفقيت هم نبوده است و اگر اين قزاق هاى روسى نبودند دولت ايران براى دفع اين اشرار و راهزنان هيچ تهيه اى 
نداشت. هرچند كه يك نيروئى از قزاقهاى ايران تحت تعليمات معلمين روسى تشكيل شد. اما اين نفرات جديد از لحاظ 
مادى و لوازم و اسباب خوب نبودند. در هرحال مدتى الزم بود كه آنان زير دست معلمين و مشاقان خوب تعليم بگيرند 

 تا اينكه بتوانند در ميدان جنگ حاضر به خدمت شوند.

روس ها از بختياريها بهيچ وجه صرف نظر نكرده و تمام هستى ليدرهاى متخاصم را ضبط كردند. از جمله مايملك بى بى 
مريم خواهر سردار ظفر را كه رل مهمى را بازى كرده بود غارت نمودند. آنها تمام فروش و اثاثيه، اسبان و نيز نقود و 

جواهراتى را كه بدست ميآوردند يا فروخته و يا خود نگاه ميداشتند. اما اراضى و خانه ها را جزو امالك خالصه 
امپراطورى تزار قرار داده و بمعرض حراج و مزايده ميگذاشتند و اين در حقيقت يكى از اقداماتى بود كه قابل ايراد و 

اعتراض بوده است. قزاق ها هرجا كه ميرفتند از مردم هر چيز كه مى خريدند قيمت و بهاى آنرا نمى دادند و اين اگرچه 
 عادت معمول ايران بوده- است معهذا راه توبيخ و مالمت و هرگونه شكايت را مفتوح ميساخت.



هيچ طائفه اى در ايران بقدر ارامنه با ما گرم نگرفتند. رئيس مذهب آنها بمن اظهار داشت كه وقتيكه خبر ورود ترك 
باصفهان بما رسيد به منتها درجه در تشويش و اضطراب بوديم. لذا رئيس كليسا تلگرافى به گراندوك نيكال كرده و از 

وى حفاظت فرقه ارامنه را تقاضا نمود. او هم اظهار داشته بود كه بيشتر سالمتى جامعه ارامنه بسته به ورود ستون ما به 
 اصفهان است.
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 گشايش جاده اهواز

اوقات اقامت آرتش در اصفهان مسئله باز كردن راه اهواز پيش آمد، در اينجا راهى است متعلق به لينچ كه قدرى دورتر 
هم ميباشد، ولى در همه جا از خاك بختيارى گذشته و درست امن بوده است، بهمين جهت در حدود شانزده هزار لنگه 

بار از اين خط عبور داده شده و تا قهوه رخ آخرين منزلى كه تحت حكومت بختيارى است رسانيده و در آنجا تمامى 
اين بارها جمع شده و نميتوانستند جلوتر حركت بدهند، چه از آنجا تا اصفهان كه پنجاه ميل مسافت دارد بواسطه جعفر 
قلى يكى از سركرده هاى اشرار بند بوده است. بازرگانان اصفهانى نهايت درجه در مرارت و زحمت بودند، چه نه تنها 

نقدينه هاى آنها در وقفه بود بلكه بسته هاى بازرگانى آنان ماهها در صحرا افتاده و از جهاتى ضايع و خراب شده نفله 
ميشدند، چون اين مطلب از خارج معلوم بود كه قشون روس در باز كردن راه مزبور ابدا داخل نخواهد شد لذا توقعى كه 

بود از سپاهيان ما بوده است كه فقط آنها براى نگاهدارى و حفظ منافع بازرگانى انگليس و ايران در اين باب اقدامى 
كنند. بنابراين يكدسته از قوا باساز و برك تمام بطرف قهوه رخ اعزام شدند و آنها سه هزار شتر و قاطر بى بار با خود 

برداشته بودند. اين راه كه در دره زاينده رود واقع ميباشد تماما صحرا و زمين هموار و مسطح ميباشد، ولى يك معبر خيلى 
صعب العبورى دارد كه بخود قهوه رخ كشيده شده است. اين كاروان جسيم و بزرگ اول صبح فرداى روز ورود بار 
كرده و بطرف اصفهان مراجعت نمود. اسكورت كاروان پس از پاك كردن حاده از راهزنان ديد كه جعفر قلى اتباع 

خود را جمع نموده و در بعضى تپه هاى پست واقع در دامنه معبر مزبور آماده براى جنگ است. لذا اسكورت اول كاروان 
را تحت پشتيبانى عده اى پاسبان بجلو فرستاده و بعد يكدفعه به اشرار كه عده شان در حدود سيصد نفر و همگى مسلح و 

جنگى بودند حمله برد. ولى آنها در تپه هاى كوچك و پست پراكنده شده و آنجاها را سنگر قرار دادند. بدين جهت 
هدف گيرى بسوى آنان رضايت بخش نبود. با وصف احوال تمامى آنها را بكلى قلع وقمع و پراكنده ساخته و بارها را 

 سالما وارد اصفهان نمودند. عده تلفات جعفر گويا بيست نفر بوده است.

 جعفر قلى كه مقدر شده بود عمليات او بدست سپاهيان انگليسى مقطوع شود در نتيجه 
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اين اقدام ظاهرا دچار وحشت شده بهرحال باقيمانده مال التجاره نيز بدون هيچ آسيب و نقصانى باصفهان رسيد و اين 
 جاده تا مدت چندين ماه امن و آرام بوده است.



 1916حادثه سيرجان، اوت- اكتوبر 

زمانيكه من وارد كرمان شدم عبيد اهللا افندى كه گويا از طرف تركها سفير افغان بود با دو تن آلمانى كه از عشق آباد فرار 
كرده بودند ديدم در آنجا هستند. عبيد اهللا در مجلس اول تركيه نماينده بود و زبان انگليسى را خوب ميدانست. وقتى هم 
برياست يك هيئت اعزامى به لندن رفته و آنجا را سياحت كرده بود. او بطوريكه اظهار ميداشت با دولت انگليس سخت 

دشمن بود، ولى افراد انگليس را دوست ميداشت، چنانكه مناسبات بين من و او در جريان احوال بقدريكه ممكن بود 
روشن بوده و باهم خيلى گرم بوديم. اين اتباع دشمن ديرينه طبعا مشغول مزاحمت و فتنه بودند و من با تصويب اولياى 

امور ايران تصميم گرفتم كه آنها را به هندوستان تبعيد كنم. بعالوه بعضى افراد اطريشى مجروح هم كه در سيرجان عقب 
مانده بودند بنا بود خارج شوند. ولى اشكال كار در تهيه يك اسكورت نظامى تا بندر بوده است و تضعيف يا تقليل قوه و 

نيروى خود را نيز صالح نميديدم. فارن هم طبعا با اين قضيه كه من اين اسرا را در كرمان بگذارم بكلى مخالف بود و 
اشكاالت او هم بقدر كفاف كما فى السابق بود. لذا من مطالب را به هندوستان مخابره كرده و گزارش دادم كه هرچند 

ترتيب چندان رضايت بخش نبود ولى يكنفر شاهزاده ايرانى را كه سالهاست مى شناسم و ساكن كرمان است استخدام 
نموده ام كه اين اسرا را تحت حفاظت گرفته از راه سيرجان به بندرعباس ببرد. بدبختانه پس از ورود اين هيئت به سيرجان 

اخبار پيشرفت آرتش ترك رسيد در صورتيكه چندين هفته بود كه راه بغداد را ايل بهارلو مسدود كرده بود. نتيجه اين 
شد كه شاهزاده مزبور مردد و دودل شده، حتى وقتيكه حسين خان رئيس ايل بوچاقچى باو پيشنهاد تسليم اسرا را نمود 

وى هيچ مخالفتى ابراز نكرد و حتى با آن دسته نيز موافقت نمود. بدين ترتيب حسين خان اسرا را آزاد كرده و آنان را با 
خود به تالل و جبال برد و در آنجا به جمع آورى افراد طائفه خويش و قسمتى از دزدان و راهزنان به منظور حمله به 

 انگليس ها مشغول شد.

 654، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

در اين اثنا مقامات رسمى هند يك دسته پياده نظام برياست يك افسر انگليسى براى تحت نظر گرفتن اسرا فرستادند. يك 
دسته ديگر مركب از هفتاد پياده براى محافظت كاروان حامل مهمات و اسلحه جنگى براى تيپ كرمان فرستاده شد، 

همچنين يك دسته سومى كه براى تقويت اسكورت اصلى بوده است. كاروان مزبور بسالمت بكرمان رسيد، هرچند كه 
 نفر كه با يك توپ 140در يك مسافتى مورد تعقيب عده اى از افراد بهارلو واقع گرديد. بارى اين اسكورت بعده 

كوهستانى و عده اى توپچى تقويت مى شد به سعيد آباد شهر سيرجان حركت نمود. چند روز بعد ماژور ل. س. واگستف 
با دو دسته متحد ديگر بعده پنجاه نفر تيرانداز از راه بافت به سيرجان آمد، حسين خان و عبيد اهللا بطرف داراب فرار 

 كردند و دسته كرمان در تعقيب خود نتوانست آنها را بگيرد. اينجا قسمت اول حادثه خاتمه يافت.

حسين خان پس از دو هفته از فرارش به مدد عده اى از مردان عشائر و اسراى آزاد شده ناگهان سعيدآباد را گرفت. 
بى شك او با سكنه شهر در ارتباط بوده است. چه آن ها ويرا استقبال نموده و بروى اردوى سپاهيان انگليس نيز شليك 
نمودند. با وجوديكه زمينهاى اطراف شهر برهنه و خالى از پناه و حفاظ بود واگتف فورا به حمله پرداخت و چون در 

طرف شمال شهر ديوارهائى وجود داشت وى با استفاده از توپخانه پياده نظام موفق شد كه با پيشرفت تدريجى خود در 



شامگاهان به شهر وارد شود. حسين خان و همدستان او در تاريكى شب فرار نمودند. اين واقعه يعنى اولين پيروزى 
 درخشان مسلح كه در ايالت كرمان توسط نيروهاى هندى بدست آمد در بهبود موقعيت اثر نيكوئى داشت.

 چه اخبار اين موفقيت بطور مبالغه آميزى در تمام جنوب ايران پراكنده شد.

 وضعيت فارس 

پس از مرگ تأسف آور قوام الملك پسر او بعد از تحكيم و بهبود موقعيت خود در شيراز به گشايش روابط دوستانه با 
دشمن ديرينه و اجدادى خود صولت الدوله رئيس طائفه قشقائى كه از شخصيت هاى مبرز در جنوب ايران بود پرداخت. 

فرمانفرما با نيروى خود يعنى محافظين شخصى كه به تعداد دويست نفر با دو مسلسل سنگين بودند در فصل تابستان به 
 اصفهان رسيده بود. در آنجا
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 با ناظم بانك و عده اى از مأمورين تلگرافخانه كه مأمور گشايش مجدد »1 «قونسول جديد انگليس سرهنگ دو ح. گوق 
ادارات خود در شيراز بودند نيز باو پيوستند. حضرت اشرف نماينده (معاون) خود را براى انجام مهام امور بشيراز فرستاده 
بود. اين شخص داراى سابقه بدو مشهور به فساد اخالق بود. وى دست به تعدياتى زد و به عبارت روشن قلق هائى گرفت 

كه ارتكاب آن در آنزمان بكلى برخالف مصلحت و عقل بوده است. در همين اوان صولت در قوميشه با فرمانفرما 
مالقات نمود. وى بطوريكه مالحظه كرد با او خوب رفتار نشد و از وى احتراماتى كه الزم بود بعمل نيامد و چون وى 

مايل نبود كه مبلغ ده هزار ليره اى كه حضرت اشرف بعنوان تعارف يا حق الورود انتظار دريافت آن را داشت تقديم كند 
بهمين سبب منصب رياست ايل قشقائى باو اعطا نشد. بنابراين وى فورا به شيراز مراجعت نموده و مصمم گشت كه باعث 

اغتشاش گردد. در نتيجه وقتى فرمانفرما به ده بيد رسيد مستحضر شد كه نماينده و معاون او توقيف شده و اگر او هم 
جلوتر برود مورد حمله و هجوم نيروهاى متحده صولت، قوام و ژاندارمرى خواهد گرديد. چون در ده بيد هيچگونه 

سازوبرگى وجود نداشت حضرت اشرف به آباده عقب نشينى نموده و در آنجا وارد مذاكرات شد كه در نتيجه آن آخر 
 كار اكثريت دشمنان را بخود جلب نمود.

نتيجه اى كه از اين عمل عائد شد آن بود كه او دوباره بطرف شيراز حركت نموده و در ماه اكتبر بآنجا رسيد. در يك 
 منزلى شيراز قوام از او استقبال نمود. صولت هم با حال عبوسى به قبيله خود رفت.

  ميل 326حركت بسوى شيراز 

در اواخر ماه اكتوبر موقعيت روس ها خيلى تحكيم يافته بود و اين قضيه آشكار بود كه ترك ها ديگر بهيچوجه نمى توانند 
كوچكترين پيشرفتى در ايران بنمايند. بنابراين چون وجود ستون در شيراز ضرورى بود تصميم به حركت آن بدان صوب 
گرفته شد. اما اشكال راجع به آذوقه و عليق بود كه آنهم در سايه جديت مأمورين تلگراف خيلى كم شده بود، چه آن از 

 اصفهان براى قسمت اين راه تهيه شده بود. ولى قونسول بما اطالع داد كه در شيراز آذوقه هيچ 



______________________________ 
)1-(Lt .Colonel H .Gough  
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 نيست. بدين جهت ما مقدارى گندم با خود همراه برديم.

در قوميشه فرماندار از ما درخواست كرد كه عده اى گوسفند و اموال مسروقه ديگر را كه دزدان به يكى از دهات واقع 
در چند ميلى جاده برده اند پس بگيريم. بنظر ميرسيد كه زدن ضربت به دزدان از لحاظ عدالت و امنيت كار عاقالنه اى 

باشد. بنابراين در حركت شتاب شده و قريه مزبور محاصره گرديد. دزدان اسير شده و اموال مسروقه پس گرفته شد. دو 
تن از اسرا كه جزو سردسته هاى دزدان بودند به مقامات صالحيت دار محلى تحويل داده شد ولى آنها پس از مدتى 

 بواسطه رشوه هنگفتى كه دادند آزاد شدند افسوس اين است وضع كشور ايران!!

وقتى ما وارد شهرستان فارس شديم يك افسر و چندين سوار از ژاندارم هاى سوئدى را مالقات كرديم و در تمام راه 
پست هائى كه توسط اين نيروها نگاهدارى ميشد بازرسى نموديم. در ايزد خاست باده آن كه روى يك صخره مجزائى 

بشكل يك كشتى بنا شده بود ما دريافتيم كه در منطقه اى واقع شده ايم كه دزدان آنجا را كامال به باد يغما داده اند. قبايل 
بوير احمدى بدون ترس از مجازات از چهار معبر از طرف مغرب حمله مينمودند. نتيجه اين شده بود كه جاده كامال 

 متروك شده و ما در تمام مدت حركت فقط يك كاروان در جاده مشاهده نموديم.

در آباده ما محمد على خان قشقائى را مالقات نموديم. نامبرده ادعا ميكرد كه براى انگليس ها خدمات زيادى نموده و 
 كه او برعليه 1918ازاين رو تقاضاى پول هنگفتى مينمود. من باين شخص اعتماد ننمودم و اين عدم اعتماد من در سال 
 ميلى جنوب 150انگليس ها حمله كرد بر من كامال ثابت شد كه درست بوده است. آباده شهر كوچكى است كه در 

اصفهان يا تقريبا در نيمه راه شيراز واقع شده و بواسطه موقعيت و وسعت خود پس از شيراز مهمترين مركز و پايگاه ما در 
 فارس شد. اهالى آنجا كه بين آنها عده زيادى بهائى و دموكرات بودند هيچوقت با ما مناسبات دوستانه نداشتند.

 نواحى فارس شمالى خيلى مرتفع است. ارتفاع متوسط آن به شش هزار پا ميرسد.

 جلگه مرتفع كه ارتفاع آن افزايش مييابد در تنگه كولى كش بالغ بر نه هزار پا
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 پا قرار دارد. در آنجا يك بازرس انگليسى تلگراف 7500ميشود. كمى جنوب تر قريه ده بيد واقع است كه در ارتفاع 
معموال ساكن بود. در فصل تابستان اينجا براى اداره ايالت و عشائر كه هزاران نفر آنها در اين نواحى چادر ميزدند يك 

مركز مهمى بود. هرچند كه اين نواحى خيلى باز و سهل العبور بود ولى پس از سرازير شدن از ده بيد ما وارد بيك سلسله 
از تپه هائى كوتاه پرپيچ وخم شديم كه بين آنها معابر و در بندهاى زيادى بود. ما نزديك مقبره كورش كبير خيمه زديم و 



بعدا با زحمت زيادى از معبر صعب العبورى كه در امتداد رودخانه تاريخى پلوار در كوهستان از سنگ بريده شده عبور 
نموديم. چون معلوم شد كه ارابه هاى ما از اين معبر غير قابل عبور است يك دسته از همراهان ما از راه مشرق قادرآباد از 

 تنگ كمين كه بعدا شارع عام شد بطرف مشرق حركت نمودند.

در تخت جمشيد ما توقف كرديم كه هم ستون استراحتى نموده و هم بتوانند خرابه هاى تاريخى آنجا را مشاهده كنند. 
باالخره در يازدهم ماه نوامبر وارد شيراز شديم. در آنجا فرمانفرما، قوام الملك و اشخاص برجسته با تشريفات زيادى از 

 ما استقبال نمودند و بدين ترتيب ما يك حركت كامل يكهزار ميلى را در قلب كشور ايران بانجام رسانيديم.
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 شيراز و آب ركنى و آن باد خوش نسيم 

 
 عيبش مكن كه خال رخ هفت كشور است 

 فرقست زاب خضر كه ظلمات جاى اوست 
 

 تا آب ما كه منبعش االه اكبر است 

 حافظ   

 1917فصل هشتاد و هفتم اعاده نظم در جنوب ايران- 

 منشاء ژاندارمرى سوئدى 

 جاده كاروان رو اصلى بوشهر، شيراز، اصفهان بواسطه وجود دائمى دستجات دزدان و غارتگران مسدود 1910در سال 
 گرديد.

شيراز مخصوصا مركز بلوا و شورش ننگين بود كه كليمى ها را كشته و اموالشان را بغارت مى بردند. اين اغتشاشات را 
صولت الدوله بدين منظور برپا كرده بود تا قوام الملك را كه سعى داشت امنيت و انتظامى در خود شهر و حول وحوش 

 آن برقرار سازد بدنام كند.

دولت انگلستان بواسطه خسارات بيشمارى كه دائم بر بازرگانى وى وارد ميشد مجبور شد كه تصميم بگيرد يك نيروى 
 اين كار بى ارزش به 1911كوچكى از سربازان انگليسى را براى حفظ امنيت باين ناحيه اعزام دارد. بنابراين در خزان سال 

 «اسب سواران هند
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مركزى» واگذار كرديد. در همين اوان انگليس ها تمايل دولت ايران را درباره تشكيل ژاندارمرى تحت نظر افسران 
سوئدى تأييد و تقويت نمودند، هرچند از اين نظر كه روس ها در شمال ايران قواى قزاق را تحت نظر افسران روسى 



تربيت نموده و مدت يك نسل بود كه آن وجود داشت مناسب بود كه اين كار به افسران انگليسى سپرده شود. اين اشتباه 
 كه در آنوقت رخ داد خيلى براى ما گران تمام شد.

 افسران سوئدى- مشى و رويه و عدم موفقيت آنها

 بايران رسيدند با مشكالت زيادى مواجه شدند. اين 1911افسران سوئدى كه عده آنها بيست نفر بود و در ماه اوت 
 افسران هيچگونه اطالعى از كشور ايران و مردم و زبان آن نداشتند.

بعالوه بطرز سلوك با مسلمان نيز آشنا نبودند. دولت روسيه كه قواى قزاق را در دست داشت با ايجاد نيروى جديد كه 
رقيبى براى او بود به چشم دوستانه نمى نگريست. دولت ايران هم هرچند شائق بود كه اين افسران در كار خود موفقيت 

حاصل كنند معهذا اغلب بآنها كمك هاى الزم را نميداد. مخصوصا موضوع پرداخت حقوق خيلى نامرتب بود. اما 
برعكس سفارت انگليس از اين نيرو پشتيبانى نموده و بآنها از طريق دادن مساعده و طرق ديگر كمك مينمود. چه 

ميدانست كه در صورت عدم موفقيت اين دسته در اعاده نظم و امنيت، ايران به واليات متعددى كه دزدان و غارتگران 
 آنها را جاروب كرده اند منحل خواهد شد.

در مرحله اول دسته نادرستى براى ژاندارمرى نام نويسى كرده، ولى بتدريج افراد بهترى بآنها پيوستند و بر اثر آن بناى 
ترقى و پيشرفت را گذاشتند. سوئدى ها افراد خود را بخوبى تعليم ميدادند، ولى در مواقع غيررسمى و غيررژه نتيجه اين 
تعليمات كمتر از طرف افراد بظهور ميرسيد. سوئدى ها پرداخت حقوق نفرات را به افسران ايرانى محول داشتند كه آن 
باعث اختالس زيادى گرديد. سوئدى ها خود را فقط بعنوان يك معلم و راهنما محسوب ميداشتند، ولى در شمال ايران 
كامال و زياده از حد موفقيت بدست آورده و همانطور كه در فصل هشتاد و چهارم ذكر شد قضيه بختيارى را در تهران 

 با كمال خوبى فيصله دادند، بدين جهت بر اعتبار و شهرت اين نيرو بطور قابل مالحظه اى افزوده شد.

 660، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

اما در فارس آنها مواجه با عدم موفقيت گرديده و ملتفت نبودند كه در آنجا با يك مسئله بسيار جدى و خطيرى مواجه 
 درخواست نمود كه هزار و پانصد نفر براى نگاهبانى جاده و هزار و هشتصد نفر براى »1 «ميباشند. سرهنگ يالمارسون 

تشكيل يك دسته سيار براى او فرستاده شود و حال آنكه عده اى كه وى بدان احتياج داشت دوبرابر آن عده بود. بعالوه 
افسران سعى داشتند كه عده شان را پيش از تكميل تعليم و تربيت، در جنگ بكار ببرند و اين نتائجى كه بار آورد 

فالكت بار بوده است. چنانكه در يك مواجهه با قشقائى ها نزديك شيراز اين ژاندارمها بدون اينكه ضربه اى بدشمن وارد 
 كنند تسليم شده و خلع سالح گرديدند.

اساسا اشتباه سوئديها در اين بود كه براى حفظ امنيت يك جاده پست ها و پاسگاه هاى بزرگ يا كوچك در امتداد آن 
بپا كرده هيئتى از سربازان را زياد يا مختصر در آنها مستحفظ ميگذاشتند و كوچكترين اين پست ها كه چهار يا پنج ميل 

از هم فاصله داشت فقط توسط هشت نفر محافظت ميشد و تصديق ميكنيد كه آن، عشائر و ايالت غارتگر را براى ربودن 



چنين طعمه اى اغوا مينمود. چنانكه مكرر در مكرر آنها را دستگير كرده و تفنگ هائى كه چشم بدان دوخته بودند بدون 
تلفات از آنها ميگرفتند. اين مستحفظين و پادگان ها كه آنها را براى تعليم به مراكز و پاسگاههاى عمده نبرده بودند 

هيچگونه عقيده اى به انضباط نداشتند. آنها از كاروانها در حين عبور باج راه ميگرفتند و هيچ از قراسوران يا سربازهاى 
محلى كه جانشين آنها شده بودند بهتر نبودند، در حاليكه دولت ايران براى آنها متحمل بودجه سنگينى شده و مبالغ 

هنگفتى صرف آنها مينمود. اين مطلب را نمى توان بطور وضوح فهميد كه تنها طريقه حفظ امنيت يك جاده در ايران 
حمالت ناگهانى توسط ستونهاى تعليم ديده سيار به عشائر مهاجم و غارتگر است. تعجب در اين است كه ايرانيان اين 

طريقه را «كريكت» كه يكنوع بازى است خيال ميكنند كه اگر به هدف اصابت كند تصادفى است. فرمانفرما هميشه 
 اظهار ميداشت كه ما نبايد عشائر را

______________________________ 
)1-(Colonel Hjalmarson.  
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مجازات كنيم مگر هنگاميكه با دسته غارتگران آنها مواجه شويم و يا آنها را تعقيب نمائيم. زائد است گفته شود كه چون 
فواصل خيلى زياد و از هم دور بودند و اين غارتگران همگى سيار بودند ما بدون اينكه بتوانيم نتيجه رضايت بخشى 

بگيريم هم اسبان و هم مردان خود را خسته ميكرديم و تازه آنوقت مى توانستيم به صحنه دزدى برسيم و بعد، از روى 
نشان ياردپا آنها را تعقيب نمائيم. ولى بزودى وقتيكه اين عشائر بويژه خوانين و رؤساى آنها فهميدند كه اين دزدى و 

غارتگرى دير يا زود منتج به تنبيه و مجازات سخت خواهد شد قهرا از اين شكار كه خيلى شيفته آن بودند طمع بريده و 
 پيرامون آن نگشتند.

  م 1916تحويل ژاندارمرى نوامبر 

زمانيكه ستون ما به شيراز رسيد قواى ژاندارمرى بعده سه هزار نفر از سرحد فارس تا خود شيراز و از آنجا تا كازرون كه 
رويهمرفته به مسافت سيصد ميل بود منتشر بودند. افسران سوئدى در اينجا متصدى كار نبودند. يكى از مسائل بسيار 

سخت و مشكلى كه با آن مواجه بوديم عبارت بود از اينكه من از حيث سازوبرگ و نيز افسر در مضيقه بودم. فى الواقع 
 فقط در مواقع ضرورى و خطر ميتوانست يك افسرى كمك بدهد من افسر ستاد خود و يك »1 «باستثناى خود ستون كه 

مشاور سياسى براى اداره ستون و دو قوه اى كه در كرمان و بندرعباس در نمو و ازدياد بودند در اختيار داشتم. بعالوه در 
 فارس بكمك دو افسر موقتى كه جلوتر از ستون به شيراز

______________________________ 
 )- از گزارشى كه كميسيون بين النهرين داده اينك قسمتى را كه مربوط باينجانب است نقل مينمايم.1(



«از سرتيپ موريس استفسار شد كه آيا راجع باين موضوع كه ژنرال سايكس از حيث سازوبرگ و نيز افسر در مضيقه 
است اطالعى داريد؟ در پاسخ گفت آرى بى شك او در مضيقه بوده است. ولى ما به مجرد اطالع به حكومت هند سخت 

 فشار آورديم كه اقدامات فورى بعمل آورد و اينك اميدوارم كه اوضاع از حاال تغيير كرده و آن رضايت بخش باشد.»

 من بايد بگويم كه حكومت هند در تمام مدت از همه جهت و از هرحيث از من تقويت و پشتيبانى نمود.

چنانكه از وقتى كه در تحت فرماندهى كل قواى هند در عوض وزارت امور خارجه قرار گرفتم اوضاع بسرعت بهبود 
يافته و آن رو به ترقى نهاد. درعين حال بواسطه بازرسى دوگانه حكومت هند و سفارت انگليس در تهران موانع و عواثقى 
در كار من ايجاد ميشد. اين مطلب معروف است كه هيچ نوكرى نمى تواند بدو ارباب خدمت كند، ولى براى من گاهى 

 اتفاق ميافتاد كه مى بايست سه نفر را خدمت نمايم. (مؤلف)
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آمده بودند مشغول تجهيز قوائى بودم. دولت ايران در اين زمان البته با ما معاند نبوده ليكن با تحويل گرفتن ژاندارمرى 
موافقت نداشت و در نتيجه فرمانفرما هم نميتوانست بمن اجازه اين عمل را بدهد. اغلب افسران ايرانى هواخواه آلمان 

بودند. اين افسران اوكونر با اتباع انگليسى را در سال قبل توقيف نموده و در نتيجه بعدا قوام را از شيراز بيرون كردند و 
اين عمل يك قانونى براى آنها شده بود. بعالوه آنها در اوائل سال با صولت قراردادى با شرائط زير منعقد نموده و امضاء 

 كردند:

- در تمام مواردى كه مربوط به كشور ايران باشد بويژه در مورد جنگ برعليه روس ها و انگليس ها ما (امضاءكنندگان 1
 ذيل) متعهد ميشويم كه از هيچگونه حمايت و كمك نسبت بيكديگر كوتاهى نكنيم.

 - در موقع مقتضى ما با دستجات خود قيام نموده و جنگ را برعليه دو دولت نامبرده شروع خواهيم نمود.2

 - دوستان و دشمنان هريك از دو طرف، مشترك يعنى دوستان و دشمنان طرف ديگر خواهند بود.3

براى تحويل گرفتن اداره ژاندارمرى بدون داشتن يك ستاد كافى بنظر ميآمد كه از عهده ام خارج است. بايد اين راهم 
بخاطر آورد كه اگر آنان از اينكه در اختيار من درآمده و جزو پليس جنوب قرار گيرند سرباز مى زدند چون داراى 

توپخانه صحرائى و مسلسل بوده و نيز عده شان زياد بود ميتوانستند دست بهر عملى بزنند. بعبارت ديگر هرگاه من آنها را 
تحويل نگرفته و بآنها حقوق نمى پرداختم هرآينه يا از ما بزودى گسسته و بدشمنان ما مى پيوستند و يا آنكه به دزدان 

 عادى تبديل شده مايحتاج و آذوقه و خواربارى را كه حيات شيراز وابسته بآن بود در راه غارت مينمودند.

يك اشكال سخت ديگر آن بود كه در ظرف مدت تشكيالت جديد يا تعليم مجدد اين واحدها ممكن نبود جاده كاروان 
رو را بدون مستحفظ و نگهبان باقى گذاشت. عالوه بر مسئوليت هاى ديگر يك مسئوليت بيرحمانه ديگرى بمن محول 

 شده بود يعنى بواسطه كمبود ارزاق مجبور بودم كه از خارج فارس گندم بخرم. با وصف احوال چون معروف است 
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كه بهترين روش ها دالورانه ترين آنهاست لذا من روز بعد از ورود خود به شيراز افسران ايرانى را جمع كرده و بآنها شرح 
دادم كه در نظر گرفته شده آنها جزو تفنگداران جنوب ايران يعنى پليس جنوب قرار گيرند. اين نيرو براى دولت 

شاهنشاهى ايران تشكيل شده و تابعيت ايرانى دارد. آنچه كه توانستم خبر بگيرم اكثريت صاحبمنصبان و افراد از اينكه 
حقوق آنها از اين به بعد مرتب پرداخت خواهد شد جلب شده و فهميدند كه ما براى منافع ايران كار ميكنيم. اما يك 

اقليت مهمى كه شامل افراد فعالى بودند باين تغيير با چشم خصومت مى نگريستند. چه بآنها تذكر داده شده بود كه باين 
 هرج و مرج خاتمه داده خواهد شد در صورتيكه آنها از اين اوضاع استفاده ميكردند.

من تجديد تشكيالت مجدد ژاندارمرى را به نيت تبديل آن به تيپ فارس به يك كانادائى جدى و با پشت كارى محول 
نمودم. كوشش هاى ما در ابتدا به پرداخت حقوق، جيره بندى و ملبس نمودن افرادى كه در لباس مندرس بوده و 

گرسنگى كشيده بودند تمركز داشت. در موقع حركت سپاهيان ما در سرتاسر فارس در هرمركزى بامور آنجا رسيدگى 
نموده و توانستيم به كارهاى آن قسمت تا جائى كه مربوط به احتياجات اوليه بود سر و صورتى بدهيم و در همان هنگام 

 يك افسر انگليسى به كازرون فرستاده شد كه تا حوائج و نيازمنديهاى آن محل را معين كند.

 مسئله ارتباطات 

براى اينكه به خوانندگان در درك وضعيت حقيقى جنوب ايران كمكى شده باشد مناسب ميدانيم از چگونگى ارتباطات 
آن صفحات شرحى مذكور داريم. بايد دانست كه راهها در اين جا فقط نشان و جاپائى بودند كه بوسيله حيوانات و 

 در بعضى نقاط جاده هاى عرابه رو »1 «چهارپايان كاروان ها ساخته شده بودند و اينان در ايران يگانه مهندسين ميباشند.
 وجود داشته اما دائما مواجه 

______________________________ 
)- اين وضعيت كه مؤلف بدان اشاره كرده مربوط بزمان تأليف كتاب است، ولى مدتهاست كه تغييرات عظيمه اى در 1(

طرق و شوارع ايران روى داده و پيشرفتهاى شگفت انگيزى در آن حاصل شده است. من شرحى مبسوط در اين باب در 
  جلد اول كتاب مذكور داشته ام و خوانندگان ميتوانند بآنجا مراجعه كنند. (مترجم).36حاشيه صفحه 
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با خطر از پا افتادن و خراب شدن بوده است. از بندرعباس دو جاده اصلى بطرف داخله وجود دارد كه از آن دو يكى راه 
تنگ زندان است كه ما از همان راه بكرمان رفتيم و ديگرى در طرف انتهاى غربى آن كه از تنگ زاغ و گاكوم (تاروم) 
به سيرجان ميرود كه تقريبا بدون آذوقه و خواربار بود. علت عمده آن اين بود كه قبائل عرب احشام و اغنام ده نشينان را 
بغارت برده و در بعضى موارد، آن بيچاره ها منازل و خانه هايشان را ترك گفته و فرار نموده بودند. ولى از لحاظ سيل و 

 ديگر مخاطرات، اين جاده سالم تر بود.



شهر سيرجان بهترين نقطه اى بود كه بعنوان نقطه التقاء يا محل تقاطع بما خدمت ميكرد. باستثناى قسمت هاى شن زار 
درست پشت بندرعباس، تنگ زاغ و چند قسمت ديگر اين سرزمين براى اتوموبيل رانى مناسب بود. خوش بختانه از اين 

وسائل حمل و نقل سريع از كويت براى ما رسيد كه صدها ميل از وسط بيابان بطرف بم حركت نموده و به كرمان آمدند 
و اين يك شاهكار و عمل خطيرى بود كه رانندگان آنها ميتوانستند از آن بخود ببالند. از آن به بعد بتدريج جاده هائى 
قابل عبور براى موتور در تمام اطراف مهيا ساختيم. چنانكه از كرمان ما راههائى به يزد، بم و سيرجان كه آن از گردنه 

 ميلى 25سخت و مشكلى عبور ميكرد احداث كرديم. در سيرجان جاده قابل عبورى بطرف جنوب به حاجى آباد كه در 
شمال تنگ زاغ بود ساختيم. هم چنين جاده ديگرى بطرف مغرب به نيريز كه يك گردنه صعب العبورى در اين راه واقع 

بود كه گاهى بارتفاع يكهزار و دويست پا ميرسيد ساخته شد و آن با كمك ماژور على دوست صوبه دار افسر يك 
رژيمان مهندس براى عبور عرابه و اتوموبيل بطرز عجيبى مهيا گرديد. باالخره از شيراز به نيريز، به خان زينيان در سر راه 

بوشهر و هم چنين طرف شمال به اصفهان راههائى مفتوح گرديدند. در قسمت شمالى ما بواسطه بودن يك شاهراه از 
ساختن دو پل بروى رودخانه پلوار احتراز كرديم. بايد دانست كه مسافرت در ايران با موتور خاصه در وهله اول خطرات 

زيادى در برداشته است. ولى ما رويهمرفته بيش از هزار ميل جاده هاى اصلى ساختيم و هيچيك از كارهائى كه كرده 
بوديم در نظر چارواداران و دهقانان بقدر اينكار پسنده نيامد. خان ها هم آرزوى روزى را مى كشيدند كه بتوانند اتوموبيل 

 يا عرابه اى خريده براحتى امالكشان 
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را سركشى كنند. بدبختانه تنگ زاغ كه بمنزله شريان اصلى يا گردن بطرى حاده بود هيچوقت شكافته نشد. چه دسته هاى 
 در دسترس نبود. پس از متاركه 1918كارگر و مأموريتى كه براى تركاندن و خرد كردن كوه الزم بود تا آخر پائيز 

جنگ هم عمليات موقوف شد. عمده كار تركاندن چهارصد پا كوه بود و انجام بقيه كار در حدود قدرت كارگران 
ايرانى كه تحت نظر مهندسين اروپائى كار ميكردند بود، ما يك جاده اسفالته بطول شش ميل در اراضى شن زار ساحل 

دريا ساختيم. در جاهاى ديگر از وسط گدوكها و گردنه ها راهها بريده، صخره ها را تركانده، جاده ها را از سنگ ها پاك 
نموده، پل هاى جديد ساخته و يا قديمى ها را مرمت نموديم. ولى ما بواسطه مخارج عظيم جاده كاملى درست نكرديم. 

زيرا با وجود كمبود مواد و لوازم بويژه آب براى كوبيدن و سفت كردن جاده، كمبود آذوقه و خواربار و نيز كارگر 
انجام آن مشكل بود. اتومبيل هاى سوارى بآسانى از سطح سخت جاده عبور مينمودند، ولى باركش هاى بزرگ و سنگين 
در جاده فرورفته شيار عميقى باقى ميگذاشتند. روشن تر بگويم راههاى جنوب ايران فقط براى وسائل حمل و نقل سبك 

 مناسب و براى بارى هاى سنگين نامناسب بودند.

 شورش در كازرون 

تازه ما بزحمت توانسته بوديم كه ژاندارمرى را تحويل بگيريم و افسران انگليسى مذكور هم تازه از كازرون مراجعت 
كرده بودند كه مواجه با يك وضعيت بسيار مشكلى شديم. ما در اول مدارك و دالئلى از يك توطئه وسيعى بر ضد 
خودمان كه تحت نظر صولت با كمك عده اى از افسران ژاندارمرى و يكى از افسران عمده قوام صورت گرفته بود 



بدست آورديم. سه افسر ايرانى كه سر حلقه توطئه بودند توقيف شدند. قونسول انگليس قوام را تحريك به اخراج مشاور 
 خطرناك خود نمود. اين توطئه به نتيجه نرسيد.

چندين سال پيش ناصر ديوان يكى از سران كازرون شورشى برعليه ژاندارمرى كرده بود. در موقع حاضر اين مرد 
بطوريكه بعدها بر ما محقق شد كه توسط صولت اغوا شده بود خائنانه به پادگان پليس جنوب حمله برده و آنها را لخت 

 نموده و فرار كرد.

 درعين حال فرماندار را نيز گرفته و حبس نمودند. نامبرده با قبائل متمرد و ياغى كه پشت 
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بوشهر سكنى داشتند متصل در ارتباط بود و اين سبب شده بود كه موقع باريك و خطرناك گردد. در ابتدا اين شورش 
بنظر ميآمد كه چندان داراى اهميت سياسى نباشد و اميد ميرفت كه اقدامات فورى موقع را از خطر نجات بخشد، ولى در 

 حقيقت دامنه شورش تا وقتى كه حقائق تازه اى كشف نشد در توسعه بود و نتوانستيم بر آن فائق آئيم.

بين شيراز و كازرون دو معبر يا گردنه بسيار سخت و مشكلى وجود دارد كه يكى از آن دو كتل پيره زن است كه از 
 پا ميگذرد و بعد در يك سراشيبى چهار ميلى سه هزار پا از ارتفاع آن كاسته ميشود. بعد از آن گردنه دختر 7400ارتفاع 

است كه داراى شيب خيلى تندى بوده و بايستى از آن باال رفت، در اينموقع فصل زمستان فرارسيده و برف باريده بود. 
بنابراين تصميم گرفته شد كه يك نيروئى شامل قسمت عمده ستون و يك دسته از پليس جنوب فرستاده شود كه در 
صورت عدم مقاومت به كازرون حمله برند، ولى اگر گردنه جنگل دار باال كه پر از درخت است بدست دشمن افتاده 

باشد با كمال احتياط عمل كنند. من از اين قسمت كشور دو بار عبور نموده و كامال به وضع آنجا آشنا بودم و ميدانستم 
كه اگر كوهستانيها به ناصر ديوان پيوسته باشند با يك نيروى كوچكى عبور خصمانه از آنجا غيرممكن خواهد بود. 

حقيقتا مقاومت آنها شديدتر از آنچه كه پيش بينى ميشد بوده و سلسله جبال بوسيله صدها تفنگچى حفاظت ميشد. 
خوشبختانه قبل از اينكه ستون وارد تپه ها شود از پيشرفت آنها جلوگيرى شد و بزودى فهميده شد كه براى روبرو شدن با 
اين وضعيت يك نيروى عظيمى الزم است. بنابراين پس از جنگ و زدوخورد جزئى كه بهر دو طرف تلفات جزئى وارد 

 آمد فرمان عقب نشينى به شيراز داده شد.

 اين يگانه موقعى بود كه اين ستون در تمام مدت خدمت سه سال خود در ايران به عدم موفقيت برخورد كرد.

نتيجه شورش اين شد كه تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) جاده را فقط تا چند ميلى آنطرف خانه زينيان محافظت 
ميكردند و فاصله بين اين قريه تا نزديكى بوشهر بر ضد حكومت ايران در شورش بودند و تا وقتيكه بتوان رئيس قشقائى 

 را كه سلسله جنبان اين شورش بود شكست داده و مغلوبش ساخت براى افتتاح مجدد جاده كاروان رو
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 بين بوشهر و شيراز بطور دائمى اميد چندانى نبود.

 اسراى آلمانى 

اين مطلب در پيش گفته شد كه آلمانى ها و اطريشى هائى كه از كرمان فرار كرده بودند بوسيله قوام دستگير و توقيف 
 شدند.

وقتيكه فرمانفرما وارد شيراز شد آنها را در قلعه اى كه بر كاخ ايالتى مسلط بود ديد كه توسط اعراب قوام محافظت و 
پاسبانى ميشوند، درست از اسرا نگاهدارى شود وى اعتماد زيادى بآنها نداشت. حضرت اشرف بدين عقيده بود كه 

 بايستى ما مسئوليت اين اسرا بعهده بگيريم.

بنابراين ما براى يافتن خانه اى كه بشود از آن محافظت نمود به تالش افتاديم. چون نتوانستيم چنين خانه اى پيدا كنيم در 
آخر او بعد از رسيدن اوامر و تعليمات سريع از تهران راجع باين قضيه خود شخصا آنها را تحويل گرفت. اين اسرا بدست 

خدمتگزاران خودشان و بوسايل ديگر با دشمنان ما رابطه يافته مشغول آنتريك شدند. بنابراين تصميم گرفته شد كه آنها 
 را بطرف شمال تا سرحد فارس برده و به مقامات روسى تحويل دهند.

براى نيروى كوچك من كه مجبور بود قسمت شده و براى حفاظت اسرا و جلوگيرى از كوشش هائى كه به منظور نجات 
آنها كه ممكن بود بمورد عمل گذارده شود يك خطر قطعى بود، ولى رويهمرفته نتيجه اى كه از حركت دادن اين اسرا 

 بدست آمد بسيار عالى و نيكو بود.

در ميان اوراق و كاغذهائى كه بدست ما افتاد يكى سياه قلمى بود كه يك افسر آلمانى كشيده و نشان داده بود كه ايرانى 
از يك خوك، يك روباه، يك گفتار، يك خرگوش و يك كركس يا الشخور بوجود آمده. يعنى الشخور تخم 

 گذارده و از آن ايرانى پيدا شده است.

يادداشت روزانه زوك ماير هم يك داستان عجيب ديگرى بود. تصرف تهران بدست تركان، ورود كشورهاى 
اسكانديناوى در جنگ برله متحدين، شكست هاى پى درپى ستون بدست بختيارى ها و ديگر قبائل و باالخره اسارت من 

 نزديك ده بيد تماما نتيجه زودباورى و بى تزويرى بوده است. اين اسناد باعث سرگرمى زياد ما گرديد.

  م 1917برسميت شناختن پليس جنوب مارس 

زمستان بدون حادثه حمله اى از كازرون سپرى شد و موفقيت ما در ماه ژانويه بواسطه رسيدن تلگرافى از نخست وزير 
 وقت وثوق الدوله كه از مساعى و زحمات من در اعاده نظم و امنيت 

 668، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



 مارس پليس جنوب از طرف دولت ايران برسميت شناخته شد. اين عمل طبعا كمك 21تشكر نموده بود بهتر شد. در 
قابل مالحظه اى به پيشرفت امور نمود. فرمانفرما هم در يك مجلس پذيرائى يك نطق عالى براى افسران ايرانى كه جمع 

 بودند ايراد نمود و در وحدت منافع دو دولت و نيز و داد و دوستى كه از قديم بين آنها موجود بود شرحى سخن راند.

 1917ورود قواى امدادى آوريل 

من گزارش داده بودم كه در بهار هنگاميكه ايليات چادرنشين باراضى مرتفعه و كوهستانها برميگردند اگر قواى من 
تقويت نشود وضعيت من خيلى خطرناك خواهد شد. بنابراين نيروى امدادى فرستاده شد و در آوريل كلنل اى. اف. 

 با يك اتومبيلى كه سفر عجيبى از كويته نموده بود وارد شدند. قبل از اينكه جاده »2 « و كلنل ج. ب. گرانت »1 «اورتون 
نيريز ساخته شود گردنه نزديك آنرا با اقدامات متحده يك رژيمان پياده نظام و عده اى از طناب كشهاى قوى درست 

كرده بودند. مدتى بعد قواى كمكى وارد شدند. اين نيروها شامل يك اسكادران از تيراندازان سواره برمه كه از گاكوم 
 بود كه بر »3 « راجپورت كه در تحت فرماندهى كلنل ج. ر. وانرنن 16آمده بودند و همچنين سه اسكادران از دسته 

فرماندهى من افزوده شد. اين كمكى كه از اين افراد مجرب بما رسيد قابل وصف نيست. ما ساعت هاى متمادى كار 
نموده بوديم و هنوز حس ميكرديم كه كارهاى ما تمام نشده است. راجع بحساب هزينه ها خيلى اضطراب داشتيم، چه كه 

 فرصت نظارت كافى در آن نبود، ولى در آخر كار معلوم شد كه بطور رضايت بخشى انجام يافته است.

 نفر ازدياد يافت و اين ها هم از صبح تا شام مشغول كار 12حقيقت اينكه ستاد من كه از يك نفر به هشت نفر و بعدا به 
 بودند خود گوياى وضعيت ما بود.

 تشكيالت پليس جنوب 

من رئوس مطالب تشكيالت پليس جنوب را در اين جا ذكر ميكنم و زياده بر اين محال است بتوان در اين باب صحبت 
 داشت. ما فكر مينموديم كه همان حقوقى كه سوئديها براى ژاندارمرى معين كرده بودند بپردازيم.

______________________________ 
)1-(Colonel E .F .Orton  

)2-(Colonel G .P .Grant  

)3-(Colonel C .R .Vanrenen  
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بعالوه در بين آن ها رسوم و عاداتى چند از قبيل دخل هاى متفرقه و سوء استفاده هائى بود كه توجه دقيق الزم داشت. در 
اوائل امر، افراد حضور افسران انگليسى حقوق خود را دريافت ميكردند و آنها با وجود توطئه و دسيسه هاى خصمانه با 

افسرانشان بناى دوستى را گذاشتند و از انصاف شخصى و صداقت انگليسى قدردانى مى نمودند. مخارج اين نيرو گزاف 



و آن خيلى براى ما گران تمام ميشد و اين در نتيجه بعد مسافت دو مركز ستاد واقعه در كشور و هم چنين گرانى خواربار 
در محل بواسطه ملخ خوارگى و خشكسالى و نيز هرج ومرج بوده است. بعالوه كسانى كه با ما طرف معامله بودند 

 پنس 4هيچگونه نظر خوب و مساعدى با ما نداشتند. در مدت ده سال قبل از جنگ بين الملل ارزش يك ريال مساوى 
بود، ولى در اينموقع بواسطه جريان روبل كاغذى در شمال ايران و ترقى بهاى نقره، كمبود سكه و محدود شدن 

  پنس رسيد. بنابراين مخارج ما بپول هندى يعنى روپيه دوبرابر شد.8بازرگانى، يك ريال به ارزش 

پليس جنوب ايران باين منظور تشكيل شد كه عده آن يازده هزار نفر باشد، ولى آخرين و حداكثر عده آن ها به هشت 
هزار نفر بيشتر نرسيد. اين نيرو به دو بريگاد يكى در نواحى فارس و ديگرى در نواحى بندرعباس و يك رژيمان در 

 كرمان تقسيم شده بود.

وظيفه بريگاد فارس از همه مشكل تر بود، چه آن ها مجبور بودند با ايل بسيار نيرومند قشقائى، اعراب قوى و ديگر قبائل 
كوچك و هم چنين راهزنان لشنى، چهارراهى و طوطكى دست وپنجه نرم كنند. بنابراين در مقابل يك رژيمان كرمان 
بآنها دورژيمان سوارنظام داده شد. رويهمرفته دو بريگاد كرمان و فارس هريك مقرر بود كه از سه باتاليون پياده نظام، 

يك توپخانه كوهستانى مشتمل بر چهار عرابه توپ، يك دسته توپخانه صحرائى، يك قسمت مسلسل و دسته اى از 
مهندسين استحكامات تشكيل شود. طريقى كه افسران جوان انگليسى و رفقاى غيررسمى آنها بكار مى پرداختند، 

پيشقدمى آن ها، صبر و بردبارى و رفتارى را كه در مقابل آنتريك و دسيسه هاى خصمانه دائمى نشان ميدادند باعث شد 
كه من از داشتن چنين هموطنانى كه در بحبوحه جنگ بزرگ قوه اى تشكيل داده و با وجود تغييرات اوضاع اينطور 

 خوب از آب درآمده و خود را يك وجودهاى گرانبهائى براى كشور ايران نمايش دادند بخود ببالم.

 670، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 قشقائى ها

از جمله مسائل بسيار مهمى كه ما با آن مواجه شديم يكى مناسبات با قشقائى ها، ايالت خمسه و ديگر قبائل بدوى و 
 چادرنشين بود.

البته مهمترين آنها قشقائى ها بودند كه از نژاد تركمان مى باشند و زبان تركى را هنوز در بين خود نگاه داشته اند. عده اين 
 ايل در اين ايام در حدود يكصد و سى هزار نفر است.

قشالق و ييالق قشقائى ها خيلى از هم دور است و آنها بيش از هرايل و قبيله ديگرى در ايران راه پيمائى ميكنند. مهاجرت 
 ميل 200زمستانى آنها تا گله دار نزديك خليج فارس ادامه مى يابد و نقل و انتقال آنها در تابستان در حوالى قوميشه 

شمالى تر است و آنها در اين قسمت با بختياريها اتصال مى يابند. چندين نواحى و بلوكاتى كه فارس در آن، قسمت شده 
كامال در دست قشقائى ها بوده و آنها بدين ترتيب يك جمعيت يكصد هزار نفرى از ده نشين ها را در كنترل داشته اند. 

مطابق رسوم، هرخانوارى در اين ايل يك مرد جنگى تهيه ميكند، اما در حقيقت بيشتر بواسطه سختى از لحاظ خواربار 



 هزار تفنگ موزر در تصرف داشتند، بعالوه 25هيچوقت بيش از پنج هزار قشقائى براى جنگ حاضر نبوده اند. قشقائى ها 
در موقعى كه با ما وارد نبرد ميشدند مقدار زيادى مهمات در اختيار داشتند. مهمترين طوائف و ايالت مهم آنها عبارت 
بودند از در شورى، كشكولى، فارسى مدان، شش بلوكى، صفى خانى و گله زن اوغرى. نيروى بدنى آن ها خوب و در 

 شجاعت آنها حرفى نبود.

مناسبات ما با صولت عموما كش دار بود. مراجعه بكتابهاى آبى ده سال قبل از جنگ نشان ميداد كه او نمونه كامل يك 
باديه نشين يعنى غيرقابل اطمينان. كينه جو، بدگمان، طماع، حريص و در بعضى مواقع داراى اخالق بچه گانه بود. وى با 

بودن ما در فارس مخالف بود. زيرا ميدانست كه اگر ما موفق باعاده نفوذ حكومت ايران در فارس بشويم مقام «پادشاهى 
بى تاج» او از بين خواهد رفت. هم چنين منبع بزرگ ثروت او كه از راههاى نكوهيده و گرفتن باج سبيل از مالكين بدست 

 ميآمد قطع خواهد شد.

وى يك اكراه مغلوب نشدنى در پرداخت هرمالياتى از خود نشان مى داد در صورتى كه آنرا بتمام كمال جمع ميكرد و 
در نتيجه او بسيار ثروتمند شده بود. رويه و مشى ما با او اين بود كه بقدر مقدور با وى دوست باشيم و بتمام وسائل ممكنه 

 او را از غارت و
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 مالقات با قشقائى ها

 نشسته:- سرهنگ فريزرهانتر.

 سرهنگ اورتون.

 ژنرال سرپرسى. سايكس.

 صولت الدوله.

  ح. كوق. عليخان (برادر صولت)2سرهنگ 
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 راهزنى بازداريم. مخصوصا از بهم خوردن مناسبات با او پرهيز نمائيم.

ورود قواى امدادى و نيز تصرف بغداد در بهبود موقعيت محلى ما تأثيرى بسزا بخشيد و بدين جهت صولت از خود ابراز 
 تمايلى براى موافقت حاصل كردن با ما نشان داد.



 ما هم كه آرزوئى غير از اين نداشتيم ترتيب مالقاتى با او در نزديكى خانه زينيان داديم.

اما او مايل به آمدن شيراز نبود، چه در آن صورت مجبور مالقات با فرمانفرما كه باو كامال بى اعتنا بود ميگرديد. وقتى من 
او را مالقات كردم بنظرم يك شخص خوش قيافه چهل ساله آمد كه چانه اى كوچك و رفتارى كامال متفرعن و 

خودپسندانه داشت. براى يك نفر رئيس بدوى اطالعاتى از حوادث و وقايع كه او خود اظهار داشت نسبتا مهم و قابل 
مالحظه بود و او ظاهرا از مراوده با صاحبمنصبان نظامى و كشورى انگليسى در سال هاى گذشته استفاده كرده بود. ما 

راجع بمسائل مختلف بطرز و آئين بدوى ها بحث كرديم و او ابا داشت از اينكه در اولين مالقات جوابى بآنها دهد. روزها 
را او در يك چادر دو پوشه ميگذرانيد، ولى شبها از ترس قتل هيچوقت دو شب متوالى در يك قسمت معين اردوى خود 
نمى خوابيد. بلكه هرشب در يك جا بيتوته ميكرد. عاقبت االمر پس از مذاكرات زياد با ما يك قراردادى بست كه نسبت 

بدولت ايران مطيع و وفادار بوده ماليات مقرره را پرداخته و افراد قبايل را از راهزنى ممانعت نمايد. ما هم در مقابل از 
 طرف فرمانفرما موافقت نموديم كه اگر او به عهد خود وفا كرد ما هم در مقابل او را بسمت ايلخانى بشناسيم.

 در موقعيكه ما 1917نتيجه اين مالقات رضايت بخش بود، چه در اثر آن صولت از دشمنى علنى با ما در مدت تابستان 
ضعيف بوده و نه فقط مشغول تجهيز پليس جنوب بلكه ساختن راههاى ارتباطى و نيز پستهاى نگهبانى بعالوه ساختن 

جاده هاى اتومبيل رو بوديم دست كشيد. صولت يقينا افراد قبايل خود را از راهزنى در گردنه ها به نسبت زيادى ممانعت 
نمود و دست ما را براى مقابلى با ديگر قبائل مزاحم آزاد گذاشت. ما ميدانستيم كه اين موافقت هميشگى نيست و صولت 

كامال غيرقابل اعتماد است. همچنين ما از اين قضيه آگاه بوديم كه عدم ابراز خصومت با ايل قشقائى كه شايد قوى ترين 
 ايالت در ايران 
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 باشد بصرفه ما خواهد بود.

 ايالت خمسه 

از لحاظ اهميت پس از قشقائى ها ايالت خمسه يا پنج قبيله اى مى باشند كه احشام خود را در منطقه وسيعى در مشرق 
منطقه تحت اشغال قشقائيها مى چرانيدند. اين ايالت در زمستان به نواحى بندرعباس و الر كوچ ميكنند و در تابستان به 
حوالى نيريز و ده بيد نقل وانتقال مى يابند. اين پنج قبيله عبارتند از عرب، آينلو، بهارلو، باصرى و نفر. عرب ها كه نصف 

اين ايالت را تشكيل ميدهند خود نيز بدو دسته شيبانى و جباره تقسيم ميشوند. اينان كسانى هستند كه از نجد و عمان 
مهاجرت نموده اند، ولى چهار عشيره ديگر از احفاد تركان هستند. زبان عمومى آنها عربى مخلوط با فارسى، تركى و 

لرى است. عده آنها رويهم هفتاد هزار نفر است و مى توانند در موقع احتياج سه هزار نفر تجهيز كنند. اين افراد بخوبى 
قشقائى ها مجهز نيستند و اسلحه هاى مختلف بدون داشتن مهمات زياد در اختيار دارند. خمسه اى ها متهاجم زائيده 

 شده اند.



بهارلوئى ها مخصوصا در جاده اى كه بطرف داخل از بندرعباس منشعب ميشود و از آنجا از كرمان به يزد ميرود بطوريكه 
 در فصل هشتاد و ششم ذكر شد مرتبا راهزنى ميكردند.

در موقع ورود ما به شيراز قوام كه رياست خمسه اى ها را داشت مصمم به يك مسافرت براى استقرار امنيت و نظم در 
منطقه حكمرانى خود كه مشتمل بر الرستان، سبا، فسا و كوهستان است بود. در فسا دويست نفر ژاندارم وجود داشت. 
چون او مايل بود كه در اين مسافرت حتى االمكان قوى باشد بنابراين الزم بنظر آمد كه اين نيرو را بدون تأخير تجهيز 

نموده و وجه بآنها پرداخته دنبال او روانه كنيم. وى در مسافرت خود كامال موفق شد و بهارلوها را كه نميخواستند از او 
اطاعت كنند بطور سختى مجازات نموده نظم را برقرار نمود و ماليات را جمع آورى كرد. مناسبات شخصى ما با قرام كه 

پدر و پدربزرگش را من ميشناختم خوب بود. ما او را دوست داشتيم و نظريات او را پسنديده و او را يك آدم درستى 
 ميدانستيم. وى همچنين يك تيرانداز ماهرى بود.

 1917تغيير در سياست ايران ژوئن 

كابينه وثوق الدوله كه سياست بيطرفى خيرانديشى را نسبت به بريتانياى بزرگ ادامه داده بود در ماه ژوئن سقوط كرد. 
 كابينه 
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جديد در تحت نخست وزيرى عالء السلطنه جانشين او شد. نخست وزير شخصا با انگليسها درست بوده و رفتار دوستانه اى 
داشت، ولى اعضاء كابينه همگى با ما دشمن بودند. براى شاهد مثال كافى است همين قدر ذكر شود كه پليس جنوب 

چنانكه در باال ديده شد بوسيله دولت ايران به رسميت شناخته شده بود، ولى كابينه جديد از شناسائى آن امتناع ورزيد. 
 اين حركت ناروا و غيرقابل تصديق بود و بر مشكالت نگارنده مادتا افزود.

  م 1917عمليات بر ضد ايالت راهزن در 

در موقع تعليم پليس جنوب وظيفه حمله به عشائر راهزن كليتا به عهده دستجات هندى قرار گرفت و آنها بويژه بريگاد 
كرمان و پادگان ايرانى آباده خدمات خوبى انجام دادند. سياست عمومى ما اين بود كه در مراكز مهم پادگان هاى قوى و 
كافى براى تنبيه قبائلى كه راهزنى كرده و مقصر بودند قرار دهيم و در برداشتن صورت جامع و دقيقى از تمام دزدى ها و 

دستجات مقصرين منتهاى جديت و كوشش را بكار بريم و اين بزودى ثابت نمود كه قبائل ويژه معينى بودند كه از راه 
راهزنى امرار معاش مينمودند و قبائل ديگر اتفاقا و گاهگاه دستجات راهزن به جاده ها ميفرستادند. ما تصميم گرفتيم كه 

تمام كوشش هاى خود را روى قبائل راهزن متوجه كنيم كه آن بمنزله يك اخطارى به قبائل تازه كار خواهد بود. چه 
بدون دادن نمونه محال بود كه به اين قبائل بتوان فهماند كه بايد براهزنى و غارت خاتمه دهند. ژاندارمرى اگر بطور كلى 

صحبت شود يك نيروى غيرمتحرك بود و نمى توانست در مناطق دور از جاده ها به حمله به پردازد. بعالوه دزدى يك 
 عادت ديرينه اين سرزمين بوده و چادرنشينان كه با سنن قديم مأنوس بودند از اين نظامات جديد تنفر داشتند.



كشور ايران بواسطه ناامنى از حيث جان و مال به فقر و بدبختى كشيده شده و چادرنشينهاى بدوى هم كه مرتكب 
اين گونه تعديات و تجاوزات پشت سرهم ميشوند مادتا جمعيت ايران را از حيث عده و دارائى تقليل داده اند. ما اين را 

بطور مثال ذكر ميكنيم كه در سيرجان آنطور كه من در بيست سال پيش خبر داشتم مردم چندين هزار شتر خوب داشتند، 
ولى تمام آنها به غارت رفته بود و در مدت جنگ بزرگ حتى ده نفر هم از اين شتران براى نمونه باقى نمانده بود. احشام 

 هم همينطور به مقدار يك پنجم عده قديم تقليل يافته بود.
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اين جريان در همه جا و در تمام جنوب ايران بويژه پس از مرگ ناصر الدين شاه كه قبائل بدوى ترسشان از دولت رفت 
ادامه داشت. اگر اين وضعيت در ظرف ده بيست سال ادامه يابد ده نشينان ايرانى كه فالح صبور و نيك انجام بوده و 

 بمنزله ستون فقرات ايران بشمار ميروند نابود شده و جاى خود را به اين جماعت بدوى خواهند داد.

در فارس ايالت قدرت مقاومت با قشقائى ها را كه در تحت فرمان صولت بودند نداشت. سال به سال نيز قدرت شيطانى اين 
رئيس ايل افزايش مى يافت، درحالى كه راهزنان مقلد و فرمانبردار او از حيث عده دوبرابر ميشدند. آنان از مالكين 

تقاضاى پرداخت پول و آذوقه ميكردند. اگر آن بيچارگان به اين تقاضاهاى باج سبيل تسليم نمى شدند قصبه شان غارت 
ميشد. عده كمى از بزرگزادگان ايرانى از اين حقايق آگاه بودند، اما دولت ايران در طى سال هاى زيادى كه من اطالع 

 داشتم كوششى براى دفع اين قضيه مشكل و اساسى نكرده بود.

در ميان راهزنانى كه اين حرفه پست را پيشه كرده بودند كورشولى ها بودند كه از ايل قشقائى جدا شده و بعالوه بجاى 
مسافرت و مهاجرت به مقتضاى فصل از مناطق پست به مناطق مرتفعه فقط به چند ميلى حركت مينمودند. رئيس آنها يك 

دسته راهزن فرستاده و ششصد رأس گوسفند از حوالى ده بيد به غارت برده بودند و او نيز از پس دادن آنها بكلى امتناع 
نمود. شايد منظور از اين تهاجم و راهزنى به مبارزه طلبيدن افراد پادگان هندى بود. چه اين بدويان خصائل جنگى هنديان 
را كه داراى پاهاى نازك بودند مورد تحقير قرار ميدادند. براى اينكه به آنها درس عبرتى داده شود فرمان حركت سپاه از 

ده بيد بآن طرف كه سى ميل مسافت داشت داده شد. ولى اين مسافت بيش از آنچه كه در اول خيال ميكرديم بود. 
سپاهيان، دشمن را در انتظار خود يافتند و با آنكه آنها خسته و گرسنه بودند باز به نبرد چند ساعته پرداخته و به دژ 

كورشولى در دشت باز حمله نمودند. عشائر تا وقتى كه اين نيروها به سيصد ياردى قلعه رسيده و بواسطه زدن سرنيزه به 
تفنگ هايشان آنها را مورد تهديد قرار دادند قلعه را نگاه داشتند، ولى در اينموقع به تپه ها رو بهزيمت نهادند. چون ما قبال 

 پيش بينى كرده و در دو جناح خود عده اى تيرانداز
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قرار داده بوديم بنابراين به راهزنان در موقع عقب نشينى تلفات سختى وارد آمد و اين يك درس عبرت سختى براى 
 نفر مقتول باضافه عده بسيارى زخمى از خود باقى گذاشتند. در صورتيكه از طرف 23كورشولى ها بود، چه آنها 

 رأس از احشام يك وثيقه و گروى كافى براى اين بود 200انگليس ها يكى كشته و دو نفر مجروح شده بودند. تصرف 



 و. ب. پ. ويليامز و 2 رأس گوسفند نامبرده را پس بدهند. اين پيروزى نمايان بر حيثيت و اعتبار سرهنگ 600كه تمام 
افسران و مردانش افزود. بعالوه چون همه از طول راهى كه سپاهيان پيموده با عده كوچك آنها، موقعيت مستحكم 

كورشولى ها كه انتظار حمله را ميكشيدند و نيز از قبائل مجاور كمك هائى دريافت داشته بودند باخبر بودند اين فتح يك 
اثر معنوى و روحى نيز دربر داشت. از اين زمان يك فصل جديدى شروع شده و جاده كاروان رو كه شايد مدت دو سال 

بود كه متروك شده بود دوباره بطور ناگهان براه افتاده و كاروان ها در آن به آمدوشد پرداختند و صاحبان آنها نيز در 
 همه حال از اعاده اين امنيت جديد قدردانى مينمودند.

در پائيز نيروى مزبور به بريگاد كرمان كه در تحت فرماندهى فارن به سرعت به يك نيروى كارآمدى تبديل شده بود 
پيوسته و متحدا شروع به عمليات نمودند. اولين عشيره اى كه براى سركوبى در نظر گرفته شد عشيره لشنى از بدنام ترين 

راهزنان جنوب ايران بود. من موقعيكه در كرمان قونسول بودم مرتبا خالف كاريهاى آنان را گزارش ميدادم. دولت ايران 
به فرمانده كل دستور داده بود كه اين قبيله را در فصل بهار مجازات و تنبيه نمايد، ولى اين امر از عهده قدرت او خارج 

بود. در پائيز بقدرى كاسه شرارت آنها لبريز شده بود كه بيك دسته از افسران ايرانى در نزديكى انار حمله نمودند. فارن 
يك اسكادران از بريگاد خود را با يك توپخانه كوهستانى بآن محل فرستاد. ستون هم سه ساعت پس از صدور فرمان به 

 ميلى پرداخت. اين نيروهاى تازه تربيت شده در تحت فرماندهى يك افسر شجاع جوان بنام كاپيتان د. ن. 150حركت 
كار از خود ابراز لياقت نموده به راهزنان حمله برده و عالوه بر وارد آوردن تلفات زياد اموال غارت شده بسيارى را كه 

 شامل يك گارى پست بود پس گرفتند. آخر االمر فارن يك اسكادران از تيراندازان 
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 تهيه نموده و خود را براى 2سوار برمه با يك اسكادران ديگر از پليس جنوب، يك دسته پياده نظام و يك توپخانه 
 همكارى با ستون مقيم فارس آماده ساخت.

نقشه عمليات بخوبى طرح شده بود و باعث افزايش زيادى به اعتبار اورتون و گرانت گرديد. دو ستون از فارس در يك 
زمان، يكى از قوام آباد (در شمال شيراز) و ديگرى از نيريز سرزمين لشنى ها را مورد هجوم قرار دادند. ستونى كه از 

قوام آباد بطرف مشرق از ارسنجان به تشت اولين ده لشنى ها حركت نموده بود در تحت فرماندهى راتول قرار داشت. آنها 
اين دو را مانند ديگر دهات كه روز بعد مشاهده نموده بكلى خالى از سكنه يافتند. خوشبختانه لشنى ها تصميم گرفتند كه 

 در خوجه جمالى قريه اى باالى تپه ها مقاومت كنند. نيروهاى ما توانستند در حدود سى نفر بآنها تلفات وارد سازند.

اين نيروها بعدا بيك نيروى كوچك تحت فرماندهى بروس ملحق شده و بطرف نيريز حركت كردند. هرچند كه عده 
تلفات كم بود، ولى تمام غله ها و خرمن ها را به مقدار زيادى نابود و نيز قلعه هاى زيادى خراب و ويران شده بودند. 

 لشنى ها يك درس خوبى كه استحقاق آنرا داشتند آموختند كه هرگز از خاطر نخواهند برد.

اورتون فرماندهى اين دو نيروى مختلط را در نيريز بدست گرفته و بطرف شمال به سرزمين هائى حركت نموده كه پاى 
هيچ سرباز ايران بدانجا نرسيده بود. او از قصبات زيادى عبور نمود كه از دزدان و راهزنانى كه اين شغل طبيعى آنها بوده 



مسكون بود. وى به دزدان اخطاريه هائى داد و همچنين به اعراب لب محمدى كه مورد سوءظن در راهزنى بودند ولى 
هيچگونه دليل مقنعى در دست نبود اخطار نمود. در هرات خوره ده نشينان بما بطور سختى شكايت نمودند كه اين اعراب 

 سال پيش در سه چهار ميلى قريه چادر زده و از آن وقت به بعد متدرجا خود را به قريه نزديك نموده و حاليه 7از 
ادعاهائى نسبت به آب و زمين پيدا كرده اند. اينان حتى دو قصبه كوچك را نيز اشغال نموده بودند. اين قضيه فقط يك 

 نمونه تنهائى از اين اعمال تجاوزكارانه ايالت چنانكه در باال شرح آن داده شد بود.

اورتون به حركت خود بسوى مروس ادامه داده و در آنجا با فارن كه ستون وى يك مركز دزدان را در جاوازين 
 ريشه كن نموده بود تالقى نمود. وى بعدا يك دسته از دزدان 

 678، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 را در حوالى شهر بابك به سختى مجازات نموده و يكى از استحكامات تقريبا نفوذناپذير آنها را تصرف نمود.

اورتون در مراجعت بمقر خود بيك حركت سريع ديگرى براى سركوبى و مجازات دسته اى از چهارراهى ها كه اخيرا 
مرتكب چند فقره راهزنى شده بودند پرداخت. ويليامز با دستجات سواره دزدان را در سه قريه غافل گير نموده و در نتيجه 

تلفات جديدى بآنها وارد آورده و مقدار زيادى از احشام و ديگر اموال مسروقه را مسترد داشت. دژ اصلى چهارراهى ها 
ويران شد و رئيس آنها كه دستگير گرديد التزام داد كه ديگر براهزنى نپردازد و بنابراين با اخطار شديد و جدى آزاد شد. 

اين عمليات در اعاده امنيت و استقرار عدالت اثر بسيار نيكوئى داشت، از اين تاريخ به بعد بين اين قبايل دزد و راهزن 
مشاهده يك ستون كوچك كه بين تپه هاى ناهموار حركت نموده و عدالت را با كمال موفقيت برقرار ميساختند يك 

 قانونى پريشان كننده شده بود و اين براى آنها مفيد و نافع بوده است.

فائده بزرگ و بى پايان براى نفرات (وابسته) پليس جنوب از اين قضايا آن بود كه از سربازان كار آزموده و كهنه كار 
استفاده هاى زيادى برده و آموختند كه چه قسم حركت نموده، چگونه خيمه برافراشته و باالخره چه نوع جنگ كنند. اما 
براى حكومت ايران و آن برقرارى نظم و امنيت در جنوب ايران بود كه بسرعت انجام گرفت، ولى مادام كه هرحاكمى 

در ايران خود عمال يك دزد و راهزنى بيش نبوده و هيچگونه كوششى براى بهبود اوضاع اتباع خود نمى كند افزودن 
 در جاده اصلى 1917امنيت مخصوصا براى طبقه حاكمه كه خون ملت را مى مكند سود بيشترى دارد. بارى در آخر سال 

و عمومى جنوب ايران دزدى و راهزنى عمال موقوف شده بود و امنيت آنجا از آنقدر كه من در ده سال پيش ديده بودم 
بمراتب بيشتر و رضايت بخش تر گرديده بود. اما افسوس! اين وضعيت رضايت بخش قضايا فقط نشانه اى از سكوت و 

 آرامشى قبل از طوفان بوده است.
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 از ظرف سفالين لعابدار

 »1 «فصل هشتاد و هشتم اضمحالل روسيه و مأموريت ژنرال دنسترويل 



 وادى بى پايان را بى منت راه نما گزاره گردم.

نه در آغاز حركت دليل راهى هادى من بود و نه ميدانستم از اين بيابان بكر كه سراسر پر از مخافت بود و همه جا زحمات 
 طاقت فرسا با من مواجه ميگشت چگونه بيرون آيم.

 .1. بند 6ملكه پريان، كتاب 

  م 1917لشكركشى موفقانه بهار روس ها در 

غم افزاترين سال ها در تاريخ روسيه با لشكركشى موفقانه آنها در ايران غربى شروع شد. تركها همانطوريكه قبال گفته شد 
 همدان را در تصرف داشتند و در قزوين با روس ها در نبرد بودند، در موسم زمستان موقعيت ما در تمام بين 1916در سال 

النهرين كامال تغيير نمود. بجاى ستون هاى ضعيف با سازوبرگ بد و نيز بواسطه وضعيات نامساعد استثنائى آب و هواى 
آن منطقه كه در جلوكوت شكست خورده بودند حال ما يك تصوير بشاش از يك نيروى غيرقابل مقاومتى تحت 

 در مقابل خود داشتيم. وى كوت را در ماه فوريه پس گرفت و بدين ترتيب »2 «فرماندهى اميدبخش ژنرال سراستانلى ماد
حيثيت و مقام از دست رفته انگليس را بطور مشعشعى اعاده داد. در همان ماه بغداد تسليم شد و دوستان ما آنرا يك 

 پيروزى بزرگ محسوب داشتند و دشمنان از دست دادن آنرا يك واقعه اسفناك شمردند.

 مظفريت و پيروزى در كوت واكنش قوى و شديدى در موقعيت ايران داشت.

______________________________ 
)1-(Dunstervills.  

)2-(Sir Stanleymaude.  
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يعنى تركها در ايران غربى ديگر نميتوانستند موقعيت خود را حفظ كنند. زيرا از طرفى انگليس ها در بين النهرين پيشرفت 
مينمودند و روسها بزودى آرتش سيزدهم آنها را در شاهراه تاريخى تعاقب نموده و آنان را از مركز بيرون ميكردند. 

روزى كه بغداد تصرف شد تركها كرمانشاه را تخليه نموده و پس از دفاع بسيار سختى از گردنه پايتاق در يازدهم ماه 
مارس در حاليكه خسته و فرسوده شده و از گرسنگى نيز در رنج بودند بقصر شيرين رسيدند، ولى انتظام آنها بكلى 

كسسته نشده بود. در اينموقع انگليس ها با وجود كوششى كه براى قطع رابطه نيروهاى فرارى تركيه نمودند ولى آن به 
 نتيجه نرسيد.

 مارس به جبل حمرين رسيد ولى ديد كه اين كوه 25يك نيروى مشتمل بر دو بريگاد كه از بغداد فرستاده شده بود در 
 در عقب نشينى خود به محل امنى نرسيد اين لشكر 13 اشغال شده و تا وقتى كه لشكر 18بوسيله نيروهاى بزرگى از لشكر 

 آوريل حركت نموده و در قزل 2مواضع خود را ترك ننمود. روسها چون راه را خالى ديدند يك اسكادران قزاق در 



رباط به انگليسها پيوستند، ولى شب بعد دوباره مراجعت نمودند. در اينموقع حفظ تماس و اتصال بين دو نيرو وجود 
 نداشت. ولى انگليس ها به متفقين خود براى برقرار شدن و تحكيم مواضع خود در رود دياله كمك ميكردند.

 تجزيه يا انحالل آرتش روس در ايران 

 كه بواسطه تسخير بغداد قابل يادداشت است، همچنين شاهد خلع تزار و انتشار اولين فرمان مشهور 1917ماه مارس 
 2) كه مقدمه انقراض و اضمحالل امپراطورى روس بود نيز ميباشد. نيروهائى كه متجاوز از مدت »1 «آرتش (شماره يك 

سال با چه لجاجت و سرسختى جنگيده بودند روحيه شان فاسد شده و شرافت و ديسيپلين نظامى خود را بكلى از دست 
 من يك ناظر افسرده اين رژيم نو و نظامات جديد بودم. قزاق ها در اصفهان كه در سال پيش 1817دادند. در ماه ژوئن 

نيروى خوبى بودند حاليه از نگهبانى و قراول دادن امتناع نموده به افسران خود سالم نداده و حتى آنها را از اردوگاه ها نيز 
 بيرون كردند. بعضى 

______________________________ 
)- اين دستور به سربازان القاء گرديد كه چون از حيث حقوق سياسى با افسران مساوى هستند بنابراين نبايد بآنها سالم 1(

 بدهند، و آن بوسيله سويت ها به مجمع سربازان و كارگران انتشار يافت. (مؤلف)
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از آنها به دزدى در سر گردنه ها رفته و عده اى ديگر تا آنجا كه شراب و عرق بگيرشان ميآمد مست شده و در گوشه و 
 كنار ميافتادند. نگاهبانى جاده ها از بين رفت و تمام ناحيه اطراف اصفهان دوباره پر از دسته هاى راهزن گرديد.

قبل از پائيز آرتش روس در تمام ايران از هم پاشيده و وضعيت افسران آرتش الحق قابل ترحم بود، چه آنها براى 
 جلوگيرى از نابودى بهر كارى تن درميدادند.

 امضا شد مقرر گرديد كه ايران از قشون روس و تركيه تخليه 1918مطابق پيمانى كه در برست ليتوسك در سوم مارس 
 اين حركت و نقل وانتقال شروع گرديد. روس ها قبل از تخليه سنگرهاى خود مهمات و 1917- 18شود. در زمستان 

سازوبرگ خويش را به ترك ها فروخته و بعد بطرف شمال حركت مينمودند، در حاليكه براى بدست آوردن غذا و 
سوخت خانه ها را غارت مينمودند. يكى از رفقاى من در تبريز اينطور بمن نوشت «سربازان روس در اينجا هزارها 

سرگردان ميباشند و تفنگ هاى خود، مهمات، ذخائر اسبها و در حقيقت آنچه را كه از آن بشود پولى بدست آورد 
ميفروشند. قيمت اسب به چند شلينگ رسيده بود. در صورتيكه قيمت علوفه بقدرى گران بود كه چهارپايان مانند يك 

هديه اى ثمين و گرانبها بودند.» ايران غربى و شمالى غربى در حقيقت بواسطه ضعف و بيچارگى دولت متحمل خسارات 
 سنگينى شد. حالت قحطى در سراسر كشور كه از غله و مواشى و حيوانات خالى شده بود استيال يافت.

 سقوط و اضمحالل روسيه به منزله تهديد جدى براى امپراطورى هندوستان 



وقتى كه روسيه در طرف متفقين مى جنگيد آرتش او در سمت جنوب از جبهه اروپا تا حدود قفقاز و شمال غربى ايران 
 كه انتهاى جناح چپ آرتش روس با جناح راست آرتش انگليس در بين النهرين تقريبا 1917امتداد داشت، تا در سال 

بهم اتصال يافت، بعبارت ديگر نيروهاى روس از نزديك شدن آلمان و اطريش و يا تركيه به مرزهاى هندوستان 
 جلوگيرى مينمود.

قبل از جنگ بزرگ، آلمان در تعقيب نقشه دورودراز خود براى حكومت بر دنيا توانسته بود كنترل راه آهن بغداد يك 
وسيله محكم و قوى را بدست آرد، چون سياستمداران انگليس نيز تسليم تقاضاهاى آلمان شده بودند آلمان بدون شك 

 ممكن بود نفوذ و
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بازرگانى خود را نيز به خليج فارس امتداد دهد. اين راه جنوبى براى پيشرفت آلمانى ها بواسطه تصرف بغداد مسدود شده 
بود، ولى پيشوايان آلمان شايد از اين حيث خوشوقت بودند كه ديدند يك راه شمالى كه قبال تكميل و تمام شده بود 

اكنون تقريبا در چنگال آنها قرار دارد. اين راه در سرتاسر درياى سياه كشيده تا باتوم، تفليس و باكو در درياى خزر 
امتداد داشت. دنباله آن در شرق دورتر خط آسياى مركزى بود كه از عشق آباد، مرو (محل تالقى با كوشك كه بفاصله 

سهل الوصولى از هرات واقع شده) عبور نموده از بخارا و سمرقند و تاشقند مركز ادارى متصرفات روسيه در آسياى 
 مركزى ميگذرد.

تقريبا تعداد صد و ده هزار نفر از اسراى آلمانى و اطريشى در داخل تركستان روسيه نگاهدارى ميشدند. من در سال 
 صدها از آنها را در تاشقند ديدم. بارى همينكه راه ارتباط و مواصالت برقرار ميشد نسبتا تجهيزات اين جنگجويان 1915

ورزيده و تربيت شده بيك نيروى قوى آسان بود و ميشد آنها را بطرف كابل حركت داده و افغان ها را براى سهم داشتن 
 از غارتيهاى سنگين و قيمتى هند دعوت نمود.

با در نظر گرفتن مراتب باال موقع براى امپراطورى انگليس باريك و خطرناك بود. امير حبيب اهللا خان در مقابل 
قوى ترين فشارهاى معنوى و مذهبى بيطرفى افغانستان را حفظ نموده بود و بفرمانده هيئت اعزامى آلمانها در كابل بطور 

مناسبى چنين جواب داد كه آرتش آلمان قبل از آنكه وى جرئت نقض معاهدات و قراردادهاى خود را با بريتانياى كبير 
بكند بايستى در معركه ظاهر شود و اين الاقل امكان داشت كه لشگريان دشمن در همانوقت بمرزهاى افغانستان رسيده و 

 يك دولت متفق ما را مغلوب نمايند.

 ارمنستان، گرجستان و جمهورى آذربايجان 

وقتى تجزيه امپراطورى روسيه شروع گرديد هيئت اعزامى نظامى فرانسه و انگليس در قفقاز اميدوار بودند كه خط دفاعى 
اين ناحيه را بوسيله آرتش روسيه كه مخصوصا براى اعزام بجنوب در نظر گرفته شده بود با كمك ارامنه وان، 



آشوريهاى اروميه و رئيس كرد قبيله شكاك كه كوهستانهاى اين حوالى را در دست داشت نگاهدارى كنند. اما بتدريج 
 معلوم شد كه در اين نقشه راجع بعواملى كه در نظر گرفته شده بود تندروى بعمل آمده و براى موفقيت 
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 در آن و نگاهدارى اين عناصر بايد اقدامات معينى بوسيله انگليس ها بجا آورده شود.

در اين اوان ارمنى ها و گرجستانى ها تصميم گرفتند كه استقالل خود را مطالبه كنند و ايالت سومى در تحت نام جمهورى 
 آذربايجان كه باكو پايتخت آن معين شد بوجود آمد.

  م.1918سبب اعزام ميسيون دنسترويل ژانويه 

اعزام سپاهيان زيادى از آرتش انگليس براى حمايت و پشتيبانى گرجستانى ها و ارمنى ها غيرممكن بود، چه بغداد از باكو 
 ميل فاصله داشت، بعالوه بيشتر راه ارتباط و مواصالت خراب و ناهموار بود و در بعضى نواحى و نقاط هم كه 800

راهش كوبيده و هموار شده بود خيلى بد تعمير شده و از سرتاسر مناطق قحطى زده شمال غربى ايران عبور مى نمود. 
بنابراين مقامات صالحيتدار تصميم گرفتند كه يك هيئت اعزامى نظامى به منظور تجديد تجهيزات دسته هاى مختلفى كه 

در آن ناحيه بودند فرستاده شود كه آنها را براى مقابلى با تركان آماده كند. چون معلوم بود كه تركها آن قدرتى را كه 
در دو سال قبل نشان داده بودند حاال دارا نيستند و چنين اميد ميرفت كه گرجى ها و ارامنه براى دفاع از اوطان خود 

دليرانه خواهند جنگيد، ولى ارامنه در هرصورت چنين كارى نكردند. انقالب جرئت و جسارت مردم را برده بود. آنها 
حاضر براى يارى و كمك بودند ولى براى اوطان خود حاضر بمرگ نبودند. اعزام ميسيون يكى از آن قمارهاى بزرگ 

در جنگ بود. هيئت مزبور در انجام مقصود اصلى موفق نشد، ولى چنانكه بعد معلوم خواهد شد بعلت نتايج حاصله موجه 
گرديد و ثابت شد كه حق بجانب وى بود. سردار اين هيئت ماژور ژنرال ال، سى دنسترويل پهلوان داستان «استالكى» اثر 

، مردى خوش جثه، جدى و فعال با شخصيت نافذ بود. اطالعات و معلومات ذى قيمتى راجع باهالى روس و »1 «كيپلينگ 
 زبان روسى داشت و درعين حال داراى مشربى بس شوخ و ظريف بوده است.

  م 1918حمله به انزلى از راه ايران فوريه 

 سرباز خارج از صف از تمام جبهه ها انتخاب شوند، مثال شش افسر 300 افسر و 150نقشه اصلى اين بود كه نيروئى شامل 
از پليس جنوب تهيه شد. چون وقت خيلى تنگ و حائز اهميت بسيار بود بدين جهت قبل از اينكه اعضاى اين ميسيون 

 جمع شوند دنسترويل از بغداد با يك 

______________________________ 
)1-(Kipling.  
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 اتومبيل 36 افسر در چهار اتومبيل سوارى كه حامل اشياء و اموال، ذخائر و مهمات آن ها بود و 12دسته جلودار شامل 
 فردبارى كه حامل پول هاى مسكوك بودند عازم حركت از راه ايران گرديد.

هدف فورى اين ميسيون انزلى (بندر پهلوى فعلى) بود. سرزمينى كه خط سير اين هيئت بود داراى اختالفات خيلى زياد 
 بوده و هرقسمتش بكلى مغاير قسمتهاى ديگر بود.

 ميل شمال شرقى بغداد است جاده سهل العبور بود، زيرا كه آن از دشت مسطحى كه 94مالحظه كنيد طرف خانقين كه 
خاكش از جنس شن بود ميگذشت و هوا هم خوشبختانه خشك بود. فاصله خانقين كه در مرز ايران واقع شده تا همدان 

  ميل است. جاده بطور يكنواخت بر ارتفاع خود ميافزايد و زنجيره جبال پشت سرهم بزاويه قائمه تقاطع ميكند.240

 پا ميباشد. در طول اين قسمت راه اتومبيل ها توانستند 6280پس از عبور از كرمانشاه به همدان ميرسد كه در ارتفاع 
بواسطه وضعيت مساعد هوا بخوبى عبور كنند و اين جاده در تمام مدت سال كمى سفت و محكم و مضبوط بوده است. 

 ميل ميباشد كه از جاده اى شوسه كه بوسيله يك كمپانى راهسازى روسى 267قسمت سوم راه كه از همدان تا انزلى است 
در چند سال قبل درست شده بود ميگذشت، ولى آن بواسطه استفاده و بكار رفتن زياد در مدت جنگ خيلى خراب شده 

بود. اين راه تا بقزوين از فالت خشك و برهنه ايران عبور مى كند و بعد پس از صعود بجبال البرز دوباره به جنگلهاى 
 انبوه گيالن كه داراى آب و هواى ماالريائى است سرازير ميشود.

آنچه تا اينجا راجع به جاده گفته شد كافى است ولى بايد موقعيت محلى را اكنون تحت مطالعه گرفته شرحى در اطراف 
آن صحبت داشت. مابين مرز ايران و كرمانشاه خطر حمله و هجوم از طرف كردها و سنجابيها در بين بود، ولى اين حمله 

براى نيروئى كه در نظر اين قبائل خيلى بزرگ جلوه مينمود جزئى بود. قطع نظر از اينكه راهزنان و غارتگران غالبا در 
اواسط زمستان در اماكن و منازل خود مانده معلوم بود كه از عبور آنها از كشور ايران جز جنگليها كه نقش كامال مهمى 

 در صحنه ايران بازى مى نمودند هيچگونه مانعى ديگر وجود نداشت.
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 كوچك خان و جنگلى ها.

 بود كه در تهران بودم. اين مرد در اوائل 1917اولين بار كه من راجع به جنگلى ها و پيشواى آنها چيزى شنيدم در سال 
 در حركت بسوى تهران بعنوان رياست و پيشوائى بر 1909يك نفر طلبه و بعدها عامل سپهدار شده بود. وى در سال 

يكصد تن شركت نمود. آخر االمر به گيالن برگشته و در آنجا او عمل پرسود گرفتن ايرانيان ثروتمند و نگاهداشتن آنها 
را براى پرداخت خون بها يا باج سبيل ادامه داد. در آن اوان مخصوصا امين الدوله يكى از رجال عمده كشور باسارت وى 
درآمده بود. وى يك اتحاديه اى بنام اتحاد اسالم تشكيل داد. اعضاى اين اتحاديه قسم ياد كرده بودند كه تمام متجاوزين 
خارجى را از خاك مقدس ايران بيرون كنند و تا وقتى كه اين وظيفه شان را بانجام نرسانده اند سر خود را نتراشيده و ريش 

را حنا نبندند. لفظ جنگلى بمنظور اهانت باين اشخاص اطالق ميشد. پيروان او شايد در حدود سه هزار نفر بودند، ولى 



نفوذ و شهرت او خيلى خارق العاده بود. بدون شك محرك كوچك خان احساسات ميهن دوستى بود. او جدا اظهار 
ميداشت كه نمى تواند خود را در شمار بهترين اشخاص قرار دهد، بلكه خود را در شمار پست ترين افراد محسوب 

مى دارد. او هيچگونه ترديدى در اذيت و آزار رساندن به دولت ايران كه وى را بدترين بدكاران ميدانست نداشت. او 
قول خود را در معامله با انگليسى ها كه آنها را بطور مساعد تحت مضيقه و فشار ميگذارد نگاه مى داشت. كوچك خان 

كارش بواسطه عبور دستجات تجزيه شده آرتش روس كه تفنگ و مهمات و سازوبرگ خود را در مقابل غذا باو 
مى فروختند خيلى آسان شده بود. بعالوه او با دشمن در مراوده و اتصال دائم بود و از كمك و معاونت يك افسر جدى و 

فعال آلمانى استفاده نموده و چندين مشاق اطريشى كه با مسلسل سنگين مجهز بودند در اختيار خود داشت. حكومت 
ايران در مقابل اين جنبش تقريبا ناتوان بود و اگر راهنمائيهاى بريتانياى كبير نبود احتمال ميرفت كه سلطنت را منقرض 

 كند.

اكنون برميگرديم بشرح حادثاتى كه براى ميسيون اتفاق افتاد و مينويسيم كه پس از همدان بجهت حمل و نقل نفرات 
روسى كه با كمال بى نظمى بسوى شمال مى رفتند جاده مسدود شده بود. اينها هيچگونه خصومت علنى برعليه افسران ما 

 ابراز نميداشتند،
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 ولى بطور وضوح نشان ميدادند كه ديگر مايل نيستند انگليس ها را بنظر متفق بنگرند.

تكيه كالم طوطى وارى كه اظهار ميداشتند اين بود «ما با آلمان صلح نموده ايم و فقط شما مايليد كه جنگ را ادامه دهيد». 
پيش بينى شده بود كه از طرف كوچك خان از ميسيون ممانعتى بعمل خواهد آمد، ولى جز چند جنگجو كه مسلح بودند 

كس ديگرى ديده نشد و ميسيون وارد رشت شد و از طرف كنسول و مديران بانك استقبال گرديد. از كرسى نشين 
گيالن جاده از ساحل پست دريا بطرف غازيان كه مركز كسب و كار و در طرف مقابل مرداب انزلى بود ادامه داشت. 

 ميل جاده از درون جنگل پر از درخت و خفه ميگذرد، ولى اين حادثه جويان بدون برخورد به مقاومتى و 20مساحت 
 بدون وقوع سانحه اى به بندر مهم ايران در بحر خزر رسيدند.

 عقب نشينى بسوى همدان 

در اين موقع كوشش براى رسيدن به باكو منجر بعدم موفقيت گرديد. روسهاى بلشويك كه در بندر انزلى بودند و با 
 كوچك خان همكارى مى نمودند بدون شك در تحت نفوذ جاسوسان آلمان و تركيه قرار گرفته بودند.

اينان كامال كنترل بندر، كشتى رانى، تلگراف و نفت را در دست داشتند و از هدف و منظور اين ميسيون كامال آگاه 
بودند. بعالوه از حكومت بلشويك باكو امريه اى دريافت داشته بودند كه از پيشرفت اين ميسيون بدان صوب ممانعت 
كنند. اينها با آنكه اتومبيلهاى زره پوش زياد در اختيار داشتند و براى جلوگيرى از ميسيون نامبرده همه نوع قوه حاضر 

داشتند معهذا در اين امر تأمل و ترديد نموده از حكومت باكو عده اى گارد و نگهبان سرخ براى اين منظور تقاضا نمودند. 



نگهبانان سرخ نيز از باكو فرستاده شدند ولى خيلى دير باين صحنه رسيدند. جنگلى ها هم حاضر نبودند خود را بخطر 
اندازند، بنابراين روسها را ترغيب مينمودند كه آتش را از محوطه هاى شاه بلوطهاى آنان دور سازند. اگر به ضعف و 

ناتوانى واقعى اين ميسيون پى برده مى شد مسلما در عرض چند روز مورد حمله قواى بيشمار جنگلى ها و نگهبانان سرخ 
هردو واقع شده و تا آخرين نفر نيست و نابود ميشدند. عليهذا تصميم دانسترويل به اينكه به همدان مراجعت نموده و در 

 انتظار موقع مناسب ديگرى باشد چاره ناپذير بوده است، ولى او بواسطه طالع مساعد خود هرچند
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كه به حيثيتش لطمه اى وارد نشده بود بسالمتى فرار نمود. ولى بطوريكه بعدا قضيه كشف شد و حقيقت امر ظاهر گرديد 
مسلم شد كه ميسيون مواجه با يك شكست حتمى شده بود و شايد اگر به پيشرفت خود از انزلى ادامه ميداد دچار فالكت 

ميگرديد. دنسترويل متوجه شد كه اينكار مهم او جز قمارى بيش نبوده و اينك كه با وضعيت دشوارى مواجه شده اگر 
 گالويز گردد ممكن است فاتح درآيد.

در زمستان متعاقب آن وضعيت وى رضايت بخش نبود. بدنامى اين شكست در موقعيت محلى ما تقريبا از همه حيث 
عكس العمل شديدى بخشيد. چون برف سنگين هم راه همدان به بغداد را مسدود كرده بود و از طرف ديگر احتمال 

بروز عمليات خصمانه از طرف نيروى تركها از آنجا تا غرب تا فصل خاتمه زمستان نميرفت و تا آنوقت هم نيروى 
 كمكى انگليسى مى توانست برسد. در اين موقع وضعيت داخلى ايران هم بحرانى بود.

كوچك خان را مردم بنظر يك قهرمان ايران مى نگريستند. پشتيبان او رعاياى وى، آلمانى ها و تركها بوده و اگر او در 
آنموقع بسوى تهران حركت كرده بود شهر مانند يك سيب رسيده بدست او ميافتاد. ولى او و پيروانش صفات الزمه را 

 فاقد بودند و بهمين جهت آخر االمر وقتى كه كوچك خان عازم حركت به تهران شد ديگر وقت خيلى گذشته بود.

 ژنرال باراتوف و بيچراكوف 

وقتى دنسترويل در همدان بود با ژنرال باراتوف و بيچراكوف داراى روابط و مناسبات نزديك بود. همانطوريكه قبال ذكر 
شد ژنرال باراتوف رل مهمى در نگاهداشتن تركها از پيشروى در مدخل ايران بازى كرده بود. در اين موقع او شاهد 

انحالل و تجزيه سريع و تند نيروى خود بود و چون او سرمايه و وجهى نداشت از طرف انگليسها باو كمك مالى ميشد. 
 نفر نيروى دست نخورده و سالم خود بواسطه نفوذ و 1200ژنرال بيچراكوف نيز قادر بود كه فرماندهى خود را بر 

شخصيتى كه داشت حفظ كند. ولى او هم شايد دقايق پراضطرابى را ميگذرانيد. در ماه مارس آخرين نفرات باراتوف 
ويرا ترك نمودند. قزاق هاى بيچراكوف هم مضطرب شده و فرمانده آنها مايل شد كه بقيه آرتش خود را بروسيه بفرستد. 

 اگر او قصد خود را بموقع اجراء
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گذاشته و نيروهايش را فرستاده بود يقينا جنگلى ها قزوين را تصرف مى نمودند و شايد ترك ها براى حركت به تهران با 
آنان همكارى مينمودند. خوشبختانه دنسترويل توانست كه فرمانده شجاع روسى را تشجيع كند كه نيروهاى خود را تا 

ورود نيروهاى انگليسى بآن صحنه از آنجا خارج نكند. همچنين بيچراكوف موافقت و قبول نمود كه در صورت 
 درخواست از او به كوچك خان نيز حمله نمايد.

 محافظت خطوط ارتباطى دنسترويل 

در اين موقع ژنرال سرويليام مارشال براى حفظ خطوط ارتباطى وارد عمليات شد. اين اقدام بواسطه دو عمل مشعشعانه 
كه در آوريل بموقع اجراء گذارده شد خيلى اثر بخشيد. حمله اول به سنجابيها بود كه در شمال جاده قصر شيرين به 

كرمانشاه سكونت داشته و رئيس آن ها از آلمانها كمك مالى دريافت مينمود. اين قبيله از حيث نفرات، ذخائر و حيوانات 
اهلى دچار تلفات شديدى گرديدند. هواپيماها نيز از نيروهاى زمينى پشتيبانى نموده و شكست آن ها را مبدل به قلع وقمع 

نمود. عمليات مرحله دوم اهميت بيشترى داشت و به منظور بيرون كردن تركها از ناحيه قره تپه و قفرى و راندن آن ها 
بشمال خانقين و قصر شيرين بود و آن با وجود صعوبت منطقه عمل با كمال موفقيت انجام گرفت. البته اين عمليات 
كمك هاى مهم عده اى بود كه بطور مستقيم بعمل آمد و درعين حال دنسترويل بواسطه ورود اولين هواپيما مستقيما 

 14تقويت شد. چه هواپيما آنوقت يك اثر خيلى مهمى در روحيه افراد داشت. همچنين يك اسكادران از نيروهاى دسته 
 اسواران و سى نفر از همپ شاير و چهار اتومبيل زره پوش به كمك رسيدند.

 سربازگيرى 

دنسترويل قمار جسورانه و دليرانه خود را با يك عده نيروى قريب به صفرى ادامه ميداد. چه در آخر ماه مه قشقائيها 
نيروهاى مرا بخود مشغول ساخته بودند و شايعات زيادى راجع به فالكت آنها كه دولت ايران را در تحت نفوذ قرار 

مى داد در تهران بحد وافر اشاعت يافته بود. به على رغم اين خسارات و زيانها دنسترويل فقط و فقط با نيروى شخصيت 
خود با ساختن راه براى كمك بمردم قحطى زده و آشنائى با پيشوايان كشور نه فقط توانست موقعيت خود را حفظ كند 

 بلكه موفق شد كه 
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 خويشتن را بر دشمنانش تحميل نمايد. يك قدم مفيدى كه در اين راه برداشته شد سرباز گيرى بود، كلنل ر. ل. كنيون 
 قونسول اليق انگليس در كرمانشاه قبال نيروئى از كردها براى محافظت جاده ها تا حوالى مرز تركيه تشكيل داده بود. »1«

دنسترويل نيز در اين موقع نيروهاى همانندى در همدان و بعدا در قزوين تشكيل داد. او از اين نيروها انتظار زيادى نداشت 
و آنها هم بيش از انتظار كارى صورت ندادند، ولى با موقعيت او كه عمال سپاه جنگجوئى وجود نداشت بايد تصديق 

 كرد كه قواى مزبور باين بازى يا قمار جسورانه او كمك نمودند.



تركها كه دو لشكر ضعيف در نزديكى درياچه اروميه موجود داشتند از آنجا خطى را بطرف جنوب تا سقز و سنه در 
اختيار داشتند. دسته كوچكى پيش قراول در بيجار مراقب آن ها بود و همان باعث تشكيل يك دسته انگليسى در آن 

ناحيه گرديد در زنجان نيز همين عمل با موفقيت صورت گرفت. در هردو مورد اين قوا با مخالفت شديد روبرو شدند و 
افسران جوان در مقابل از خود لياقت بخرج دادند كه بر اعتبار آن ها بسى افزود. در صورتيكه تركها در اينموقع از خود 

 ابتكارى نشان ندادند.

 ورود كمك و لشكركشى بر ضد جنگلى ها

بعد از عقب نشينى دنسترويل طولى نكشيد كه جنگلى ها بانك رشت را تصاحب نموده مدير آنجا و قونسول انگليس را 
توقيف نمودند. در ماه مارس آنان خود را براى تصرف قزوين كه از ايشان در آنجا استقبال بعمل آمد حاضر ساختند، 

 ميلى پايتخت قرار گرفتند. اما بيچراكوف ناگهان بطرف شمال حركت 90معلوم است كه پس از تصرف قزوين آنان در 
كرده و درست بموقع جلوى آنها را گرفت. صمصام السلطنه بختيارى كه جدا و علنا مخالف با متفقين بود آنوقت در 

رأس دولت ايران قرار داشت و كوشش نمود كه بيچراكوف را مجبور بخروج از ايران كند، ولى نامبرده كه ميدانست 
چگونه در اينموقع رفتار كند چنين اظهار داشت كه وى مايل است هرچه زودتر ايران را ترك كند ولى تأخير او بعلت 

 وجود نيروهاى كوچك خان است.

 در ماه ژوئن يك ستون مركب از اسواران چهاردهم، يك آتشبار، يك هزار تفنگچى 

______________________________ 
)1-(Colonel R .L .Kennion  
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 اتومبيل 500هامپشاير و نيم فوج گورخه (سربازان هندى) از بغداد باين صوب اعزام شدند. پياده نظام و باروبنه توسط 
بارى فرد حمل گشت. آخر االمر به بيچراكوف اجازه حمله به جنگلى ها داده شد. جنگلى ها يك موضع مستحكم طبيعى 

در منجيل در سفيدرود كه مسافرين تهران آنجا را مى شناسند در تصرف داشتند. انفجار فقط چند خمپاره رعب و وحشتى 
در دلها انداخت و جنگلى ها با تلفات زياد بطرف مساكن و منازلشان روانه شدند. كوچك خان تا اندازه اى به اعاده 

روحيه آنان موفق گرديد، يعنى بآنها چنين گفت كه جنگجويان روس آنها را مغلوب كرده اند نه انگليس ها. او انگليسها 
را بنام قابل استهزاء ميخواند. نتيجه اين شد كه وقتى بيچراكوف ايران را براى رفتن بقفقاز تخليه مى نمود دنسترويل هم 

قدم بقدم او را متابعت نموده و امكنه نظامى را پشت سر او اشغال ميكرد و توانست بدين ترتيب جاده را با نيروى كم خود 
 در تحت تصرف درآورد.

جنگلى ها نيز در تحت نفوذ و تعليمات آلمانها تصميم گرفتند يك كوشش ديگرى براى آزمايش صحت گفتار ارباب 
 450 ماه ژوئيه نيروهاى عمده آنها بدسته انگليس ها كه در خارج شهر رشت اردو زده و داراى 20خود بنمايند. در 

تفنگ چى و دو عرابه توپ و نيز دو اتومبيل زره پوش بودند حمله نمودند. در همانحال يك دسته سپاه نيرومند ديگر آنها 



به كنسولگرى انگليس يورش برده و شهر را نيز تصرف نمودند، ولى جنگلى ها با دادن تلفات سخت شكست خوردند. 
كنسولگرى شجاعانه آزاد شد و باالخره دشمن در خارج بازار بمباران شده و در نتيجه اين موفقيت كوچك خان پيشنهاد 

صلح داد. با پيشنهاد او موافقت شد و او با انگليس ها كنتراتى بست كه برنج مورد نياز آنها را تأمين نمايد. او باين خوش 
 بود كه پولى در آورد تا اينكه جريان حوادث موقع مناسبى باو بدهد كه بتواند از آب گل آلود ماهى بگيرد.

 كوشش دالورانه براى دفاع باكو

دنسترويل در اينموقع آماده بود كه پرهيجان ترين قسمت حادثه جوئى بزرگ خود را آغاز كند. حكومت بلشويك باكو 
از بين رفته و بجاى آن حكومتى بروش «ديكتاتورى خزر مركزى» تشكيل شده بود. عمليات ناحيه باكو با تاريخ ايران 

ارتباطى ندارد ولى ذكر خالصه اى از وقايع آنجا شايد چندان از موضوع خارج نباشد. حكومت جديد تقاضاى مساعدت 
 و كمك نمود و
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دنسترويل هم كه در اين موقع بكنترل بندر غازيان و انزلى دست يافته بود فورا در جواب يك دسته كوچكى بدان صوب 
روانه داشت و بتدريج نيز هرموقع به قوائى دسترسى پيدا مى كرد به امداد دسته مزبور ميفرستاد. وى در ضمن سه كشتى با 

ظرفيت كافى براى حمل تمام نيروى خود فراهم كرده محفوظ داشت كه چنانچه حادثه اى رخ دهد و مجبور به تخليه 
آنجا شود وسائل حركت داشته باشد. خالصه وى در اول ماه اوت ستاد خود را به باكو منتقل نمود. موقعيت نظامى از 

همان روز حركت يأس آور بود. تركها چون با مخالفت و مقابلى شديدى مواجه نشدند سپاه باكو را كه مركب از ارامنه 
 بود از جلو خودشان رانده بودند.

بيچراكوف هم كه فرماندهى آرتش سرخ واگذار باو شده بود نيروهاى خود را از باكو بطرف دربند عقب كشيد و اين 
 عمل تا جائيكه مربوط به شانس موفقيت دنسترويل بود مهلك بوده است.

نيروهاى دشمن در نزديكى باكو موضع گرفته و در هرموقع كه ميخواستند قادر به بمباران شهر و بندر بودند، ولى 
خوشبختانه توپهاى سنگين در اختيار نداشتند. يگانه عقيده ساخلو اين بود كه انگليسى ها بايستى جنگ را در تحت نظر 

 گرفته و شروع به نبرد كنند و درعين حال تمامى وسايل زندگى و خواربار طرف احتياج عمومى را فراهم كنند.

 نفر تجاوز 1200آذوقه خيلى كم بود و حتى بقدر سدجوع پيدا نميشد. چون عده نفرات انگليسى ها در باكو هيچوقت از 
نكرده بود اين مطلب صاف و روشن بود كه در صورتى كه قواى محلى دالورانه پيكار نكنند شهر بطور حتم مى بايد 

 سقوط كند. در حقيقت نيروى بزرگ تركها بايستى آنجا را بدون محاصره گرفته باشد.

 ماه سپتامبر وقتى كه تركان حمله عمومى را در باكو شروع نمودند نيروهاى مقيم آنجا ترس و جبن ذاتى خود را 14در 
نشاندادند. گرچه انگليسى ها شجاعت ملى خود را بروز دادند و عده تلفات در آخرين نبرد بالغ بر بيست درصد عده 

اصلى شد معهذا ناگزير به تخليه شدند. جاى شكر است كه در نتيجه حسن انتظامات و عمليات ستاد آرتش و نيز بواسطه 



فقدان جسارت در بين دشمن اين عقب نشينى به نحو مطلوبى صورت گرفته و افراد قشون همگى سالما و بدون وقوع 
 حادثه ديگرى به بندر انزلى رسيدند. بدين ترتيب داستانى از قهرمانى 
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يكعده بپايان رسيد و كسانى كه در بحبوحه جنگ گذشته خدمت كرده اند مى توانند از آنها به بهترين وجهى قدردانى 
 كنند.

در اوايل فصل پائيز نيروهاى اضافى انگليسى بسوى شمال غربى ايران براى جلوگيرى از خطر تهديد تركها در صورت 
پيشروى از آذربايجان اعزام شدند. نقشه اين بود كه جاده سنه، بيجار، زنجان و انزلى را مفتوح نگاهدارند. در حقيقت اين 

 تهديد وجود خارجى پيدا نكرد، زيرا نيروهاى دشمن در تمام طول اين خط عقب نشينى مى نمودند.

 اين نيرو هنوز جاده اصلى بغداد را مفتوح نگاهداشته و از ايران در مقابل بلشويك ها دفاع مى نمود. ولى 1921در مارس 
  اين نيروها عقب نشينى نمودند.1921باالخره در 

 فرار ارامنه آشورى از اروميه.

در فصل هشتاد و پنجم راجع باموال و دارائى آشوريها شرحى گفته شد. تغيير رژيم روسيه آنها را در يك حال خطرناكى 
باقى گذارد، چه آنها ممكن بود بوسيله دشمن آباء و اجدادى خود بكلى منهدم و نابود شوند. آنها مورد حمله تركان، 

ايرانيان و نيز اكراد واقع شدند و با وجوديكه وقايع و اتفاقات هم بيشتر برعليه آنها بود مدت سه ماه از خود دفاع نمودند. 
در اين اوان يكدسته از قواى انگليسى در بيجار بود كه بيش از صد ميل با آشوريان فاصله نداشت. عليهذا قرار بر اين شد 

كه يكعده از آشوريها از خطوط ضعيف تركها عبور نموده و كمكهائى از حيث مهمات و پول از انگليسى ها دريافت 
نمايند. يك هوانورد انگليسى باروميه پرواز كرد و در آن جا پس از اينكه از بين يك شليك پى درپى آتش شديد دشمن 

خود را نجات داد مورد نوازش و احترام مسيحيان حق شناس واقع شده و بقدرى او را بوسيدند كه مشرف بمرگ گرديد. 
نامبرده براى آقا پطروس ژنرال آنان حامل پيامى از طرف دنسترويل بود. در نتيجه قوائى از مسيحيان خطوط تركها را 
شكافته و دسته انگليس ها را مالقات نمودند. ولى بواسطه اشاعه شايعات بى اساس و دروغ راجع به فالكت آنان كه به 

افراد عمده قبائل رسيد آنها هم خانواده و گله خود را جمع نموده با حال وحشت زده اى به بيجار فرار كردند، در 
صورتيكه ايرانيان و نيز تركها و اكراد آنها را تعقيب مينمودند. انگليس ها در مدت مساعدت و كمك باين مردم بدبخت 

 از هيچ اقدامى فروگذار نكردند، ولى قبل از اينكه اين طائفه از طرف مقامات 
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انگليسى و مصادر امور پذيرفته شود عده زيادى بضرب تيغ و نيز از قحطى و خستگى در عرض راه جان سپردند و عده 
 نفوسشان به پنجاه هزار نفر (كه شايد نصف عده اصلى نفوس آنها بوده باشد) تقليل يافت 



اين خروج و جالى وطن ارامنه در يك درام جالب توجهى بقلم دوكين سى چنان روشن بيان شده كه آن مهاجرت يا 
فرار مغوالن تورگو را از ولگا به ايلى تحت- الشعاع قرار داده است. امروز تشكيالت آشوريها كامال تازه شده، كارهاى 

تعليم و تربيتى و بهداشت و بازگشت محاسن اخالقى در ميان آنها كه بوسيله مهربانى آميخته با سخت گيرى صورت 
گرفته در عالم نوع پرورى يك موفقيت قابل مالحظه اى بشمار ميرود كه خود پناهندگان آشورى نيز بآن قيمت گذارده و 

 قدردانى ميكنند.

 ميسيون نظامى در تحت فرمان سرلشكر سرويلفريد مالسون 

حكومت هندوستان عالوه بر ميسيون دنسترويل ميسيون ديگرى به ماوراء قفقاز فرستاد. خطر عمومى كه براى هندوستان 
پيش آمده بود در فصل پيش مذكور افتاد. بنابراين هدف ميسيون مالسون اين بود كه بلشويك ها را از كنترل و دست 

 يافتن بر قسمت غربى جاده آسياى مركزى و همچنين بندر كراسنوودسك بازدارد.

 يك دسته كوچكى از سربازان هندى كه من با ارسال چند افسر صفى و خارج صفى بآنان كمك نموده 1918در تابستان 
بودم بمشهد فرستاده شد. آنها مأمور بودند كه در اولين وهله خطوط نظامى شرق ايران را كه از طرف روسيه تخليه شده 

بود اشغال كنند. اين را هم نبايد نگفته گذاشت كه خط آهنى كه چندين سال قبل از جنگ بسوى نوشكى ساخته شده 
 به مرز ايران رسيد. از سر اين خطآهن يك سرويس 1918 به دلباندين و در بهار سال 1917بود ادامه يافته در سال 

 ميل بود درست شد. خوش بختانه در اين 400باركشى هاى موتورى بسوى شهر هاى بيرجند و مشهد كه فاصله آن بالغ بر 
جاده به موانع بزرگ طبيعى برخورد نشد و آن دائما اصالح ميشد تا اينكه حاليه يكى از دارائى هاى پرقيمت دولت ايران 

 بشمار ميرود.

 از اقامت سربازان هندى در شهر مدتى نگذشته بود كه حكومت بلشويك عشق آباد
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برانداخته شد. روسها و تركمانان كه خود را بنام اقليت يا منشويك مى ناميدند بر ضد بلشويك ها بودند و براى از بين 
بردن دشمن مشترك از انگلستان تقاضاى كمك و پشتيبانى نمودند و در عوض موافقت شد كه بندر كراسنوودسك 

تحويل ما شود. اگر كومك انگليس ها نبود يقينا آنان بدست نيروهاى بلشويك كه از تاشقند اعزام ميشدند از پا 
 ميل طول داشت به استدعاى آنها 1100درميآمدند، با وجود طول خارق العاده اين خط ارتباط كه از قطه بوده و بالغ بر 

 جواب مساعد داده شد.

سرلشكر سرويلفريد مالسن به فرماندهى هيئت نظامى كه بنا بود بتعقيب عمليات قطعى و مخاطره آميز پردازد منصور 
گشت. شرح موضوع از حدود بحث اين كتاب خارج است، ولى من چند سطرى بوقايع برجسته تخصيص ميدهم. 

تركمن هاى متفق قابل اعتماد نبودند، چه از وسوسه غارتگرى خوددارى نمى توانستند كرد. بنابراين بار واقعى هرگونه 
تعهدى بر دوش عده قليل افراد انگليسى و هندى واقع ميگشت و اينان نيز با نجابت تعهدات خود را تحمل كردند. بعلت 



وضع طبيعى دشت، طرفين در اطراف راه آهن متمركز شدند و تاكتيكهاى مختلفى نميشد بكار زد و هردسته كه باندازه 
 كفايت استعداد مى يافت سعى ميكرد حمله نموده و رابطه حريف را قطع كند.

در ماههاى اوت و سپتامبر در كاخه ايستگاه نزديك مرز ايران كه من بخوبى ميشناسم سه جنگ درگرفت، حمله 
بلشويك ها در جنگ اول با تلفات سنگينى عقب رانده شد و سومين درگيرى روحيه شان را بكلى خراب كرد. سقوط 

بادكوبه باعث اعزام قواى امدادى شده و در اكتبر پيشروى بطرف دوشاك انجام گرفته و دشمن از اين مركز مهم بيرون 
رانده شد. متفقين ما روس ها و تركمان ها دست به چپاول زدند و وقتى حمله متقابله بلشويكها شروع شد قشون ما پشتيبانى 

نداشت و در خطر مقابله با كثرت جمعيت قرار گرفته بود. ولى شجاعتشان باعث نجات از وخامت اوضاع گشته و در 
 هيئت به مشهد 1919بلشويكها چنان تأثير كرد كه باالخره به چارجوى كنار رود جيحون عقب نشستند. در بهار سال 

  به هندوستان بازگشت.1920مراجعت كرد و در پائيز سال 

 بحريه انگليس در بحر خزر

 نيز بايد ذكرى »1 «براى تكميل شرح كارهاى انگليس ها در سرحدات شمالى ايران از خدمات فرمانده د. ت. نوريس 
 شود.

______________________________ 
)1-(Commondor D .T .Noris  
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 به انزلى رسيده و مشغول تجهيز چند كشتى بخارى 1918اين افسر باتفاق چند افسر جزو كارمندان دريائى در تابستان 
شدند. پس از تخليه بادكوبه او به كراسنوودسك رفته و توسط منشويك ها با گرمى پذيرائى شد. در اين بندر پايگاه 

 چهار كشتى مهيا و مجهز 1918دريائى ايجاد كرده و به تسليح كشتيهاى تجارتى مشغول شد بطوريكه در اواخر اكتبر 
براى كارزار داشت. در اين فاصله هم با ژنرال بيچراكوف رابطه برقرار كرده و اين ژنرال ناوگان مركزى خزر را كه 

 نوامبر در باكو ظاهر شده 17همكار قابل اعتمادى براى دنسترويل نبود با انگليس ها همراه ساخت اين دو ناوگان متحد در 
و باراندازهاى ويران را تصرف كردند. تركها از شهر خارج شده و انگليس ها آنرا تصرف كردند. پس از اين واقعه طولى 
نكشيد كه ناوگان مركزى خزر كه مركز دسيسه بلشويكها و سرچشمه خطر شده بود سعى كرد فرار كند، ولى مجبور به 

 تسليم بانگليسها گشت.

نوريس كه استعدادش با چند ناوچه موتورى ساحلى و يك واحد هواپيمائى و چند كشتى مجهز بازرگانى افزوده شده 
 پس از آنكه يخها ناوگان بلشويك ها را در حاجى طرخان 1919بود مشغول تسخير تمام بحر خزر گشت. در بهار سال 

 ماه مه خود را در آنجا 21رها كردند قسمت اعظم كشتى هاى دشمن به الكساندروسك حركت كردند. نوريس در 
حاضر كرده و ناوگانش با كمك تواناى هواپيمائى سى فروند از كشتى هاى جنگى را مورد حمله قرار داد و چهارده 

فروند آنها را نابود ساخت. بحريه بلشويك ها محققا مغلوب شد و تا موقع عقب نشينى انگليسها در ماه اوت و واگذارى 



ناوگان به روس ها كه زحماتشان را نوريس با خرابى پايگاه آشوره ده كم كرده بود تفوق انگليس ها در بحر خزر 
 بى مدعى بود و يك صفحه درخشان ديگرى بر اقدامات بحريه انگلستان افزوده شده بود.

 را بخاطر مى آورد كه مينويسد «صليب قرمز سن جرج را »1 «ضمنا افراشتن پرچم سفيد يادداشت آنتونى جنكينسن 
 برافراشت در پرچم هاى ما ..... كه من تصور ميكنم هرگز قبل از آن در درياى خزر ديده نشده بود.»

______________________________ 
)1-(Antony Genkinson  
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 از يك لنترمسى 

 فصل هشتاد و نهم محاصره شيراز توسط قشقائى ها و آخرين شكست آنها

 ها، قبائل وحشى كه در آن تنگه ها زندگى ميكنند آزادى خدا و كشمكش يگانه قانونشان ميباشد

 لرمونتوف، اسمعيل بيك 

 ابراز خصومت به انگليس ها در جنوب ايران 

 ظاهر شد. در مدت پائيز و 1917خصومت دولت ايران و دمكراتها در ابتدا پس از افتادن كابينه وثوق الدوله در ژوئن 
زمستان بر شدت آن افزود و هم افراد و هم افسران پليس جنوب بنابر سائقه طبيعى تحت تأثير قرار گرفتند. پيشواى 

تبليغات ضد انگليسى مخبر السلطنه بود كه طولى نكشيد بوزارت داخله منصوب گشت. آلت اجراى كارهايش فخر 
 السلطنه يكى از دمكراتهاى دو آتشه بود و تصور ميرفت كه از آلمانها كمكهاى مادى دريافت مينمود.

 شرح زير نمونه اى از تأثير آن تبليغات است:

جاده شيراز و اصفهان كه شش ماه امن بود دفعتا توسط اعراب مشدى جان خانى مورد حمله واقع شد. اينها بيكى از 
پاسگاههاى پليس جنوب حمله كرده و چندين كاروان را غارت كردند. يك اسكادران از تيراندازان سوار برمه با 

راه پيمائى سريع از شيراز عزيمت و شديدا قبايل را تنبيه كردند و عده اى از شتران غارتى را پس گرفتند. مطلب قابل 
 مالحظه اين است كه پيش از وقت اعراب همه شترها را باستثناى آنانى كه محموالت پليس 
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جنوب را حمل ميكردند رها كرده بودند. چند ماه بعد مشهدى جان خان به كلنل گرانت اعتراف نمود كه در مدت غيبت 
او فخر السلطنه طايفه اش را اغوا نموده و از جانب دولت ايران حكم كرده بود كه بهر صورت كه ممكن بشود به 



انگليس ها حمله كرده و مزاحمتشان را فراهم آورند. يك طرز ديگر ابراز خصومت دولت ايران اين بود كه كسانيرا كه 
براى فروش آذوقه بانگليس ها نزديك ميشدند باقسام مجازات و آزارهاى شديد تهديد نموده و تنبيه ميكردند. باالخره 

 نماينده وزارت امور خارجه ايران در شيراز مأمور شد بابت قبائل غارتگرى كه تنبيه شده بودند مطالبه غرامت نمايد.

 مبادله يادداشت بين دولتين انگليس و ايران 

در ماه مارس درست ده روز قبل از اينكه پرده آخرين عمليات جنگ بين الملل در فرانسه باال رود دولت انگليس 
يادداشتى جهت دولت ايران فرستاد. پس از تذكر باظهارات رسمى اخير دولت انگليس كه استقالل ايران را بطور دائمى 

تضمين نمايد در يادداشت، از ايران تقاضا كرده بود رفتار دوستانه پيش گرفته و سرحدات كشور را براى جلوگيرى از 
مراجعت جاسوسهاى دشمن حراست كند. همچنين شناسائى رسمى پليس جنوب تا خاتمه جنگ درخواست شده بود، با 

توجه باينكه دولتين پس از آن نسبت به تشكيل يك قوه متحد الشكلى مذاكره خواهند كرد، باالخره ذكر شده بود تا 
اختتام جنگ قشون انگليس سرحدات آذربايجان را حفاظت خواهد كرد. در ازاء مناسبات دوستانه كمك مالى سرشار و 

  وعده داده شد.1907همچنين تعليق قرار داد منفور 

در ماه آوريل موقعيكه در چشم ناظر عادى عقب نشينى قشون انگليس در مقابل نيروى غلبه ناپذير دشمن داللت بر 
نزديكى پيروزى آلمان مينمود دولت ايران جواب داد كه فرستادن قشون انگليس به ايران سعى در نگاهدارى بيطرفى 
كشور را كامال بيهوده خواهد ساخت. بعالوه پليس جنوب را قوه خارجى شناخته و آنرا تهديدى باستقالل و تماميت 

ايران ميشمارد. در خاتمه اظهار اميدوارى نموده بود كه حكومت بريتانيا ايران را واگذارده و آنرا تخليه نمايند و اجازه 
 دهند ايران به اصالحات الزمه بپردازد. ولى بنابر معمول تنها پيشنهادى كه رد نشده بود موضوع استعانت مالى بود.
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يادداشت دولت بريتانيا و پاسخ دولت ايران بنابر دستور تهران در شيراز و نقاط ديگر منتشر گشت. نتائج آن مبسوط بود. 
دوستان ما مأيوس شدند در حاليكه دشمنانمان مسرور شده و از غرور و نخوت باد به آستين انداختند. در صورتيكه عدم 

رضايت در پليس جنوب باعث شروع دلنگرانى شديد و ايجاد موقعيت بحرانى جديد گرديد. تصور ميرود كه تسليم 
يادداشت بدان جهت بجا آورده شد كه يك فوج از قشون انگليس كه در همدان حضور داشت از آن پشتيبانى كند. ولى 
بايد متذكر شد كه يك لشكر حداقل قوه اى بود كه براى تهديد دشمنان كثير و اميدوار ساختن دوستان ما كفايت ميكرد 

 و با اوضاع جاريه تا موقع برداشت خرمن غيرممكن بود با كمبود وسائل حمل و نقل قواى عظيمى در كشور وارد كرد

 فرار افراد پليس جنوب 

پس از شنيدن جواب دولت ايران من مقامات مسئول را مطلع ساختم كه فرار دسته جمعى از پليس جنوب ممكن است 
زياد اتفاق افتد و بدبختانه پيشگوئى من به حقيقت پيوست. يك هفته نگذشت كه يك افسر جزء و ده سوار از آباده فرار 
كردند. دوازده نفر ديگر هم در جاده نزديك ده بيد فرار نمودند و در هرمورد فراريان اسب و اسلحه را همراه مى بردند. 



فراريان آباده از خود سندى جا گذاشتند كه مدلل ميساخت فرارشان جنبه سياسى دارد. فراريان توسط يك افسر انگليسى 
 و يكدسته افراد كه وفاداريشان مشكوك بود و دو نفر آنها هم در راه فرار كردند تعقيب شدند. »1 «بنام كاپيتان وينتر

بهرجهت شش نفر از فراريان نزديك اصفهان دستگير گشتند و من دستور اعدام آن ها را صادر نمودم. حكم مزبور توسط 
 سركنسول انگليس كه همراهى هاى دائميش ذيقيمت بود اجراء گرديد. وقتى خبر اين »2 «نايب سرهنگ ت. و. هايگ 

فرارها رسيد دو گردان از شانزدهمين دسته راجپوت ها (سربازان هندى) از شيراز به آباده اعزام گشت، چه حمايت افسران 
 صف و خارج صف منفرد انگليسى بى نهايت مورد احتياج بود و حضور اين قوا از اتفاقات سوء جلوگيرى كرد.

______________________________ 
)1-(Captain Winter  

)2-(Lieut .Colonel T .W -Haig  
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 تنبيه و مجازات عشاير در سر خطوط مواصالت 

اداره اطالعات ما بسيار خوب و منظم بود و طولى نكشيد كه ما دانستيم با اتحاد قبائل جنوبى ايران به سركردگى قشقائيها 
مواجه خواهيم شد. بعالوه كشف شد كه ايشان در اواخر ماه مه كه در اطراف شيراز علف فراوانست بما حمله خواهند 

كرد. ما اميد داشتيم قوام الملك اقال بتواند بعض از قبائل عرب را بى طرف نگاهدارد، ولى ميدانستيم البو محمدى ها كه 
از تقصيرشان در دزدى داليل زيادى در دست داشتيم و هم چنين همسايه ايشان چاهكى ها كه حين ارتكاب دزدى در 

 موقع بازديد شخص من تقصيرشان فاش شده بود با دشمنان ما موافقت كرده اند.

در شمال قسمتى از چهارراهى ها كه سال گذشته از تنبيه سالم جسته بودند دستبردهاى متوالى ميزدند. چنين بنظر مى آمد 
كه اگر به آنهائى كه در حوالى نيريز متمركز بودند يك ضربه شديد و سختى وارد شود باعث نجات پادگان كوچك 
انگليسى كه مقيم آن مركز مهم بودند خواهد شد. بعالوه پس از آن، از حمله قشقائيها با عده غلبه ناپذير آنها در موقع 
افتتاح مخاصمات در امان خواهند بود و ديگر قبائل عرب عموما دلسرد شده و جرئت پيوستن به قشقائيها را نخواهند 

 داشت.

اولين اقدامى كه شد فرستادن تفنگچيان سوار برمه به نيريز بود تا كمكى بآنان باشد. قواى متحده با يكدوره راه پيمائى هاى 
سريع تحت فرماندهى نايب سرهنگ گرانت هريك از قبائل نامبرده را غافلگير كرده و تنبيه مناسب نمودند. ضمنا مقدار 

زيادى از اشياء غارتى بچنگ آمد و دالئل و نشانه هاى تقصير البو محمدى ها هم كشف شد. در ضمن اين عمليات كه 
 ميل طى طريق نمودند و اين حركت سريع 421 روز 19هم خوب طرح شد و هم خوب اجرا شد افراد سوار در عرض 

كه معموال در شب انجام ميگرفت باعث آن شد كه ستون قواى دشمن را غافلگير كند. در صورتيكه كارهاى شايان دقت 
اطالعات بسرپرستى صوبه دار ميجر على دوست يكى از افراد شاخص قشون هند توانست وسائل اجراى عمليات را در 



منطقه ناشناس و نقشه بردارى نشده فراهم كند. بقسمى كه من مترصد بودم قبائلى كه در اين عمليات سركوبى شدند و نيز 
 همسايگانشان به صولت نه پيوستند و باين ترتيب نتائج عمليات فوق خيلى خوب و عالى بود.
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 1918اوضاع در ماه مه 

براى جلوگيرى از وقوع هرگونه نزاع و تصادم با رئيس مقتدر ايل قشقائى كه كازرونى ها به سرپرستى ناصر ديوان و 
ابواب جمع قبائل دشتستان و دشتى و عشائر ناراضى عرب با او همراه بودند هرگونه كوششى بعمل آمد. عقب نشينى قواى 

متفقين در فرانسه شايد دشمنان ما را جرئت بخشيد تا به فعاليت و كوشش خود بيفزايند. شكى نيست كه صولت اگر 
توسط همه هيئت دولت پشتيبانى و استظهار نميشد اقال چند نفر از اعضاى كابينه پشتيبان او بودند. تصميم وى به 

 كه صادر كرد، لحن نامناسب تلگرافهائيكه توسط صمصام السلطنه بختيارى »1 «مبارزه جوئى برعليه ما، اعالميه اى 
نخست وزير مخابره ميكرد و كاغذهاى محرمانه اى كه صولت به معاضدين خود نوشته و بسيارى از آنها را من خواندم 

همه داللت ميكرد بر اينكه او تصور مينمود در حمله به انگليسها و پليس جنوب اطاعت از اوامر دولت ميكند. همچنين 
 نبايستى در اينجا نفوذ قادره واسموس را فراموش كرد.

 كازرونى و 1500 نفر از نخبه مردان جنگى قبيله قشقائى و 4500قواى شگرفى كه در اختيار صولت بود در شروع كارزار 
 هزار نفر ميرسيد و آن تا 8 تا 7بهمين تعداد از ابوا بجمعى دشتى، دشتستانى و ساير نقاط بودند و رويهمرفته عده شان به 

وقتيكه معلومش شد قدرت شكست دادن ما را ندارد بهمين مقدار باقى ماند. افراد قبائل باموزر مسلح بودند و تجهيزات 
بسيارى داشته و دليرانه مى جنگيدند. بعالوه تحرك و استتارشان در تپه ها قابل مالحظه بود. وضع انگليس ها از هروقت 

  ثلث اين عده افراد تازه واردى »2 « نفر ميرسيد.2200ديگر محكمتر بود، چه افراد حاضر در شيراز جمعا از حيث تعداد به 

______________________________ 
 ماه مه بود چنين است «من بهمه اعالم ميدارم كه قشون پليس جنوب كه در نزد 22)- قسمتى از اين اعالميه كه بتاريخ 1(

حكومت ايران رسميتى ندارد باعث آن شده كه قشقائيها و ساكنين كازرون، دشتى، دشتستانى و ساير نقاط بموجب 
 دستور دولت ايران براى دفاع اسالم اقدام نمايند». (مؤلف)

)- اين قوا تشكيل ميشد از: يك اسكادران پانزدهمين دسته نيزه داران بنگالى تحت فرمان ماژور س. م. بروس. سه 2(
 اسكادران تفنگ چيان سوار برمه (افراد غالبا پنجابى بودند) تحت فرمان نائب سرهنگ ح. ر.

داير، سى و هشتمين آتشبار كوهستانى تحت فرمان س. ر. ويليز، شانزدهمين دسته راجپوت ها تحت فرمان نائب سرهنگ 
 ج. ر. وانرنن و صد و بيست و چهارمين دسته بلوچ ها تحت فرمان نائب سرهنگ ب. ف. ر.

 هولبروك. (مؤلف)
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بودند كه كمتر از شش ماه تعليمات داشتند. آتشبار كوهستانى هم تماما از سربازان جوان مركب شده بود و جنگ 
ديدگانشان به هندوستان مراجعت كرده بودند. دويست نفر هندى (بانضمام پادگان ده بيد) در آباده متوقف بودند. تعداد 
افراد ايرانى پليس جنوب در شيراز اندكى بيشتر از قشون هندى بود، ولى چون دولت ايران به انگليس ها اعالم مخاصمه 

نموده بود و همچنين بواسطه تبليغات سوء زياد وجود آنان باعث خطر براى امنيت انگليس ها گرديده بود. افسران و افراد 
در پست هاى دوردست يا سرپيچى كرده و يا تسليم شدند، ولى ويليامز و دسته دلير افسران صفى و خارج صف انگليسى 

 در شيراز با بى باكى و مراقبت دائم مانع سركشى گشتند. بهر صورت مجبورا دسته هاى قشون هندى 

 702، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

در بين مواضع حساس صفوف ايرانيان قرار داده شدند و اين خود عمل خطرناكى از جهت پخش كردن قشون محسوب 
 ميشد و با وجود اين پشتيبانى مثل آن بود كه افسران روى دهانه آتش فشان خفته باشند.

قوام در حدود دو هزار نفر عرب در اطراف شيراز جمع كرده بود. اينان قشقائى ها را دشمن داشته و از انگليس ها بيزار 
بودند و اگر پيش از آنكه فاتح معلوم شود دست اندركار نميشدند به حمله طرف فرسوده مبادرت مينمودند و جدا به 

 اشكاالت مالى افزودند.

 بعالوه باعث كمبود همه گونه مهمات و خواربار و مايحتاج نيز مى شدند.

حال خوبست توجهى به شيراز و فرمانفرما بنمائيم. وضع حضرت واال خيلى مشكل بود، چه بين كابينه تهران و تقاضاهاى 
ما در محل گير افتاده بود و شايد تنها او بود كه ميتوانست اين موقع باريك را حفظ كند. در بسيارى مسائل او محققا 

نمى توانست با ما موافقت كند، ولى تا اندازه تحت تأثير پسرانش واقع شده و در آخر راه مناسب را اختيار ميكرد. ساكنين 
شيراز توسط ماليان برعليه انگليس ها تحريك شده و به جهاد دعوت و موعظه ميشدند. تهديد به مرگ آزادانه ابراز ميشد 

و اعالناتى در بازار منتشر مى گشت كه مردم را بقيام دعوت مى نمود. در زير بطور نمونه يكى از اين اعالنات را ذكر 
 مينمائيم:

«اى مردم شيراز! اى مردم غفلت كار خفته! اى مردم نادان! اى مردم المذهب، بى ناموس و تنبل! از زنان پست تر مباشيد! 
 خائنين را بقتل برسانيد! دشمنان را در خانه شان بكشيد! تمام دشمنان خارجى را بقتل برسانيد!»

 اشكاالت تهيه آذوقه 

 در اينموقع خرمن جمع ميشد و موضوع تهيه آذوقه مشكل ميگشت.



ذخيره عليق بسيار كم و منابع منطقه عمليات تماما مصرف شده بود. از طرفى كاه و يونجه هم باندازه اى پرحجم و مزارع 
اطراف كم وسعت بود كه اگر هم خريدارى ميشد وقت و كار براى حمل با االغ و تحويل آن آنقدر زياد بود كه با 

مصرف آن مطابقت نميكرد. حقيقتا موضوع عليق باندازه اى مهم شده بود كه بيش از يكبار ما راجع به امكان مسئله دل 
 فكار خارج فرستادن قشون سوار يا نابود كردن اسبهايشان صحبت 
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 در فراهم كردن آسياها و »1 «كرديم. خوش بختانه جيره كافى جهت افراد فراهم بوده و نايب سرهنگ ر. ت. مك انرى 
 ساير كارها جديت زيادى بخرج داد.

 اردوگاه شيراز

ما در يك حلقه اى از باغهاى حصاردار شمال شرقى شيراز مستقر شده بوديم. از اين جهت از هرحيث جز تيراندازى از 
 دور تأمين داشتيم.

و بعلت انتظار اغتشاش چاهها حفر كرده و بتدريج موقعيت خود را با بناى برجها و ايجاد راههاى عبور داخلى مستحكم 
ساخته بوديم. بين اين اردوگاه و شهر ميدان خالى بفاصله قريب يك ميل وجود داشت. يك شكاف ربع ميلى هم بين اين 

 ميدان و ناحيه باغها بود.

قونسولگرى و اداره تلگراف در اردوگاه بود، ولى منزل اعضاء بانك را كه در خارج قرار گرفته بود مى بايستى تخليه 
 كنيم. صفوف پليس جنوب قريب نيم ميل در جنوب اردو و نزديك شهر واقع بود.

 شروع تعرض توسط صولت الدوله 

در تاريخ دهم ماه مه دسته اى از قشقائى هاى دره شورى قسمتى از وسائل نقليه پليس جنوب را در خانه زينيان بيست و 
 شش ميلى غربى شيراز غارت كردند. مهاجمين فورا تعقيب و دستگير شدند.

در اينوقت كالنترشان تهديد حمله به پست خانه زينيان كرد مگر اينكه گرفتار شدگان رها شوند. چون با اين تقاضاى 
تحريك آميز موافقت نشد قشقائى ها كاروانسرا را محاصره و شروع به تيراندازى كردند، ولى سروان ا. و. ويل دليرانه 

بخارج هجوم آورده و موقتا متفرقشان ساخت و دسته اى از قواى پليس جنوب با پشتيبانى قواى هند بدان صوب مأموريت 
يافتند و ايشان هم حول وحوش خانه زينيان را از وجود دشمن پاك كرده تلفات چندى وارد آوردند و تعدادى از عشائر 

 و گوسفندان را دستگير ساختند.



آنان بعد بشيراز مراجعت كرده و پست خانه زينيان را با ساختمان محكمش رها كرده و به پادگان پليس جنوب سپردند. 
صولت راجع باين واقعه با فرمانفرما شروع به مكاتبات تندى نمود و او هم در تالش جلب همراهى كابينه افتاد. مضمون 

 اين تلگرافهاى رسمى شان رضايت بخش بود، ولى پيغامهاى صمصام السلطنه به صولت بطور وضوح براى 

______________________________ 
)1-(R .T .Mc Enery  
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تشجيع او بود. منظور ما اين بود كه گفتگوها را آنقدر طول بدهيم تا ستون تحت فرماندهى گرانت وارد شده و اين عمل 
  مه، همانروزيكه گرانت به شيراز رسيد دريافت گشت.23با موفقيت انجاميد يعنى اعالم تعرض صولت در 

قواى تحت فرماندهى ماژور ژنرال ج. آ. دوگالس كه در بوشهر متوقف بودند در مدت تابستان زياد شده بودند، ولى 
بواسطه آب و هواى سخت و اشكال منطقه بما اطالع دادند كه اقال تا اكتبر از جانب آنها كمكى وصول نخواهد شد. 

يك دسته كوچكى مركب از دو قسمت سوار، قسمتى از آتشبار كوهستانى و چهارصد پياده در اوايل ماه ژوئيه به 
سيرجان فرستاده شد تا كرمان را آرام نگاهدارد. وقتى ما مبارزه طلبى صولت را قبول كرديم بخوبى ميدانستيم كه يا 

 بايستى او را درهم بشكنيم و يا توسط قشقائيها نابود شويم.

  ماه مه 25عمليات ده شيخ 

قسمت علياى دره شيراز تا شش ميل كامال مسطح است، ولى رشته كوههاى اطراف در كاروانسراى چنار راهدار متصل 
 ميلى شيراز است ادامه 16شده و از اينجا جاده وارد ناحيه كوهستانى پر از تپه و گردنه شده تا ده شيخ كه دهكده اى در 

مى يابد. جاده اصلى بطرف مغرب تا خانه زينيان و كازرون امتداد مى يابد، ولى راه فرعى بطرف جنوب به ناحيه كوچكى 
 نفر از افراد 4500معروف به خانه خبيص ميرود. صولت در اين محل كنار رودخانه قره قاچ خيمه زده بود. در اطرافش 

 نفر از كازرونيها خانه زينيان را در محاصره داشتند. نقشه صولت محققا اين بود كه انگليس ها 1500ايل بودند در حاليكه 
را مستقيما متوجه خانه زينيان بكند و در اين صورت برايش ممكن ميشد خط عقب نشينى ما را از خانه خبيص يا خبيس 

 قطع كرده و ستون را به همراهى كازرونيها محاصره كند.

بر ما جنگ قاطعى تحميل شده بود و هرچه زودتر ما مى توانستيم جواب اين مبارز طلبى را بدهيم بهتر بود. از اين جهت 
 1600 ماه مه آنان خارج شدند و فرداى آنروز هم در حاليكه عده شان به 23هيچ استراحتى به افراد ستون داده نشد و در 

نفر ازدياد يافته بود در تحت فرماندهى اورتون براى حمله به قشقائيها عازم شدند. اينها شب را در چنار راهدار توقف 
 كرده و صبح زود با سرعت بجلو تاختند، ولى نزديك ده شيخ به مقاومت شديدى 
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برخوردند. اورتون نقشه صولت را فهميد كه ميخواهد ويرا به خانه زينيان طرف مغرب بكشاند. بنابراين او براى خنثى 
كردن آن نقشه كم كم بجنوب طرف اردوى قشقائيها متوجه شد. در مركز صحنه عمليات تپه مرتفع كوه پهان قرار داشت 

 كه بطرف جنوب تا هشت هزار پا ارتفاع ميگرفت و دسته كوچكى از دشمن آنرا محافظت ميكرد.

» بلوچى تسخير شد. ستون آهسته بطرف 124 پا از ده شيخ باالتر بود بوسيله جنگجويان دالور «2500تپه اى كه قلعه آن 
گردنه سقاوى كه مجاور ارتفاعات اطراف دره قره آقاچ بود پيش رفت. بروس كه بعدا در گيرودار كشته شد با فوجش 

 بطرف مغرب كوه پهان و عمده قوا طرف مشرق آن حركت كردند.

ما بعدها شنيديم قشقائيها انتظار داشتند بر «هندى» منفور بآسانى تفوق حاصل كنند و پيشاپيش غنائم را تقسيم كرده بودند 
و حتى راجع به تصرف قاطرهاى خوب آتشبار بينشان نزاع شده بود. اينها از حيث عده سه برابر انگليس ها بودند و يك 

مسلسل هم داشتند كه باعث تلفاتى چند شد و مهمات زيادى مصرف كردند. اينان چندبار يورش موحشى مخصوصا در 
جناح چپ بردند، ولى عمليات درخشان آتشبار و پشتيبانى توپهاى لويس از اين جناح اوضاع وخيم را نجات بخشيد، در 

نتيجه از يورش ها جلوگيرى بعمل آمده و دشمن را دور نگاهداشته و از دقت در هدف گيرى تيرهاشان كاست و ستون 
كه بسيار گسترده شده بود به آهستگى طرف ارتفاعات حركت كرد. داير با دو فوج قسمتى را متصرف شد و آنوقت 
توقف كرد تا عمده قوا باال آمده و ضمنا مهماتش هم كه تمام شده بود برسد. قشقائيها كه متوجه توقف و قطع آتش 

شدند بخيال آنكه انگليسها عقب نشينى كرده اند با قوه زيادى به كوه حمله كردند، ولى داير شجاع پس از اتمام مهماتش 
افراد خود را از خط آتش كنار كشيده و دستور داد بروى زمين دراز كشيده و خود را مهياى حمله با سرنيزه كنند. وقتى 

دشمن از روبرو باالى تپه رسيد از اسبها پياده شده و چهارپايان را در قله رها كردند. در اينوقت افراد داير از جا جسته و با 
  نفر را كشتند.36سرنيزه حمله كردند و در نتيجه 

 در گرماى سخت روزهاى بلند تابستان افراد خسته و تشنه آنقدر پيشروى كردند
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تا در دشمن آثار فتور پديدار شده و از سماجت دفاعشان كاسته شد. دشمن بكرات و دفعات منتهاى سعى و كوشش را 
نمود تا مگر در ستون رخنه كند ولى شكست خورده و دليران خود را ده ده از دست داد. هدف ما در اينموقع اردوگاه 
صولت و چادرهاى سفيد و بزرگش بود كه اول از دور به توپ بسته شده و پس از آنكه قشقائيها در غروب آفتاب در 

 گردوغبار فرار ناپديد شدند تصرف گشت. عمليات ده شيخ باين قسم خاتمه پذيرفت.

 زخمى بود دادند دچار ضربت سختى گشتند 33 كشته و 18 زخمى در مقابل تلفات ما كه 450 كشته و 250قشقائيها كه 
و اين شكست نه تنها از جهت تلفات سنگينى بود كه بر آنها وارد آمد بلكه بيشتر بعلت از دست دادن اعتقاد مقبول و 

 مشهور شكست ناپذيرى ايشان بود. اعتبار سربازان هندى كه بر آنها فائق آمده بودند بهمان ميزان افزايش يافت.



تمام مردان جنگى از اورتن گرفته تا سربازان خسته و كوفته شايان تمجيد بودند و وقتى تبريكات صميمانه رئيس كل قوا 
 در هندوستان رسيد مورد قدردانى قرار گرفت.

اورتون شبانه خبر خوش روز را براى من فرستاد و تقاضا كرده بود دو توپ باقى مانده را با يكدسته پياده برايش بفرستم 
كه مبادا صبح قشقائيها مراجعت كرده و حمله كنند. گرچه فرستادن آخرين ذخيره ما در شيراز باعث پيدايش اين گمان 
ميشد كه ما در زحمت افتاده ايم و تا چند روز هم هيچ ايرانى پيروزى ما را باور نميكرد بيك دسته دشمن فرصت عالى 
ميداد كه بر اردوگاه تقريبا بى دفاع ما در شيراز حمله كنند. معذلك من تصميم گرفتم كمك را بفرستم، چه پيروزى يا 

شكست نهائى ما در اين جا فقط و فقط به عمليات ستون اعزامى بستگى داشت. در ضمن من اورتون را از اوضاع 
 خطرناك شيراز مستحضر ساختم.

 شورش در خانه زينيان 

در حينى كه ستون با قشقائيها مشغول جنگ بود در فاصله چند ميلى در خانه زينيان يك خيانت در شرف وقوع بود. ويل 
 ماه مه گزارش داده بود كه تا هروقت الزم باشد ميتواند مقاومت كرده پست خود را نگاه دارد. ما هم اميدوار 23در 

بوديم روز پس از پيروزى او را از آنجا منتقل سازيم، ولى تقدير برخالف اين بود. صولت كاغذى براى افسران ايرانى 
 پادگان فرستاد باين مضمون كه او از طرف 
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دولت ايران مأموريت يافته است انگليسى ها را بيرون كند و اينكار اكنون در شيراز با موفقيت انجام يافته و در آن شهر 
 و »1 «آنان يا كشته و يا گرفتار شده اند. اين نامه يك توطئه قبلى را آشكار ساخته و باعث شورش پادگان شد. ويل 

 خائنانه كشته شدند. دروازه ها روى كازرونى ها باز شده تفنگ و مهمات و انبارها غارت شدند، »2 «سارجنت كومبر
 آخرسر هم شورش كنندگان را لخت كرده و بيرون راندند.

اورتون پس از رسيدن به ده شيخ جزئيات اين شورش را از افسران و افراد پادگان كه اغلب آنها به شيراز برگشته بودند 
 شنيد. تمام ايشان محاكمه نظامى شده و سه افسر صف باضافه يازده نفر افسران و افراد خارج صف اعدام شدند.

  ژوئن 16عمليات احمد آباد 

چند روز پس از مراجعت ستون به شيراز معلوم شد كه شيرازيهاى مخالف، تصرف خانه زينيان را جبران شكست 
قشقائى ها محسوب ميداشتند. براى دشمن از هرسو از دشتى و دشتستانى و ساير نقاط كمك وافر ميرسيد و طولى نكشيد 

كه صولت توانست به خانه خبيص مراجعت كند. كازرونى ها و تفنگ چيان ديگر بتدريج باغهاى بزرگ و حصاردار 
شمال غربى اردوگاه را متصرف شده و راههاى آب را بريدند و باين ترتيب نه تنها شيراز را از آب محروم كردند بلكه 
آسياها را نيز از كار انداختند. پول بسيار كم شد، ولى ما از داشتن شخص قابلى مانند فرگوسن رئيس بانك شاهنشاهى 

 خوشوقت بوديم، چه سالها تجربه او در شيراز از بسيارى جهات بما كمك كرد.



در تمامى مدت، كمبود آذوقه نگرانى شديدى در ما ايجاد كرد. ما از حيث تلفاتى هم كه در نتيجه و با از چند نفر افراد 
پرقدروقيمت خود داديم در رنج و مالل بوديم، گرچه در مورد ما تلقيح واكسن از شدت بالى و با كاست. پليس جنوب 

ايران شايد بزرگترين مايه اضطراب ما بود و ما بتدريج افسران و بعضى افراد را مرخص مينموديم، ولى تصميم به 
 نگاهدارى اين نيرو داشتيم.

از دست دادن خانه زينيان و متعاقب آن اجتماع ما در حوالى باغهاى حصاردار دشمن را به شهر نزديكتر ساخت. بقسمى 
 كه گفته شد كازرونى ها باغات و قشقائيها تپه هاى 

______________________________ 
)1-(Captain .E Will  

)2-(Sergeant Comber  
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كم ارتفاع دوره جنوبى دره شيراز را اشغال كردند. دسيسه و توطئه و نيرنگ و آنتريك در شيراز خطرناكتر شد و ما 
 ژوئن به ما حمله كنند. ما تصميم گرفتيم كه اين 17كشف كرديم كه قشقائيها با كمك شيرازيها خيال داشتند در روز 

نقشه را با حمله و يورش با تمام قوا بدشمنان خطرناك خود در خارج شهر برهم زنيم. در جنوب غربى شيراز يك رده 
 دهكده هاى محصور (حصاردار) بفاصله ربع ميل از هم قرار گرفته كه آخرين آنها احمدآباد است.

ما تصميم گرفتيم كه تا احمدآباد رانده و از آنجا آهسته عقب نشينى كنيم تا قشقائيها از تپه ها به تعداد زياد سرازير شده و 
فرصت ضربه سختى بما بدهند. قشون صبح زود حركت كرده و كازرونيها را تنبيه سختى نموده و آنها را وادار به 

عقب نشينى به ارتفاعات پرنشيب كوه برفى كرد. دورتر از احمدآباد هم هنديها دشمن را با تلفات چندى از تپه ها رانده و 
 كاروانسراى چنار راهدار كه پر از افراد مسلح بود با نتيجه خوب به توپ بسته شد.

موقع ظهر عقب نشينى شروع شد و بقسمى كه انتظار ميرفت هجوم سواران قشقائى هم آغاز گشت. آتش بسيار شديدى 
كه بروى آنها گشوده شد باعث گرديد كه عده زيادى از آنها با حال تاخت بسوى منطقه شمالى ميدان مخصوصا باغ 
جنت فرارى شوند. اورتون با پيش بينى صحيح و هميشگى خود قسمتهاى نيرومندى از افراد خود را در بين توقف گاه 

نظاميان و اين باغ مستقر كرده بود كه جلوتر از همه تحت فرماندهى وانرنن در نزديك استخر آبى واقع و ارزش خود را 
 ثابت نمود.

تفنگ چيان سوار برمه اى در حين عقب نشينى خطى را انتخاب كردند كه از تيررس اين باغها ميگذشت. بدين جهت در 
حين دفاع از حمله خوبى كه توسط سيصد نفر قشقائى شده بود از جناح دچار آتش تير شدند. داير و يكى از افسرانش 
بسختى مجروح شدند و در بين افراد و افسران هم تلفاتى واقع شد. ولى هولبروك فورى تعدادى از بلوچى هاى خود را 

 بدان طرف حركت داده و بدين ترتيب سواران برمه اى به عقب نشينى ادامه دادند.



 نفر تلفات دادند، ولى يورش جسورانه قشقائيها هم فرصت مناسبى براى استعمال 19گرچه آنها يعنى سواران برمه اى 
مسلسل ها داد و حداكثر استفاده از آنها بعمل آمد. داير و افسر هم قطارش خوشبختانه معالجه شدند. بطوريكه ما حساب 

 نموديم تلفات دشمن 
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 زخمى بود ولى بعدها شنيديم كه از اين عده بيشتر بوده است. همچنين عشائر تعداد زيادى اسبهاى 300 كشته و 200
خوبشان را كه از حيث ارزش با افراد قبيله برابر است از دست دادند. نظاميان به توقفگاه خود برگشتند، در حاليكه از 

عمليات خود نتايج نيكوئى كه گرفته بودند خوش و راضى بودند. صولت بدوستان خود در شهر نوشت كه تلفاتش فقط 
يك مهتر بوده در صورتيكه صدها هندى كشته شده اند و ايرانى آنقدر خوش باور- است كه ابتدا اينموضوع را كامال 

 راست مى پنداشت.

  ژوئن 17تصرف مراكز مهم در شيراز 

استحضار و اطالع ما بسيار صحيح بود و بلواى منتظره اتفاق افتاد، ولى صولت نتوانست از آن پشتيبانى كند، چه اينكه 
مشغول تسليت و دلدارى افراد مأيوس ايل خود بود. به هنديها و اعضاء پليس جنوب حمله شد. بازارها را بستند و مالهاى 
خشك و متعصب فتوا صادر كردند كه كشتن هركسى كه با انگليسها مربوط است جائز ميباشد. دسته هاى مردها و بچه ها 
با نوحه در خيابانها راه افتادند. نزد ما موضوع تصرف سه عمارت از نقاط مهم شيراز مطرح شد و ما متوجه شديم كه اگر 

بزودى اين كار را نكنيم بهترين كمينگاه را براى تيراندازى شبانه بدست دشمنان داده ايم. ما راجع باين موضوع با 
دلنگرانى گفتگو كرديم و چون من ميدانستم شيرازيها هميشه تصور ميكردند اين سه نقطه مشرف بر شهر است مصمم 

 شدم باز خطر متفرق ساختن قوا را تحمل كنم و دستور دادم بالدرنگ آن نقاط تصرف شوند.

نصف شب به اين تصميم مبادرت شد و تا ساعت دو بعد از نيمه شب پاس هاى هندى و پليس جنوب كه از موقع فهميدن 
موفقيت ستون و دشمنى اهالى نسبت بخودشان رفتارشان تغيير كرده بود در آن نقاط مستقر شده بودند. صبح شيرازيها 
برخاسته و ديدند نقاط مهم توسط دسته هاى ما اشغال شده است. بنابراين آشوبها تمام شده و بازارها باز شد و احساس 

 اينكه انگليسها واقعا مشغول شكست دادن قشقائيها هستند منتشر گشت.

 انتصاب ايلخانى جديد و متفرق شدن دشمن 

وقتى من به شيراز آمدم و متوجه شدم كه بايستى با قشقائيها جنگ كنم دقت نمودم كه با برادر بزرگتر و رقيب صولت 
 الدوله سردار احتشام طرح دوستى بريزم. او قبال دوبار به ايلخانى منصوب شده 
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بود، ولى برادر كوچكترش لياقت بيشترى نشان داد و او از مقام خود كنار رفت. از ابتداى تصادفات من به فرمانفرما 
اصرار ميكردم صولت را معزول و برادرش را منصوب كند، ولى شاهزاده پير مكار مايل نبود رنجش تهران را فراهم 

 ژوئن سيم تلگراف را قطع كرد و من توانستم موافقت فرمانفرما را در اين تغيير و تبديل 19سازد. خوش بختانه دشمن در 
بدست بياورم، چه متوجهش ساختم كه با قطع سيم، او در اجراى منافع حقيقى دولت مطلق و آزاد است. وقتى اين قضيه 

اساسى حل شد قوام محققا تحت تأثير دو ضربت سختى كه بدشمن منفورش وارد شده بود راضى باتفاق با ما شد. 
فرمانفرما باالترين هنر سياسى خود را بكار زد. محمد خان كشكولى دشمن خونين صولت با ششصد نفر از همراهان خود 

وارد شد و پس از آن چيزى نگذشت برادر ناتنى صولت بنام على خان او را ترك نموده به برادرش سردار احتشام 
 پيوست.

 ماه ژوئن به تپه اى كه در يك ميلى محيط شهر واقع بود و بر محوطه باغات تسلط داشت حمله شد و ما هم آنرا 29در 
بتوپ بستيم. در حدود سى نفر به كازرونى ها تلفات وارد شد. در حاليكه بما هيچ آسيبى وارد نشد و بعالوه مالحظه شد 

 كه روحيه آنها هم خراب شده است.

بزودى اين تفنگ چيان كه بايشان سهم بزرگى از نفائس و ذخائر انگليسى و ثروت شيراز وعده داده شده بود، ولى 
تاكنون جز صدها نفر تلفات چيز ديگرى نديده بودند شروع به تفرقه نمودند. قشقائيها هم حصه غارت بيشترى را انتظار 
داشتند شكايت كردند كه جز تلفات سنگين اسب و نفرات در جنگ با انگليس ها طرفى نه بسته اند. بعالوه اينها بواسطه 

نگاهداشتن احشام و گوسفندان خود در سرزمين هاى پست كه علف هاى آن رو با تمام گذارده بود هزاران راس از احشام 
 خود را در اثر بروز امراض مسريه از دست دادند.

بين قشقائيها و كازرونى ها هم بر سرخرمن هاى غارت شده نزاع دائم در جريان بود كه باعث ريخته شدن خون هائى هم 
ميشد. كازرونى ها هم با ساير متحدين و قسمت عمده اى از خود قشقائى ها عهدشكنى كرده و متفرق شدند. بدينطريق 

 فساد و انحالل در بين آنها بروز نمود.

 711، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 
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  ژوئيه 8 و 7عمليات چنار راهدار 



حال الزم بود كه ضربه اى به بقيه قواى صولت وارد ساخته و با ايلخانى جديد براى تعقيب صولت نقشه اى طرح شود. 
رسم كهن چنين بود كه اطرافيان شخص معزول از او روى بگردانند و شاغل مقام جديد دارائى او را غارت كند. در 

تعقيب اجراى اين رسم موافقت شد كه اورتن به صولت حمله كرده و او را از اردوى خود چند ميل در جنوب ده شيخ 
بيرون براند. ازاين رو قرار شد قشقائيها كه به ايلخانى جديد پيوسته بودند از كوه سياخ بطرف جنوب عبور كرده و خط 

عقب نشينى صولت را قطع نمايند، در حاليكه قوام هم قسمتى از اعراب خود را ميفرستاد تا به اردوى دشمن بتازند. 
همراهان صولت دالورانه جنگيدند و به اطراف اردوى انگليس ها در چنار راهدار شبانه حمله كرده و صبح بآهستگى 

عقب نشستند. متفقين عرب ما خيلى دير در صف خود در جناح چپ انگليسها حاضر شدند و بدين جهت به تيراندازى از 
فاصله دور خود را قانع ساختند. سردار احتشام در سياخ دير رسيد ولى همراهانش دو سه نفر از جنگجويانرا كشتند. وقتى 

اورتون به گردنه سقاوى رسيد و دره را ديد اثر و صدائى از دشمن پديدار نبود. قشقائيها با سر بطرف فيروزآباد فرار 
 كرده بودند.

 تعاقب صولت الدوله 

پس از فرار صولت، سردار احتشام و قوام موافقت كردند كه او را تعقيب نموده و در مركزش فيروزآباد مورد حمله قرار 
دهند. ما قسمتى از آتشبار كوهستانى و دو مسلسل از پليس جنوب با مقدارى اسلحه و مهمات همراهشان فرستاديم. ستون 
مأمور مركب ميشد از هشتصد عرب، ششصد و پنجاه قشقائى و چهارصد و پنجاه كشكولى برياست محمد على خان. قوام 

با معاونت على دوست رئيس كل اين قوا بود. او قشون را جمع نگاهداشته و پيشقراوالن صولت را از پيش رانده و وارد 
دره فيروزآباد شد. در اينجا قشقائيها مقاومت مختصرى نشان دادند، ولى روحيه شان خراب شده بود و هنگام شب فرار 

 كردند. صولت، فقط با تنى چند از مردمى كه با وى وفادار مانده بودند بحال بدى فرار كرد.

 713، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 دفاع آباده- يك واقعه پهلوانى 

 در فارس بعد از شيراز مركز عمده پليس جنوب آباده بود.

 نفر ميشد و بقسمى كه گفته شد من دسته كوچكى از قشون هندى را با دستور تصرف قلعه 600پادگان آنجا مركب از 
خشتى و حفاظت كليه ذخيره مهمات و آذوقه بآنجا فرستادم. شهر كوچك آباده تحت تأثير عشائر اطراف قرار گرفته بود 

 نفر قوائى جمع كرده و اعالميه اى صادر كرد كه 600و در جزو ايالت محمد على خان قشقائى بود كه بدستور صولت 
دولت ايران او را مأمور ساخته تا «خارجيان و كفار» را بيرون براند. با وجود اين در حمله شتاب نداشت و اميدوار بود كه 

 مقصود خود را آسان تر به چنگ آورد.

شخص دوم اين صحنه صولت السلطنه برادر سردار احتشام بود كه مدتها سعى كرد كه از جنگ و جدال جلوگيرى كند. 
بدبختانه رسيدن قافله پول مسكوك از اصفهان جهت بانك شيراز باعث شد او همه چيز را جز حب پول فراموش كند و 



 ژوئن يك كاغذ جعلى توسط محمد على خان تهيه شد باين مضمون كه همه انگليسى ها 18او هم به دشمن پيوست. در 
در شيراز كشته شده اند و اين مدرك همراهانش را آماده جنگ ساخت و به آباده حمله كردند. در اين موقع پليس 

جنوب هم نافرمانى را شروع كرد و هركس را كه تصور ميكردند از طرفداران انگليس هاست مى كشتند. عده قليل افسران 
صف و خارج صف انگليسى خوش بختانه توانستند خود را به قسمت هنديها برسانند، ولى تا چهار روز اول بعلت حمالت 

 دائم و وحشت و اضطراب وضعيت آنها خيلى وخيم بود.

در دوم ژوئيه دشمن موفق شد تمام آب نهرها را بيك جوى انداخته و بپاى ديوار قلعه بفرستد. كاپيتان گوين گريفيت با 
كمال شجاعت در تحت حمايت آتش شديدى جسورانه از قلعه بيرون آمد. سارجنت ل. بارنز نيز او را همراهى كرد و در 

 حينى كه گريفيت مشغول اصالح شكستى بود كه در ديوار احداث شده بود به سختى مجروح گرديد.

  از دسته سواران هند مركزى كه فرمانده بود شخصا»1 «ماژور و. ا. ك. فريزر

______________________________ 
)1-(Major W .A .K .Fraser  
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دالورانه به نجات آنان آمده و شكست ديوار را ترميم و اصالح نمودند. اضافه بر تمام اين مشكالت مرض و با در بين 
سربازان راجپوتى ها انتشار يافت، ولى از سرايت آن جلوگيرى بعمل آمد، چنانكه عده مرگ ومير آن فقط سه تن بود. اما 

عده مرگ ومير در بين دشمن خيلى زياد بوده است. در بين اولين قربانى ها محمد على خان بود كه مرگ او باعث 
پراكندگى نيروهايش شد، ولى شورشيان با كمال نااميدى جنگيدند. بعالوه بايد ذكر نمود كه آنان دو راه زيرزمينى 

 ژوئيه شورشيان فرار نمودند و در 17 و 16كندند كه تا يك يا ردى سنگر و خندق هاى مخالف ما رسيد، ولى در شب 
 صبح روز بعد آباده نجات يافت.

 پادگان آنجا دفاع عالى نموده و يقينا عده اى از دشمن را مساوى عده خود بقتل رسانيده بودند.

 استخالص آباده 

 با خود داشت كه »1 «روزى كه در چنار راهدار عمليات اتفاق افتاد قاصدى از آباده به شيراز رسيده و كاغذى از فريزر
اوضاع آنجا را تشريح كرده تقاضاى مساعدت فورى را نموده بود. سى و شش ساعت پس از مراجعت لشكريان فاتح 

 بطرف شمال حركت »2 «يك ستون هندى و يك اسكادران و دور سد از نيروهاى پليس جنوب بفرماندهى ويليامز
 ميل 180كردند. گرماى هوا بشدت بود و چندين فقره آفتاب زدگى حادث شد ولى ويليامز تعجيل كرده و پس از 

 ساعت به آباده رسيد و با گرماى تابستان، اين كار بسيار شايان تقدير بوده- است. اتفاق افتاد كه 169راه پيمائى در مدت 
ياغيان از نزديك شدن ستون مستحضر شده و باين ترتيب از تنبيه جستند. اينمطلب قابل توجه است كه حركت ويليامز به 

اوضاع اصفهان نيز كمك كرد، چه آنجا هم توسط غارتگران بختيارى تهديد شده بود. هايك موقعيت دشوار و 



خطرناكى را با شجاعت و مهارت مقابلى كرد. با وجود اين تمام مساعى خود را در استخالص آباده بكار برد و چندروز 
پس از رسيدن ويليامز يك افسر روسى با صد نفر قزاق ايرانى و يك قبضه توپ كوهستانى و دو مسلسل در صحنه 

 عمليات حاضر شده و آماده كمك در صورت لزوم گشتند. خوش بختانه ويليامز در آن هنگام كارى نداشته جز اينكه از

______________________________ 
)1-(Fraser  

)2-(Williams  
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 زحماتى كه كشيده بودند اظهار تشكر و امتنان نمايد.

 1918آخرين شكست ايل قشقائى در اكتبر 

سردار احتشام براى استقرار خود در فيروزآباد كار آسانى در پيش نداشت، چه از طرفى از جانب انگليسى ها مأمور شده 
بود و از طرفى هم دسيسه هاى داخلى ايل دائما برقرار بود. ما بدقت ناظر اوضاع بوديم و روزى كه قاصدى خبر آورد 

 نفر كه بيشترشان از افرادى كه با ما نه جنگيده بودند جمع كرده و ايلخانى جديد را محاصره كرده 1500صولت الدوله 
  با ستون خود عازم شده و بسرعت به جنوب سرازير شد.»1 «است تعجب ننموديم. اورتون 

دره فيروزآباد در جنوب تنگه دراز و باريكى قرار گرفته و قشقائى ها اميدوار بودند كه انگليسى ها را در پيچ وخم آن بدام 
بيندازند، ولى ستون از روى تپه ها و از جاده مشكلى عبور كرده و با وجود آنكه دشمن در بعضى نقاط مستقر شده بود 

دالوران هندى تأمل ننموده بآنها يورش بردند و در هرمورد بآنها تلفاتى وارد ساختند. داير كه پيش قراول بود از بين 
بوته ها خود را به درون دره وارد كرده و بدون آنكه از حضور او مطلع شوند قصبه متروك ده بارم را تصرف نمود. پس 
از آن گشتى هاى خود را بجلو فرستاد، ولى بزودى اينها به تاخت برگشتند در حاليكه ششصد نفر قشقائى به دنبالشان بود. 
داير از موقعيت استثنائى و اتفاقى خود حداكثر استفاده را براى استعمال هشت مسلسل لويس و آتش تفنگ خود نمود و 

  تن كشته در دشت باقيماند و زخميها را هم دشمن از معركه بيرون برد.103بدين ترتيب در عرض چند دقيقه 

اين ضربت ناگهانى به مبارزه با قشقائى ها خاتمه داد و صولت الدوله كه باالخره قدرتش درهم شكسته شده بود ناچار 
 فرار نمود.

 رفتار پسنديده پليس جنوب 

 سواره و صد پياده افزوديم و دسته كوچك مقيم آنجا تحت 25در ماه سپتامبر ما نيروى پليس جنوب فيروزآباد را از قرار 
 فرماندهى يك افسر شجاع و با تصميم ايرانى بنام محمد تقى خان رفتارى شايسته از خود نشان داد.



 قشقائيهائى كه با سردار احتشام متحد شده بودند قابل اعتماد نبودند و در نتيجه ايلخانى 

______________________________ 
)1-(Orton  
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جديد كامال به پليس جنوب متكى بود. محاصره چندين روز بطول انجاميد و دشمن عماراتى را كه بيش از بيست يارد از 
قلعه سردار فاصله نداشت به تصرف درآورد، ولى مدافعين تمام حمالت را دفع نموده چهل نفر تلفات در مقابل يك 

كشته و سه تن زخمى بدشمن وارد نمودند. اين رفتار با وضع قطع كامل رابطه و نداشتن هيچ اميد كمك بى شك ثابت 
 ميساخت كه پليس جنوب آتيه خوبى در پيش دارد.

 ناخوشى عمومى بزرگ آنفلوانزا (ذات الريه)

 شده و 1918جنگ با قشقائى ها هنوز تمام نشده بود كه غالب و مغلوب هردو مبتالى بالى وحشتناك انفلوانزا در سال 
بزمين ريختند. اين بيمارى به تلخ ترين و ناگوارترين شكلى در فارس ظهور نمود. در ابتدا ما باور نمى كرديم كه اين 

مرض چنين مقدر شده كه يك خمس از جمعيت آن نواحى را قتل عام كرده و نيروهاى نظامى ساكن شيراز و فيروزآباد 
 مايه تشكر بود، زيرا لوازم آسايش طبى را بحد »1 «را با همان حدت از بين ببرد. خوش بختانه پيش بينى سرهنگ ح. بردن 

وافر تهيه نموده بود. بعالوه افسران بهدارى و صفى غالبا به قيمت جان خود خويشتن را وقف نجات افراد ميكردند. از 
پنجاه هزار نفر جمعيت شيراز ده هزار نفر تلف شدند. ذكر اينمطلب شرم آور است ولى با وجود اين بايد گفت كه 

مقامات ايرانى كفن را احتكار نمودند و ما هم بقدرى مشغول مواظبت افراد خود بوديم كه نتوانستيم جهت مردم شهر 
كارى بكنيم. ايشان هم نااميدانه صد صد بجانب مساجد خزيده و در آنجا جان مى سپردند. تلفات ما رقت بار بود و بيش از 
ششصد نفر انگليسى و هندى از اين بالى عمومى كه تاكنون نظيرش ديده نشده بود قربانى شدند. فرمانفرما بزحمت جان 

 بدربرد و پس از رفع نقاهتش از او مالقات كرديم و او با فرانسه عجيب خود بيان كرد كه نصف شيراز مرده است.

وقتى كه خبر متاركه جنگ بما رسيد بزحمت توانستيم شليك شادى نمائيم و افرادى كه مسلح نبودند با مشقت خود را از 
زمين بلند كردند كه خوشحالى كنند. با تمام اينها موفقيت با هرمعنى كه داشت مانند يك داروى مقوى شفادهنده اى بود 

 و ستون بتدريج 

______________________________ 
)1-(Colonel H .Burden  
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 روحيه عالى خود را كه باعث پيروزى پشت سرهم او شده بود به دست آورد.



 موقعيت در كرمان 

 هيچ سپاه انگليسى در شهر »1 «در تمام مدت محاصره، موقعيت كرمان يكى از نگرانى هاى عمده ما بشمار ميرفت. فارن 
 وضعيت اين استان آرام مانده »2 «نداشت، ولى در نتيجه كوشش هاى او و مساعى كنسول انگليس مستر س. پ. اسكراين 

و بريگاد آنجا باوفا باقى ماند، بقسمى كه وقتى پس از شش هفته قطع مواصالت باب مرابطه مفتوح شد ما حبر بسيار 
مسرت بخشى دريافت كرديم مشعر بر اينكه ايالت كرمان و بندرعباس از طوفانى كه در فارس برپا شده بود بيخطر دررفته 

 است.

 افتتاح جاده بوشهر- شيراز

در فصل حاضر اشاره اى به نيروهاى مقيم بوشهر بعمل آمد. وقتى ستون تحت فرماندهى من در شيراز محاصره شد پادگان 
بوشهر كه عبارت از يك اسكادران سوارنظام، دو دسته توپخانه كوهستانى، و يك باتاليون پياده نظام و در تحت 

  تقويت شده و دو باتاليون بآنها افزايش يافت.»3 «فرماندهى ماژور ژنرال دوگالس 

رسيدن اين قوا محققا به ممانعت همراهى قبائل اطراف با صولت كمك كرد. در تابستان پيشروى ديگرى بعمل نيامد، 
ولى مركز عمليات منظم گشت. ناخوشى عمومى و موحش انفلوانزا در اكتبر بآنجا هم سرايت كرد ولى چندان سخت و 

مرگبار نبود و رويهمرفته كشتار افراد در ميان قشون به بيش از دو درصد بالغ نگشت، در صورتيكه در شيراز به هيجده 
درصد رسيد. ضمنا همه افراد مبتال را ضعيف نموده و براى عمليات سنگين نامناسب ساخت و مجبور بودند كه كامال 

 قواى تحليل رفته را بازيابند. تلفات نواحى اطراف بمراتب بيشتر بود و فرصت مقاومت را كمتر ميساخت.

قوائى كه جهت افتتاح جاده بكار رفت از بيست هزار نفر مرد جنگى و همراهان كمتر نبود. در نتيجه مقدار هنگفت 
آذوقه اى كه براى اينها الزم ميشد يكى از نگرانيهاى مهم قشون كشى بود. اشكال بزرگ حمل و نقل با ساخت يك خط 

  ميلى بوشهر بود كمتر شد. تا برازجان اين راه در جلگه مسطح عبور مينمود.37راه آهن سبك به برازجان كه در 

______________________________ 
)1-(Farran  

)2-(Mr .C .P .Skrine  

)3-(Major -General Douglas  
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از آنجا عرابه و گاريها در زمين ناهموار و خراب به داليكى كه در دامنه رشته جبال پيچ در پيچ قرار داشت تردد 
 مينمودند.



در اواخر ماه اكتبر نظاميان دست بكار جاده سازى شدند، چه تهيه راه شتر رو پيش از پيشروى بطرف كازرون ضرورى 
بنظر ميرسيد. مقاومت منظمى در طول راه نمودار نشد، ولى تنگه كمارج را يكصد الى يكصد و پنجاه نفر تفنگ چى 

 متهورانه محافظت ميكردند.

 بآنها شبانه از كمينگاهها تير خالى ميكردند و گاهى هم حمله به گشتى ها و پاسدارها ميشد.

 ميل قرار داشت. ستون شيراز تحت 20وقتى قشون به كمارج رسيد كازرون كه هدف عمليات بعدى بود بفاصله 
فرماندهى اورتون در اين مدت از نقاهت ناخوشى بيرون آمده و از دو گردنه پيره زن و دختر عبور كرده در وسط زمستان 

 ژانويه يعنى درست همان روزى كه نيروهاى ديگر وارد كازرون شدند اشغال نمود. دشمن ديرين 27ميان كنل را در روز 
 ما ناصر ديوان درحاليكه بيشتر پيروانش از او روى گردانده بودند فرار نمود.

 و لشكريانش »1 «كفيل حكومت جديد كه تازه وارد شده بود به معيت معاريف محل به پيشواز ژنرال ا. م. س. السمى 
آمدند. اين قشون كشى كه مستلزم كار دشوار و دايم براى همه افراد و درجه داران بود با موفقيت برقرارى نظم و قانون را 

 تكميل كرده و جاده كاروان رو را مفتوح ساخت.

 وقتى دستور مراجعت قشون داده شد جاده هموار 1919انگليس ها فعاليت هاى مفيد خود را ادامه دادند و در ماه مارس 
شتررو كه اتوموبيل هم ممكن بود از آن عبور كند تا شيراز ساخته شده بود آنهم در يكى از ناهموارترين مناطق آسيا. 

اميد است اين جاده ها كه باعث آسايش همه طبقات است مرتب نگاه داشته شود، ولى ايران پيش از آنكه يك 
 وزارت خانه قابل براى كارهاى عام المنفعه ايجاد كند كارهاى بسيار ديگرى در پيش دارد كه بايد آنها را انجام دهد.

 نتيجه 

 براى من مشكل است كه ارزش حقيقى مساعى دالورانه افسران 

______________________________ 
)1-(General A .M .S .Elsmie  
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و افراد لشگريان تحت فرماندهى خود را بسنجم و از طرفى هم نبايد كارهاى مفيد قواى مقيم بوشهر را از خاطر برد. ولى 
 توضيح داده شده از جنبه مخصوصى ستون تحت فرمان من راه هندوستان را »1 «بطوريكه در مقاله هاى روزنامه تايمز

محافظت ميكرد. عمل اين لشكر بكارهاى دسته هاى كوچكى كه توسط آلمانها اداره ميشد و سعى در محو كردن تمدن 
مختصرى كه هنوز در ايران جنوبى باقى مانده بود ميكرد خاتمه داد. بعالوه كمك به عدم موفقيت نمايندگان آلمان در 

دربار امير نمود. اگر عكس موضوع را در نظر بگيريم ديده ميشود كه در صورت شكست ما، چنانكه در همان اوان به 
شكست نيز خيلى نزديك بوديم نتائج وخيمى در هندوستان و ايران بروز ميكرد. در پنجاب بقسمى كه فعال بر ما معلوم 



 تكرار واقعه اى نظير حادثه كوت العماره ممكن بود توليد طغيان 1918شده روحيه انقالبى در غليان بود و در ژوئن سال 
  باعث بيم ما بود.1916تعصب نمايد يعنى همان عاملى كه آنقدر در بهار سال 

بعالوه در ايران ممكن بود حكومت كه بما در نهان نظر خصمانه اى داشت اعالن جنگ بما بدهد. در صورتى كه پس از 
اطمينان از پيروزى ما شاه در انداختن كابينه مخالف تشجيع شده و كابينه موافقى بروى كار آورد. در آخر كار وقتى 
دولت بريتانيا با ايران قرارداد بست فارس و كرمان امن، جاده ها باز و ايالت نسبت به حكومت تهران مطيع بودند، در 

 صورتيكه الاقل ده سال ميگذشت كه به دستورهاى دولت ايران اعتنائى نميشد.

ما الاقل ميتوانيم اينرا حقا ادعا كنيم كه وظائف و كارهامان را بخوبى انجام داديم و نيز ميتوانيم بگوئيم كه به رعيت و 
دهقان كمك كرديم كه كاشانه اش را در سرزمين بومى خود نگاهدارد. يكى از شيرين ترين خاطرات من از ايران ياد 

كشاورزانى است كه در دهكده اى كه زياده از يك نسل بر اثر فشار و حمالت و تعديات ايالت باير افتاده بود زمين را 
شخم ميزدند در اينميان از يك پير محاسن سفيد صاف دلى شنيدم كه گفت «اين از بركت شماست» خدا كند ايران تخمى 

 را كه ما كاشته ايم از آن نتيجه گرفته و حاصل بردارد.

______________________________ 
  (مؤلف)1917 فوريه سال 27 و 26)- شماره هاى 1(
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 شيروخورشيد، نشان ايران 

 )1914فصل نودم ايران پس از جنگ بزرگ (

 حقيقت باالخره خود را ظاهر و آشكار ميسازد و چون با اميد توام شد كيست كه آنرا پيروى ننمايد؟.

 وردزورت، پارسا

 نمايندگان ايران در كنفرانس صلح 

از زمان متاركه جنگ وقايع بسيارى كه در ايران تاثير داشته اتفاق افتاده است و اگرچه درباره حوادث جاريه نميتوان 
قضاوت تاريخى نمود، ولى ضبط آنها بنظر پسنديده و مستحسن ميآيد، بعالوه در نظر دارم شرحى بطور اختصار از اوضاع 

 اقتصادى و جريان امور مالى كنونى كشور بنظر خوانندگان اين كتاب برسانم.

نخستين مسئله اى كه اهميتى بسزا دارد ورود هيئت نمايندگان ايران به پاريس بود كه دعاوى ايران را به انجمن صلح 
عرضه دارد. اين دعاوى در يك جزوه اى انتشار يافته و آن به سه قسمت استقالل سياسى، قضائى و اقتصادى تقسيم شده و 



حق برگرداندن متصرفات سابق و دريافت غرامات نيز جزو آن بوده است. در سرلوحه قسمت اول تقاضاى الغاء فورى 
  انگليس و روس بود كه در اين درخواست بايد گفت محق 1907قرار داد 
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بوده اند و تا آنجا كه مربوط به بريتانيا بود قبول هم شده بود، ولى ساير تقاضاها مانند برداشتن گاردهاى قونسولى و 
برانداختن محاكم كارگذارى بنظر غيرعملى مى آيند و علت آنهم مخاطراتى است كه اتباع اروپائى ساكن ايران دائما 

مواجه با آن مى باشند. در كتابهاى آبى گزارشهاى سوء رفتار با اروپائى ها توسط دزدان و راهزنان و خطر كشته شدن با 
تيرهاى اتفاقى در مواقع اغتشاش و بلواهاى هميشگى و اتفاقات ناپسند ديگر كه از امور غيرعادى شمرده نمى شوند درج 

است و اين اوضاع هنوز برقرار و ادامه دارد. وقتى من هفت ماه با خانواده ام در مشهد بسر ميبردم اغلب در باغ 
قونسولگرى گلوله افتاده و گاهى از بين درختان در باالى سرمان ميگذشت و يا جلوى ما در زمين فرومى نشست. چون از 

 بهبودى اوضاع خبرى نيست صحبت بيرون بردن مستحفظين قونسونگريها نيز خيال بى اساسى است.

 همچنين غيرعادالنه است اگر اروپائيان در محاكم ايرانى محاكمه شوند.

 حاكم اصفهان با راهزنان اطراف حوزه حكمرانى خود همدست بود و از اينكار او 1917حتى تا اين اواخر يعنى تا سال 
دو منفعت ميبرد يكى اجاره دادن جاده هاى مختلف در عوض مبلغ معينى در روز و يكى هم بابت حصه معينى از 

غارتى ها. مثال ديگر چند سال قبل در خراسان يكى از فرمانداران محلى كه از شاهزادگان بزرگ بود يكدسته راهزن در 
اختيار داشت، ولى بختش يارى نكرد دزدان بقافله اى طمع كردند كه يك دسته از مستحفظين قونسولخانه از سپاهيان هند 

در دنبال آن بودند كه به آنها حمله برده و همگى را دستگير كردند و من وقتى دالئل ارتباط فرماندار را با دزدان به 
استاندار ارائه دادم تنها جوابى كه داد اين بود كه «صاحب! شما ميدانيد كه اين عادت شاهزادگان است» در نتيجه 

 تحقيقات و
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رسيدگى به همكار روسى من پيشكشى داده شد و او از كمك در عزل و انداختن فرماندار مقصر امتناع نمود. بديهى 
 است تا وقتيكه ايران مملكت خود را منظم نكرده حق محاكمه اتباع اروپائى را نميتوان باو واگذار كرد.

حال به ذكر قسمت دوم تقاضاهاى ايران مى پردازيم. بى خبر از اين حقيقت كه هرج ومرج دائمى و فساد در داخله كشور 
حكومت ميكند ايران درخواست داشت كه حدود قلمرو حكومتش بوسعت ايام گذشته بازگردد و جيحون سرحد شرقى 

كشور شاهنشاهى شناخته شود. واضحتر بگوئيم ايران در شرق، مرو و اياالت ماوراء خزر و خيوه را خواستار بود. در 
شمال غربى نيز ادعاى قفقاز تا سرحد در بند را بانضمام ايروان شهر مهم ارمنستان و باكو را مى نمود. در مغرب هم مايل 

بود كه آسياى صغير را تا حدود فرات ضميمه كند. بدين ترتيب تمام واليت كردستان و مراكز مهم ديار بكر و موصل را 
 ميخواست شامل حكومت خود نمايد.



ادعاى غرامت در قسمت سوم وارد مرحله مشگل ديگرى مى شد. همچنان كه در سابق بيان داشتيم قشونهاى روس و 
عثمانى در پيشرويها و عقب نشينهاى خود در مغرب و شمال غربى ايران و دسته لشگريان متفرق روسى و آشوريهاى 

فرارى همه عالوه بر غارت آذوقه و مايحتاج خسارات هنگفت و تلفات جانى نيز وارد آوردند، در حقيقت ايران غربى در 
 بيشتر از همين جهت دچار قحطى شد. از طرف ديگر شكى نيست كه قشون روس ايران را از تسلط تركها 1918سال 

نجات داد و در درجه دوم استقرار نظم و امنيت در جنوب ايران و صرف مبالغ خطير توسط دول متحارب و پيشرفت 
 وسائل ارتباط در ايران جنوبى و شرقى و مركزى اين كشور را غنى تر از سابق ساخت.

خيلى جاى تأسف است كه به هيئت نمايندگى ايران اجازه داده نشد تا تقاضاهاى خود را به كنفرانس صلح تقديم نمايد. 
 نپذيرفتن ايشان چنين وانمود شد
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كه بر اعضاء هيئت توهين وارد آمده است، ولى بيشتر بايستى از اين مسئله تأسف داشت كه ايران به علت فقدان كامل 
سياستمداران قابل چنين دعاوى عجيب و غريبى از طرف نمايندگانش اقامه داشت. گرچه ايران در نتيجه اين عدم 

مراعات تناسب كه از طرف دولت آن كشور ابراز شد خساراتى نديد، زيرا وضع مالى كشور را توسط فيروز ميرزا نصرت 
الدوله در پيشگاه انجمن عالى مطرح شد و حرفهاى او را كه به عنوان وزير خارجه هيئت وزيران جديد به اروپا آمده بود 

 با دلسوزى تمام گوش دادند.

 1919قرارداد ايران و انگليس 

 »2 « ايران را ترك گفت و سفير ديگر رى بجاى او بنام سرپرسى كاكس »1 «كمى پيش از ختم جنگ سرچارلزمارلينك 
تعيين شد. از اعمال اين شخص چنين برمى آيد كه اميدهاى خطيرى از ايران و بين النهرين داشته است. نه ماه تبادل نظر 

 بين بريتانيا و ايران انجام گرفت تا در نتيجه قرارداد زير جمع و تدوين شد.

 شماره يك- قرارداد بين حكومت بريتانياى كبير و ايران 

مقدمه- نظر به روابط محكم دوستى كه از قديم بين دولتين ايران و انگليس موجود بوده است و نظر به اعتقاد كامل به 
اينكه مسلما منافع مشترك و اساسى هر دو دولت در آينده استحكام اين روابط را ايجاب مينمايد و از آنجائيكه ترقى و 

سعادت ايران بايد بحد كمال پيشرفت كند بين دولت ايران از يكطرف و وزيرمختار اعليحضرت پادشاه بريتانياى كبير به 
 نمايندگى از دولت خود از طرف ديگر مواد ذيل مقرر مى شود:

______________________________ 
)1-(Sir Charles Marling  

)2-(Sir Percy Cox  
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- دولت انگلستان با قطعيت هرچه تمامتر تعهداتى را كه در سابق نسبت به احترام مطلق از استقالل و تماميت ايران نموده 1
 است تكرار مى نمايد.

- انگلستان به خرج دولت ايران خدمت مستشاران متخصص را كه جهت قسمت هاى تابعه ادارات ايرانى الزم تميز داده 2
شود پس از مشورت با دولت ايران فراهم خواهد ساخت. اين مستشاران بنابر قرارداد استخدام شده و به ايشان اختيارات 

 كافى اعطا خواهد شد. كيفيت اين اختيارات بسته به توافق بين دولت ايران و مستشاران خواهد بود.

- دولت انگلستان به هزينه دولت ايران تعداد صاحب منصبان و مقدار ذخاير و مهمات نوع جديدى را كه لزوم و كفايت 3
آن توسط يك كميسيون مختلط از متخصصين نظامى ايران و انگليس تصديق شود در اختيار دولت ايران خواهد 

گذاشت. اين كميسيون كه فورى جمع خواهند شد به منظور تخمين اختيارات قشون متحد الشكلى است كه دولت ايران 
 در نظر دارد جهت استقرار و حفظ نظم در داخله كشور و سرحدات آن تشكيل دهد.

 اين قرارداد پيشنهاد تهيه يا ترتيب انجام 3 و 2- دولت انگلستان براى تهيه وسائل نقدى اصالحات مذكور در مواد 4
قرضه كافى را به دولت ايران مى نمايد و تضمين مناسب آن توسط دولتين در مطالعه عوائد گمركى با منابع ديگرى كه 
در دسترس دولت ايران باشد جستجو خواهد شد. در مدت تكميل مذاكرات اين وام دولت انگلستان از بابت آن بطور 

 مساعده وجوه الزم براى شروع اصالحات مذكور خواهد پرداخت.

- دولت انگلستان با تصديق كامل به احتياج مبرمى كه دولت ايران براى توسعه وسائل حمل و نقل هم براى پيشرفت 5
بازرگانى و هم جهت جلوگيرى از قحطى دارا مى باشد حاضر است به منظور تشويق اقدامات مشترك ايران و انگليس با 

 دولت ايران در زمينه ساختمان راه آهن يا انواع ديگر حمل و نقل همكارى نمايد، ولى هميشه مشروط است 
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بر آنكه مسائل مربوط توسط متخصصين مطالعه شده و مورد موافقت دولتين قرار گيرد تا طرحهائى كه الزم تر، سهل تر و 
 مفيدتر باشد اجرا شود.

- دولتين موافقت مينمايند كه فورى هيئت مختلط متخصصين براى مطالعه و تجديدنظر در تعرفه گمركى موجود تعيين 6
 شود تا مجددا تنظيم آن برپايه حفظ منافع حقه كشور و سعادت آن استوار گردد.

  به امضاء رسيد.1919 اوت 9در تهران- در تاريخ 

% و بمدت بيست سال تعيين شده بود معلوم 7 ميليون ليره و از قرار نرخ 2قرارداد دوم ترتيب دريافت قرضه را كه بمبلغ 
 ميكرد.



دو مراسله هم بود كه در اولى دولت بريتانيا براى تجديدنظر در كليه قراردادهاى موجوده بين دو دولت و ترميم خسارات 
وارده در ايام جنگ و رسيدگى بهرگونه دعاوى حقه اى نسبت بسرحدات وعده همكارى ميداد. در مراسله دوم اظهار 

شده بود كه بريتانياى كبير مخارج نگاهدارى قشون انگليس را در خاك ايران براى حفاظت بيطرفى كشور مطالبه 
 نخواهد كرد و در ازاء تقاضا داشت كه ايران ترميم خسارات وارده از اقامت قشون را در حراست نكند.

بنظر قابل تاسف است كه اين قرارداد گرچه قبل از تصويب عهدنامه صلح تنظيم شده بود به فوريت به انجمن اتفاق ملل 
 «اين نمونه مساعدت بيك كشور ضعيفى بود كه حقا انجمن اتفاق ملل بايستى »1 «تسليم نشد. بقول لردگرى اف فاالدن 

در آن مداخله داده شود و جاى تأسف بسيار است كه دخالتى بانجمن داده نشد.» نتيجه حذف اين امر تأثير غلطى بود كه 
در دنيا مخصوصا فرانسه و آمريكا ايجاد گشت مبنى بر آنكه ما ايران را يك لقمه چرب اختصاصى حساب ميكنيم. انجام 

هركارى در كشورى نظير ايران آنقدر دشوار است كه فقدان دلسوزى از طرف اين دو دولت ممكن است باعث 
گسيخته شدن قرارداد شود. قطع نظر از اينموضوع در صورت وجود محيط اعتماد مشترك، قرارداد بسيار نافع است. ايران 

 محتاج دست زورمند فداكارى است و بريتانياى كبير تنها همسايه اى است 

______________________________ 
)1-(Lord Grey of Falladan  
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كه ميتواند ويرا با شرائط سخاوتمندانه اى كمك كند همچنانكه بكرات و دفعات در گذشته ديده شده دست خود را براى 
همراهى پيش آورده است. باز هم در اينجا بايد گفت كه در كومك و كار كردن براى ايران، صلح آسيا و آرامش 

 از انگلستان ديدن كرد و از طرف كليه 1919مرزهاى ما بدون شك نهفته است. اعليحضرت پادشاه ايران در پائيز سال 
طبقات استقبال شايانى از او بعمل آمد. چند بارى هم كه ايشان به قرارداد اشاره اى نمودند از آن قدردانى كردند. باالخره 

 اعليحضرت زمستان را در فرانسه گذرانده و از راه بغداد در بهار سال بعد بايران معاودت كردند.

بنظر شخص خارج از جريان چنين ميرسيد كه كار اصلى فراخواندن و تشكيل فورى مجلس و پيشنهاد تصويب قرارداد 
بوده است، ولى اين عمل انجام نگرفت. دليلى كه بر آن اقامه شد ترس وثوق الدوله از سقوط و عدم انتخاب مجدد وى 

بود، چه بنابر مواد قانون اساسى رئيس الوزراء بايد استعفاى خود را به مجلس جديد تقديم دارد. بهر صورت پس از 
مراجعت شاه به ايران كابينه وثوق الدوله كه وجهه ملى خود را از دست داده بود ساقط شد و بجاى آن هيئت وزيران 
ديگرى كه شامل وزراى طرفدار آلمان در دوره جنگ بود انتخاب شدند. اين كابينه تصميم گرفت كه قرارداد را تا 

تصويب مجلس معلق تلقى نمايد. اينك كه مجلس فراخوانده شده بايستى تأمل كرد و ديد كه آن، قرارداد را تصويب 
خواهد كرد؟ بعبارت ديگر نجات ايران در دست خود ايرانيان است و اميد ميرود كه فوائد كلى اين قرارداد را بحال ايران 

 تاريخى دريابند.

 ماليه و تعرفه گمركى 



تشريح اوضاع مالى ايران در حال حاضر كار دشوارى است همان قسم كه گفته شد بايد از جنگ بزرگ شكرگزار بود 
كه مبالغ هنگفتى پول كه بيشتر آن طال بود توسط دول متحارب در ايران خرج شد. نرخ مبادله نيز بقدرى مناسب گشت 
كه مبلغ چهار ميليون و ششصد و پنجاه و نه هزار ليره وام به نصف رسيد. قرضه سى و پنج ميليون و سيصد هزار روبل به 

 »1 «صفر تنزل كرد.

______________________________ 
 استخراج و ضميمه ميكنم، 1921سال ( the Stateson's join Book))- من در اينجا صورت قروض را از سالنامه 1(

 *31با تمام اقساط عقب افتاده كه در جمع وارد شده مجموع قروض ايران را در 
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بى شك طبقات زيادى منافع كالن بردند و با وجود آنكه پول در كشور ايران بيشتر شده بود دولت قادر بجمع آورى 
ماليات نبود. چندين سال است كه اين وضعيت ادامه دارد. بعالوه مبالغى هم كه حقيقتا بخزانه دولت ميرسد اغلب در راه 

 ناچيزترين امور صرف ميشود.

______________________________ 
  بقرار زير است:1920دسامبر سال 

 صورت قروض/ مبلغ اصلى/ پس افتاده 

 31، 223، 170/ 32، 500، 000 (روبل)/ 1902 و 1900% وام سال 5/ قرضه روس از قرار 1

 31، 524، 501 ليره/ 60، 000، 000 (قران)/ 1911% وام سال 7/ قرضه روس «يك كاسه شده» از قرار 2

 180، 421 پنس/ 4 شلينك و 16 314، 281%/ 5/ قرضه هندى از قرار 3

 1، 223، 061/ 1، 25، 000 ليره/ 1911 ماه مه 8% وام 5/ قرضه بانگ شاهنشاهى ايران از قرار 4

 490/ 000/ 490، 000% ليره/ 7 از قرار 1914 تا 1912/ مساعده انگليس از 5

 1، 576، 250/ 1، 891، 500/ مساعده روس (روبل)/ 6

 817، 000/ 817، 000 ليره/ 1917 تا 1915/ مساعده انگليس از 7

 10، 00، 000/ 1، 000، 000/ ايضا (قران)/ 8

 92، 500، 000 (قران)/-/ 1918/ ايضا سال 9



 / هنوز پرداخت نشده 2، 000، 000 ليره/ 1919 اوت سال 9/ قرضه انگليس 10

صورت فوق اوضاع مالى را آنچنان كه بايد روشن ميسازد. اقساط وام روسى و مساعده آنها خيلى عقب افتاده است. از 
 چيزى پرداخت نشده و بدين ترتيب 1914) از سال 2 روبل عقب افتاده. از شماره (2 ر 503 ر 208) مبلغ 1قرضه شماره (

) و 3 قران پس افتاده است. بنابراين مبالغ مذكور بايد بجمع باال افزوده شود. كوپن ها و منافع شماره هاى (35، 110، 948
 9 تاكنون داده نشده است. شماره 8 و 7) تا تاريخ تنظيم پرداخت شده است و ترتيبى براى پرداخت شماره هاى 5) و (4(

 قرضه ايست كه بموجب ماده يكم قرارداد وام 10 جمع شده است. شماره 1918مساعده جديدى است كه از ماه اوت 
برقرار شده و باقساط پس از استقرار مشاور مالى انگليس و شروع اجراى وظائف خود در تهران قابل پرداخت است. 

 (مؤلف)

مترجم: از مطالبات فوق آنچه متعلق بانگليس ها بود در سالهاى بعد تماما پرداخت گرديده و آنچه كه متعلق بروسيه بوده 
  بايران بخشيده شد.1921است از طرف دولت شوروى مطابق قرارداد 
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 كه در امور شرقى بى تجربه و كارمند »1 « يك مشاور مالى انگليسى بنام مستر سيدنى آرميتاژسميت 1920در سال 
 خزانه دارى كل بود توسط دولت ايران استخدام شد.

 وقتى نامبرده به تهران رسيد تصور ميرفت كه اشكاالت اساسى اوضاع را درك نموده باشد.

تا اندازه اى ممكن بود كه او وقت خود را با صرفه در راه نظارت پولى كه جهت هزينه بريگاد قزاق و ساير مخارج بايران 
پرداخت ميشد صرف كند، ولى تا وقتيكه قرارداد از تصويب مجلس نگذشته او البته قادر بانجام كليه وظائف خود نبود. 
يك تعرفه كمركى جديد هم توسط نمايندگان دولتين طرح شده بود كه هم چنان در انتظار تصويب است تا آنكه قانونا 

 قابل اجرا گردد.

 هيئت نظامى ايران و انگليس 

در بين مسائل عمده اى كه در دنباله قرارداد ايران و انگليس مى بايستى حل گردد موضوع تشكيل قشون متحد الشكل 
جهت ايران بود. ازاين رو يك هيئت نظامى مركب از افسران ايرانى و انگليسى منتخب شده و گزارش متحدى تهيه 

كردند، خطرات احتمالى داخلى و خارجى كه ممكن بود ايران را تهديد كند در نظر گرفته شد. در ضمن قواى موجود 
در آنوقت (پليس جنوب شش هزار نفر- لشكر قزاق هشت هزار- تشكيالت ژاندارمرى سوئدى هشت هزار و چهار صد 

نفر) مورد دقت قرار گرفت. بعالوه در مواصالت و منابع كشور و اوضاع مالى آن تماما رسيدگى شد. پس از تشريح 
اوضاع جاريه هيئت تشكيل و تاسيس دو نيرو را پيشنهاد كرد، بدين ترتيب كه نيروى آرتش تحت اداره وزارت جنگ و 
نيروى تامينيه باختيار وزارت كشور تأسيس گردد و وجود هيچ قوه ديگرى در كشور مجاز نباشد. عده كل اين نيروها را 

شصت هزار نفر تعيين نمودند، ولى بعدا همه فهميدند كه ماليه ايران تحمل هزينه اين نيرو را نخواهد داشت، مگر اينكه 



كشور از توسعه منابع ثروت خود استفاده كند يعنى امرى كه اتفاقش بدون امنيت داخلى مشكل مينمود. در نتيجه پيشنهاد 
  ميليون 15 هزار نفر تشكيل دهند و با هزينه ساليانه 40شد كه قواى نامبرده را قبال به تعداد 

______________________________ 
)1-(Mr Sydny Armitage Smith  
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 تومان شروع بكار نمايند.

بعدا قرار شد مشاور كامل نظامى كه يك افسر ايرانى با او ارتباط خواهد داشت انگليسى باشد، ولى رئيس كل ستاد يك 
افسر ايرانى تعيين گردد. محققا توصيه اين پيشنهاد از آنجهت بود كه ميخواستند ايرانيان پايه و اساس اين نيرو را از ابتدا 

تحت اداره بگيرند. زيرا فعال (يعنى زمان تاليف كتاب. مترجم.) هيچ افسر ايرانى نيست كه لياقت اشغال اين مقام را داشته 
باشد، ولى از طرفى ميل ياد گرفتن و قبول راهنمائى اميدوارى ميدهد كه پس از مدتى افسران اليق ايرانى براى ستاد 

 تربيت شوند.

پليس جنوب كه تاكنون پنج سال تحت تعليمات افسران انگليسى گذرانيده بودند انتظار ميرفت در اين موقع رل مهمى را 
 بازى نموده و مقام شامخى را احراز نمايند.

جاى خوشوقتى است كه ذكر كنيم اين نيروها پس از اعالن متاركه جنگ چندين بار بواسطه عمليات جنگى خود را 
 مشهورتر نموده و در بين افسران سرافراز شده بودند.

 را ذكر ميكنيم. در آن سال دسته هاى مختلف راهزنان در واليت اصفهان 1919براى شاهد مثال يكى از واقعات مهم سال 
 متحد شده دهكده اى را نزديك شهر اشغال كردند.

حاكم بختيارى درخواست كومك كرد و دو ستون كوچك يكى از شيراز و ديگرى از كرمان حركت كرده و پس از 
سيصد ميل راه پيمائى در اصفهان بهم نزديك شدند. در آن جا به راهزنان حمله كرده دسته هاى متحد و رؤساى آنها را 
اسير كرده و مقدار زيادى غنيمت از ايشان گرفتند. در نتيجه اينكار شايان تقدير دولت ايران خود را قادر باعدام نايب 
حسين يافت. اين شخص سالها كاشان و اطراف آن را دچار ناامنى ساخته بود و حتى توسط دولت ضعيف مركزى به 

 بود. شيخ حسين نامى كه مدتها حكومت بوشهر را 1920قراسورانى راهها منصوب شده بود. در مورد ديگر در ژوئيه 
قابل اعتنا نميدانست و دائما در جاده بازرگانى راهزنى ميكرد مورد حمله پليس جنوب قرار گرفته خود و پسرش هردو 

كشته شدند. اما راجع به ديويزيون قزاق ابتدا در راندن بلشويك ها از مشهد سر و رشت كار خوبى انجام داد، ولى 
روحيه اش بعدا متزلزل شده و عاقبت با كمال خفت و افتضاح از بين خطوط انگليسها در رشت عقب نشينى كردند. در 

 نتيجه اين 
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 درآمدند و محققا بعلت اوضاع »1 «اتفاق افسران روسى استعفا داده و قواى متفرق قزاق جزو واحدهاى ژنرال ديكسن 
 آشفته آنها وظيفه سنگينى براى اين ژنرال در پيش بود.

گزارش هيئت نظامى معوق و موكول به انتخابات مجلس شوراى ملى است. پس از تشكيل مجلس هم ممكن است 
كوشش هاى سختى جهت مخالفت اجراى پيشنهادات ايشان بكار رود و چنانچه اين طرح مقبول نيفتد چندان اميدى به 

 پيشرفت و ترقى ايران نخواهد بود.

 جمهورى آذربايجان 

در تجزيه عمومى امپراطورى روسيه باكو پايتخت دولت تاتارى آذربايجان قرار گرفت و استقالل آن موافق قاعده در ماه 
  اعالم گشت. بايد دانست كه اين دولت با آذربايجان ايران ابدا اتصالى نداشت.1918مه 

 سعى كرد اين شهر را در مقابل تركها حفظ كند، ولى »2 «بطوريكه در فصل هشتاد و هشت ذكر شد ژنرال دنسترويل 
 31مجبور شد در سپتامبر همان سال آن را ترك گويد، شش هفته بعد تركها نيز بنوبه خود پس از اعالم ختم جنگ در 

اكتبر عقب نشستند. از اين تاريخ جمهورى مزبور با دول فاتح مناسبات ظاهرى دوستى داشت، ولى رفتارش با پناهندگان 
 1920ترك كه مورد تعقيب متفقين بودند بسيار صميمانه بود. بهمين سبب تركها حكومت آنجا را در تاريخ ژانويه سال 
مخصوصا برسميت شناختند. پس از چند ماه بلشويكها كودتا كرده و باكو به چنگشان افتاد و از آنجائيكه مايل به 

همدستى با مليون ترك بودند تصرف باكو گام تازه اى در اين راه بشمار ميرفت. شايد هم براى بدست آوردن نفت باكو 
 كه پربهاتر از هرمعدن طالئى بود نگران و در اضطراب بودند.

 هجوم بلشويكها به ايران 

 بحر خزر بود از باكوبه انزلى فرار كردند. در »3 « پانزده فروند كشتى كه شامل نيروى دريائى دنيكين 1920در ماه آوريل 
 نتيجه مذاكرات با مقامات مسؤل ايرانى كه نماينده نظامى انگليس نيز در آن شركت جست 

______________________________ 
)1-(Dickson  

)2-(Dunsterville  

)3-(Denikin  
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قرار شد كشتى ها خلع سالح شده و توقيف شوند. پس از كودتاى باكو روزنامه هاى تهران محققا با الهام پول بلشويك ها 
تبليغاتى شروع كردند. مثال روزنامه نيم رسمى ايران بنا بقول خبرنگار «تايمز» ثابت ميكرد كه «اصول تعاليم بلشويسم 

 بى اندازه شبيه به دستور هاى قرآن است و متمم نوظهور كارهائى است كه رسول خدا در عالم مذهب شروع كرده بود.»

 در ماه مه بلشويكها همانطور كه انتظار ميرفت بحريه دنيكين را تعقيب كردند.

به محض ورود يكدسته سيزده تائى از كشتيهايشان انزلى را بمباران نمودند. افراد قسمت انگليسى كه پانصد نفر و در جزو 
آخرين دسته از صفوف طوالنى و ضعيفى بودند كه در شمال غربى ايران مستقر بوده و واسطه اتصال بين النهرين و بحر 

خزر بودند ابتدا برشت و بعد به قزوين عقب نشينى كردند. بلشويكها با فرصت رشت را تصرف كرده و در تحت رياست 
ميرزا كوچك خان شخص زرنگى كه از آب تيره و گل آلود خوب ماهى ميگرفت حكومت موقتى تشكيل دادند. تهران 

متوحش شده و بالفاصله انگليسها مورد سرزنش قرار گرفتند كه چرا از خاك مقدس ايران دفاع نميكنند. دولت سخت 
بمسكو و هم چنين به انجمن تازه اتفاق ملل اعتراض نمود، ولى نمايندگان فرانسه به صراحت اظهار داشتند چون قرارداد 
ايران و انگليس به انجمن تسليم نشده لذا رسيدگى به قضيه ايران از صالحيت او خارج است. روزنامه «تايمز» جريان امر 

 را بى پروا يك «مسخره بازى باشكوه» توصيف كرد.

خالصه بلشويكها و جنگلى ها بطرف مشرق تا مشهدسر پراكنده شدند. ولى مصادف با حمله بريگاد قزاق گشتند. قزاقها 
رشت را تصرف كردند، ولى بقسمى كه ذكر شد باالخره با روحيه خرابى به سنگرهاى انگليسها در دو منزلى جنوب شهر 

 نفر و 8500- هنوز بلشويكها ايران را تهديد مى كنند. عده آنها 1921عقب نشينى كردند. در موقع تحرير كتاب- مارس 
 بالنسبه منظم و داراى توپخانه صحرائى و مسلسل ميباشند.

 ارمنستان.

شكست اروپا در ارمنستان در مجاهدت بى رغبت و بى تناسبى كه در جلب دوستى ارمنى ها بكار رفت از هركجا واضحتر 
 ميباشد.
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هميشه در دوران ساسانيان و همينطور در حكومت سلطان عبد الحميد حمايت اروپائيان از رعاياى مسيحى باعث غضب 
 در اسالمبول و 1896فرمانروايان ايشان ميگشت و نتيجه شوم آن كشتار دسته جمعى آنها ميشد. من كمى پس از قتل عام 

 طرابوزان بودم.

 در تعقيب آن بعمل آمد. ولى هيچيك از اين تجاوزات به حقوق انسانيت قابل مقايسه 1909قصابى مشابه ديگرى در سال 
با كشتارهاى فجيع ايام جنگ نبود. اين قصابى هاى متوالى بقدرى موحش و با موفقيت كامل انجام گرفت كه در موقع 

ختم جنگ فقط چند درصد از ارامنه باقى مانده بودند. اكثر آنها را بانواع زجرهاى دلخراش يا بوسيله گرسنگى و تشنگى 
 و يا وسائل ديگرى كه شيطان نفس آدمى ميتوانست تصور و اجرا كند كشته بودند.



پس از پيروزى متفقين بازماندگان ارامنه بآرزوى تشكيل دولت ارمنى تشويق شدند. تقاضاى ايشان خيلى زياد و مفصل 
بود، چه نه تنها درخواست الحاق ايالت ايروان را ميكردند بلكه شش ايالت اناطولى را كه عبارت از سيواس، ارزروم، 
خارپوت، ديار بكر، بيتليس و وان را نيز ادعا مينمودند. متأسفانه در اين اياالت اكثريت با كردها ميباشد. اينها ارامنه را 
كشته و زمينهايشان را تصاحب كرده بودند و از انتقام بيداد گريهائى كه در حق ايشان روا داشته بودند مى ترسيدند. از 

اينرو كردها ناسازگار شده و بيم قتل عامهاى تازه اى ميرفت و بوضوح پيوست كه بخاطر استفاده خود ارامنه بهتر- است 
تقاضاشان كم و معتدل باشد. بهر صورت قلمرو كوچك حكومت جديد در اطراف مركز اقامت اسقف اعظم در 

اچميازين و ايروان تشكيل شد كه از شمال، قارص را جزو خود گرفته و از جنوب تا رود ارس امتداد يافته و با ايران 
همسايه ميگشت. اگر امتناع كمال پاشا از اطاعت از اسالمبول و تمايل بلشويكها به همدستى با وى نبوده بازماندگان 

 بعلت مراجعت قسطنطين پادشاه و عكس العملهاى 1920ارمنى فرصتى براى رفع مصائب خود داشتند. ولى در دسامبر 
نامناسب اين امر در اوضاع سياسى آسياى صغير ارامنه دوباره مستاصل شده و گرفتار نااميدى شدند و بااستعداد كمتر پس 

 از مدتى تحمل مبارزه باالخره مورد حمله قواى بسيار و فراوان تركها قرار گرفته قارص و الكساندر ويول 
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اسلحه و مهمات خود را تسليم كردند. در نتيجه دولت آنها استعفا داد و دسته افراطى كه يك حكومت سويتى (شوروى) 
تشكيل داد جانشين آنها شد. مسئله سرحدات اين دولت به حكميت رئيس جمهور ويلسن واگذار شده بود و او در 

اينمدت مشغول تهيه راى يا فتواى خود بود كه با اوضاع كنونى شوخى اى بيش نبود. انتظار ميرفت كه از بارى كه روى 
دوش ملل فاتح قرار گرفته بود امريكا سهمى قبول نموده و با قيمومت خود بارمنستان كمك كند، ولى او شانه خالى كرد 

و فقط غذا و لباس زيادى پخش نمود. شايد مردم امريكا روزى متوجه شوند كه با امتناع خود باعث نابودى يكى از 
 قديمترين كليساهاى مسيحى شده اند.

 مواصالت و حمل و نقل 

. در ايام جنگ هزارها از اين حيوانات »1 «قسمت عمده مال التجاره ايران توسط كاروانهاى شتر، قاطر و االغ حمل ميشود
مورد استفاده قرار گرفت و مرگ ومير در بين شترها خيلى زياد بود. از طرفى همانطور كه گفته شد جنگ نعمت 

جاده هاى بهتر را بايران اعطا كرد. مهمترين آنها جاده شوسه ايست كه انتهاى خطآهن سبك بغداد تا قره تو (نزديك 
خانقين) را در سرحد ايران با كرمانشاه و همدان وصل ميكند. در شهر اخير با جاده روسى كه از قزوين به رشت و انزلى 

ميرود پيوسته و نيز جاده غير شوسه اى قزوين را بتهران متصل ميكند. جاده بغداد- همدان راه تاريخى بزرگ ايران است و 
داير شدن آن از وسط سلسله زاگرس اگر مرتبا تعمير و نگاهدارى شود ارزش بسيارى براى امور بازرگانى و كشورى 
دربر دارد. يكى ديگر از جاده هائيكه در نتيجه جنگ براى عبور اتوموبيل ساخته شد راهى است كه از مرز كشور هاى 

 دولت هندوستان از نوشكى راه آهنى به دزداب (زاهدان) 1918 و 1916بريتانيائى تا به مشهد ميرود. در بين سالهاى 
كشيد. از انتهاى اين خط نزديك سرحد ايران و بلوچستان يك جاده موتور رو و قريب ششصد ميل به بيرجند، قائن و 

مشهد احداث شده و با راه عشق آباد كه از قوچان ميگذرد متصل ميشود. ايران جنوبى داراى جاده شيراز و بوشهر و چند 



 ذكر شد مى باشد. باالخره جاده ديگرى از اهواز از وسط كوههاى بختيارى به اصفهان 89 و 87راه ديگر كه در فصول 
  گذشت توسط ستون 86ميرسد و همچنانكه در فصل 

______________________________ 
 )- امروز اين وضعيت بكلى سپرى شده و تمام ايران داراى جاده هاى شوسه و خطآهن سرتاسرى است. (مترجم)1(
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 دو پل روى آن »1 « افتتاح شد و آن واقعا از جاده بوشهر قبل از جنگ هم بدتر بود ولى كمپانى لينچ 1916نيروى من در 
ساخته و تعميرات چند ديگرى هم انجام داده و مناسب عبور قاطرهاى باربرى شده است. در دوران جنگ يك خط راه 

 آسان ترى در بين كوهها كشف شد كه به منافع مشترك ايران و بريتانيا اميد است بزودى ساخته شود.

 راه آهن 

در دوره هاى اخير بكرات مسئله راه آهن در ايران مورد توجه قرار گرفته بود و ما قبال اشاره اى به رويتر نموديم كه 
 امتياز ساختن راه آهن ايران را بگيرد. سالهاى درازى تهران شكارگاه صيادان امتياز بود، گرچه 1872ميخواست در سال 

صيدى بدام نمى آوردند و تنها موفقيتى كه بدستشان افتاد همان ساختن راه آهن بطول چهار ميل از تهران تا بقعه مباركه 
 اصوال اوضاع تغيير كرد، چه بجاى امتياز خواهانى كه بخاطر منافع شخصى طالب 1912شاهزاده عبد العظيم بود. در سال 

 موافقت بودند دولتين بريتانيا و روسيه در صحنه ظاهر شدند.

شكى نيست كه روسيه شايق ساختن راه آهن سرتاسرى ايران بود. شخص تزار باينكار مانند راه آهن سرتاسرى سيبرى 
عالقه نشان ميداد و محافل نظامى هم باميد دسترسى به بندرعباس يا چاه بهار باين امر اظهار تمايل مينمودند. حكومت 

بريتانيا در محظور افتاده بود، چه محققا با تاسيس راه آهنى كه در صورت بروز جنگ قشون روس را نزديك سرحدات 
 يك 1912هندوستان ميآورد مخالف بود. از طرف ديگر از مذاكره در اين باب نيز نمى توانست خوددارى كند. در سال 

سوسيته براى بررسى و مطالعات مركب از نمايندگان انگليسى و فرانسوى و روسى بمنظور مقبول ساختن راه آهن سر 
تاسرى ايران تشكيل و قرار شد كه مقدمتا يك رشته خطآهن از آليات واقع بر كنار راه آهن قفقاز در جنوب باكو تا تهران 
كشيده شود. بررسى هاى مربوط براى اجراى اين منظور تا اوائل جنگ امتداد يافت. عالوه بر اين طرح مهم دولت روسيه 

 امتياز احداث راه آهنى را از منتها اليه خط روسيه در جلفا تا تبريز بدست آورد و حقوق ديگرى نيز از قبيل 1913در 
 رساندن اين خط تا قزوين و ايجاد رشته اى تا كنار اروميه و يك 

______________________________ 
)1-(Lynch.  
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ماده هم دائر به اجازه كشتى رانى در درياچه اروميه ضميمه آن امتياز بود، همانطور كه قبال ذكر شد خطآهن جلفا به تبريز 
  افتتاح شد.1916در سال 

در ضمن انگليسها هم به فعاليت پرداختند و يك سنديكائى كه شركتهاى «گرين وى» و «لينچ» جزو آن بودند جهت 
 ساختن راه آهن در جنوب ايران بدولت ايران اين طور پيشنهاد كردند:

 الف- از خرمشهر يا خورموسى به خرم آباد يا بروجرد.

 ب- از بندرعباس به كرمان.

 ج- از بندرعباس به شيراز.

 د- از بندرعباس به خرمشهر.

اصل عمده اى كه در اين تقاضا مراعات شده بود انحصار ساختمان راه آهن در جنوب ايران بود. اين پيشنهاد شامل حق و 
 امتيازى براى ساختن بنادر در جاهاى الزم بود.

 عالوه مستلزم انتشار سهام دولتى به اعتبار راه آهن و بهره آن و هرگونه عوائد موجود ديگر دولت ميشد.

سنديكا در نظر گرفته بود كه اولين خطآهن را از محمره يا خورموسى شروع كند. خورموسى خليج خوبى بود كه 
بتازگى بررسى شده و معلوم شده بود كه چندين ميل در داخل خاك بجانب رود كارون امتداد دارد و هم چنين از لحاظ 

استعداد گودى و مصونيت از بادهاى سخت بسيار عالى بود. سنديكا پيشنهاد كرد كه در وهله اول راه آهن را تا دزفول 
ساخته و بدين ترتيب جلگه حاصلخيز خوزستان را قابل استفاده گرداند، سپس از بين تپه هاى خرم آباد كشانده و از آنجا 
به بروجرد يكى از شهرهاى منطقه نفوذ روس برساند. نقشه بردارى اينكار قبل از جنگ شروع شد ولى ايالت سر راه در 

راه موفقيت نقشه برداران اشكاالت بسيارى ايجاد كرده و مانع انجام كارشان شدند. نتائج جنگ بكلى اوضاع را دگرگون 
 ساخته و بنظر ميرسد كه در شرائط تازه اين طرح در حال وقفه و معوق بماند.

شكى نيست كه اگر راه آهن بداخله ايران كشيده شود بندر آن بندرعباس خواهد بود. مطالعه يك خطآهن هم كه از 
 ناحيه رودبار و گردنه كم ارتفاع گيشو گذشته و
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 به ريگان، بم و كرمان برسد چندين سال قبل توسط من پيشنهاد و در نتيجه نقشه بردارى شد.

خط بندرعباس به شيراز هم مطالعه شده ولى هنوز مساحى نشده است. هم چنين خط شيراز- محمره (خرمشهر فعلى) كه 
 .»1 «بهيچوجه درآمد كافى نخواهد داشت، چه در داخله كشور وارد شده و بيشتر موازى ساحل است 



تنها حل رضايت بخش مسئله حمل و نقل ساختن راه آهن در ايران است و در اينمورد هم ايران براى خطآهن نوشكى به 
 هم در بين آنها »2 «دزداب بايستى مديون جنگ باشد. پس از ختم جنگ يك دسته كامل انگليسى كه سرچارلزگرين وى 

بود نقشه بردارى خط كرمانشاه و همدان به قزوين را شروع كردند. از اينجا مطالعه براى امتداد خط طرف غرب به تبريز 
و بشمال جهت انزلى و به شرق يعنى تهران ممكن است دنبال شود. پس از تكميل بررسى دولت ايران حق خواهد داشت 
كه از اين دسته براى ساختن خطآهن بصورت خطآهن دولتى يا شركت خصوصى دعوت نمايد. ساختن راه آهن در ايران 

داراى اهميت حياتى است. تأثير آن محققا كشور را بانتقال از وضع تمدن قرون وسطائى به قرن بيستم كمك سريعى 
خواهد كرد و باعث سعادت، آبادانى و امنيت خواهد شد. ولى بسيار دشوار است كه معلوم كرد سرمايه دارى در تحت 

شرائط عادى چه قسم منفعت خود را از اينكار برداشت خواهد كرد. محققا در آنموقع واردات زياد خواهد بود، ولى 
مسافر و صادرات ناچيز است. در هندوستان رودخانه هاى سيالبى بمنظور آبيارى با موفقيت كامل سدبندى شده و وسائل 

زندگانى اساسا ترقى كرده است، ولى در ايران از اين راه كار زيادى نميتوان انجام داد. بعبارت اخرى مملكت ايران از 
حيث باران در مضيقه است و بهمين جهت كشور لزوما محكوم به جمعيت كم ميباشد. يگانه چيزى كه باعث تغيير اوضاع 

خواهد شد همانا كشف مواد معدنى قابل استفاده و قابل صدور است. در غير اينصورت من نميدانم چگونه بدون كمك 
 مادى يا امتياز ممكن است راه آهن ساخته شود. همين مسئله در طرحهاى اوليه محققا مورد دقت قرار گرفته بود

______________________________ 
)- ظاهرا خط شيراز- محمره بر اثر اشتباه مطبعه در اينجا ذكر شده چه دربند (د) خط بندرعباس- محمره ذكر شده و 1(

 اين خط موازى ساحل خواهد بود. (مترجم)

)2-(Sir Charles Greenway  
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دوستان ايران با كمال صداقت گمان دارند كه تا ده سال ديگر ايران داراى خط آهنى بشود كه از طرفى با هندوستان و از 
طرف ديگر با اروپا اتصال پيدا كند، زيرا اغراق نيست اگر بگوئيم تا مسئله حمل و نقل يا ساختن راه آهن حل نشود اميد 

 پيشرفت و ترقى اساسى نخواهد بود.

 حمل و نقل موتورى 

من در اينجا مناسب ميدانم كه توجه خود را به مطبوعات كه تبليغات خود را به پشتيبانى از حمل و نقل مال التجاره 
بوسيله باركش هاى موتورى در داخل ايران نموده بودند معطوف دارم. در زمان جنگ مقامات نظامى بعلت لزوم فورى، 

 نه از لحاظ بازرگانى مايحتاج خود را با وسائل موتورى حمل و نقل مينمودند.

چون معادن نفت باكو نزديك بود در موقع مأموريت نظامى دنسترويل ممكن شد كه در انزلى نفت بدست آورد، ولى 
بطور كلى وسائل موتورى در ايران فقط براى مسافرت و حمل پست و بارهاى سبك وزن بهادار و گران ميتواند بكار 
رود. اغلب جاده ها براى حمل و نقل هاى سنگين مناسب نيست يا اگر هم باشد زود خراب ميشود. بعالوه مقادير زياد 



بنزين و سوخت الزم كه براى اين منظور بايستى بداخل كشور حمل شده و در آنجاها ذخيره شود اين نقشه را معوق 
 خواهد ساخت و مانع از بهره دادن اين طرح ميشود.

 محاسبه ساده اى از وزن بنزين در هرميل راه پيمائى براى اثبات اين مدعا كافى است.

 اشكال تعمير كه رقم بزرگى خواهد بود و تهيه رانندگان كارى نيز از موانع بزرگ اين امر است.

 بنادر

مهمترين بنادر خليج فارس بندرعباس و بوشهر و در مصب رود كارون بندر خرمشهر ميباشند. بندرعباس داراى يك 
لنگرگاه عميق و فراخى است كه جزائر هرمز و قشم آنرا از طوفانهاى سخت محافظت ميكند. كشتى ها از دو ميلى ساحل 

لنگر مياندازند و ارتباط با خشگى توسط قايقهاى كوچك محلى است كه هم گران و هم غيرمكفى است بعمل ميآيد. در 
نائبند سه ميلى مشرق اين بندر يك بارانداز چوبى جهت استفاده پليس جنوب ساخته شده و يك جاده شوسه هم در 

 اردوگاه احداث گشته همچنين آب آشاميدنى گوارائى نيز يافتند. ولى اگر بنا باشد راه آهنى از
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 ياردى ساحل ميتوانند 500اين بندر بداخله كشور كشيده شود در چند ميلى مغرب بندر حاليه يعنى جائيكه كشتيها در 
لنگر بياندازند تأسيسات بندرى احداث خواهد شد، با وجود هواى ناسازگار آنجا بندرعباس مركز پيشرفت ايران جنوبى 

 خواهد شد، چه از آنجا بترتيب پنج جاده تقريبا سهل العبور بداخله كشور شروع ميشود.

مقامات نظامى انگليس مبالغ هنگفتى جهت مناسب ساختن پياده كردن بار كشتى ها در بوشهر صرف نمودند و چون جاده 
شيراز هم بهتر شده است اميدوارى بتوسعه مفصل اين بندر در آتيه بسيار است. در اينجا كشتى ها در سه يا چهار ميلى 

ساحل لنگر مياندازند، ولى هرگز راه آهنى از اين بندر روى كتل ها ساخته نخواهد شد. با اينحال اين ناحيه پرثروت تر از 
 اطراف بندرعباس است.

محمره در مصب رود كارون و در ساحل راست اين رود واقع شده و از موقع افتتاح باب تجارت كارون اهميت اين شهر 
رو به افزايش گذارده مخصوصا بعلت استقرار تأسيسات شركت نفت ايران و انگليس در دره كارون رونق آن بيشتر شده 
است. محمره در چند ميلى زيردست بصره واقع شده و محتمل است كه در اثر نزديكى با اين بندر معظم به رو نقش لطمه 

 وارد آيد، ولى با اينوصف هميشه اهميت بازرگانى خود را حفظ خواهد كرد، زيرا بندر يكى از نواحى پرنعمت است.

در بحر خزر بندر مهم آن واقع در گوشه جنوب غربى، پهلوى است. اين بندر در مغرب دو دماغه كوچك شنى مقابل 
غازيان در دماغه شرقى واقع شده است. بين ايندو دماغه يا باز و مرداب قرار گرفته كه دويست يارد پهناى آنست و ورود 

بآنجا بعلت وجود سد شنى از طرف دريا مشكل است. اخيرا انزلى از رونق افتاده و غازيان كه داراى انبارها و 
باراندازهائى ميباشد و با رشت نيز توسط جاده شوسه متصل است رواج گرفته، حتى قبل از جنگ غازيان محل اقامت 



روسها و جاى اداره كشتى رانى و انبارهاى تجارتى و مهمانخانه ايشان بود. در جنوب شرقى بحر خزر بندر گز مهمترين 
بندرهاى شمالى است، زيرا مرداب مانع دخول كشتى ها نيست و مدخل آن نيز توسط دولت روسيه از جهت ارتباط با 

پايگاه دريائى جزيره آشوره ده پاك شده و با آنكه تجارت مفصلى دارد ولى باز بپاى پهلوى نميرسد، من خاطرات 
 ناگوارى كه در موقع سوار شدن و پياده شدن در بنادر بوشهر، بندرعباس و انزلى يا پهلوى برايم پيش 

 739، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

آمده بياد دارم و تصور ميكنم هيچ كجا سوء اداره و بى عرضگى ايرانيها واضح تر از بندرگاه هاى كامال بى سرپرستشان در 
 نظر مسافرين نمودار نشود.

 اداره تلگراف هند و اروپا در ايام جنگ بزرگ 

پيش از شروع شرح بازرگانى در ايران من مصمم هستم از منافع عمده بريتانيا در اين كشور شرح مجملى بيان كنم. در 
فصل هشتادم شرح دادم كه چگونه ايران بعلت واقع بودن در راه بين هند و اروپا توانست بوسيله مجاهدات انگليسى ها 

شبكه تلگرافى خوبى بدست آورد. در دوران جنگ اين اداره تحت شرائط بسيار دشوارى كه كمتر كسى مثل من ميتواند 
درست بداند وظائف خود را انجام داد. اعضاء و كارمندان، شجاعت و عالقه و اشتياق و هوشيارى قابل توجهى از خود 

بروز دادند. خواه در موارد اغفال تركها در «فااو» براى ارسال پيغامهاى مهم يا پنهان كردن آفزارها از نظر دسته هاى 
غارتگر آلمانى و يا تهيه وسائل براى حفظ ارتباط قسمت تحت فرماندهى من يا خريد آذوقه و قرار دادن در سر راه ستون 

من يا كسب اخبار مهم بخوبى از عهده برآمدند. چه بسا خطراتى كه آنها با آن مواجه شدند. اعضاى آنها در شيراز 
زندانى شده و در چاه بهار مورد حمله قرار گرفتند و ماهها مكرر در زير تعدى شديد و ترس زندگى نمودند. در اصفهان، 
يزد و كرمان و بعضى نقاط ديگر آنها مجبور شدند ادارات و پستهاى خود را رها كرده و با خانواده خود در مناطق ناامن 

 درصد، 16مسافرت كنند. با تمام اين احوال نامساعد گزارش اداره نشان ميداد كه در ايام جنگ در قسمت ازدياد كابل 
 درصد افزايش يافته است. در تمام مقامات، از مدير كلها گرفته تا 28 درصد و در سيم كشى 38خطوط تلگراف 

غالم هاى تلگرافخانه كه بكار پائيدن سيم مشغول بودند و غالبا لختشان كرده و كتكشان ميزدند، اداره تلگرافخانه هند و 
 اروپا باعث سربلندى كشور بوده و كارهاى شايان تقديرى در اعتبار خود دارند.

 بانك شاهنشاهى ايران 

خواندن گزارش كارهاى تجارتى غالبا مايه كسالت و مالل است ولى از ميان آنها گزارشات بانك شاهنشاهى در ايران 
در ايام جنگ بى اندازه جالب توجه ميباشد. در ميان وقايع مختلفى كه در ايران روى داده و من آنها را ذكر نموده ام تصور 

 زيادى الزم نيست تا معلوم شود كه چه خطرات و مشكالتى براى اعضاء دلير وابسته 
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 پيش آمده است. من 1918 و چه هنگام عمليات شيراز در تابستان 1915بانك شاهى چه در زمان تخليه تبريز در زمستان 
تصور نميكنم بانكدارى هرگز تحت اين شرائط و با اين خطرها و مشكالت انجام گرفته باشد، يا آنكه بانك خدمت 

مهمترى انجام داده باشد. پول نقره ايران فراوان و داراى حجم زياد است و در نتيجه مساعى قابل تقدير كارمندان بانك 
بود كه مقدار هنگفت پول مورد احتياج قواى انگليس و روس و هم چنين ايرانيانى كه با ما همراه بودند تهيه شده و در 

دسترس قرار گرفت. عالوه بر اين مديران و كاركنان بانك همگى مستشاران سياسى و باهوش گرانبهائى بودند و مكرر 
 باضافه تصدى و انجام كار خود شغلهاى قنسولى و يا كارمندان سياسى را تقبل مينمودند.

 شركت نفت انگليس و ايران 

از آخرين و مهمترين اقدامات تجارتى در ايران تأسيس شركت نفت انگليس و ايران است كه تاريخچه آن خود داستانى 
در تجارت شمرده ميشود. از معادن نفت باكو تا خليج فارس در خاك قفقاز و آذربايجان و در طرف سرحد ايران و 

تركيه يكرشته معادن نفت نهفته است. اكنون وجود آن بمقدار فراوان در مراكز بسيارى مخصوصا نزديك خليج فارس 
ثابت شده است، ولى تا بيست سال پيش تنها عالئم وجود اين ماده چند چاه بى اسلوب دستى بوده كه چندين قرن گذشته 

 حفر شده و مورد استفاده محلى بوده.

 هزار ليره 20 امتيازى اعطا كرد كه بموجب آن مبلغ »1 « دولت ايران به يكنفر استراليائى بنام مستر دارسى 1901در سال 
 درصد ببرد. امتياز نامه حق انحصار 16دريافت داشته و معادل همين مبلغ هم سهام داشته باشد و از منافع خالص ساليانه 

حفر چاه و استخراج نفت را در تمام ايران باستثناى واليات آذربايجان، گيالن، مازندران، استر- آباد و خراسان بمدت 
 واگذار ميكرد. پس از اندكى مطالعه معرفت االرضى حفارى در نزديك قصر شيرين در سرحد 1901شصت سال از سال 

تركيه شروع شد. انتخاب اين محل عالوه بر آنكه چون در مرز تركيه واقع بود احتياج به پرداخت عوارض گمركى به 
 تركها داشت بواسطه موانع بازرگانى و جغرافيائى نيز خوب نبود، زيرا مستلزم هزينه زياد براى 

______________________________ 
)1-(Mr .Darcy  
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 ميل تا 300حمل و نقل دستگاههاى سنگين حفارى و همچنين اشكال پرداخت قيمت گزاف جهت لوله كشى بمسافت 
 خليج آنهم در داخل منطقه سكونت ايالت غارتگر بود.

 هزار 300باالخره چاهها به ذخائر كافى نفت رسيد و ظاهرا تازه در اينموقع مشاورين صاحب امتياز متوجه شدند كه قريب 
 ليره پول سره انگليسى بعلت عدم اطالع از اوضاع محلى بهدر رفته است.

بدين سبب دارسى از كمپانى نفت برمه طلب مساعدت نمود و يك سنديكاى جديدى تشكيل شد كه فورا در منطقه 
بختيارى شروع به كاوش نفت نمودند- محلى كه از بيست سال قبل از آن از وجود نفت در آن محل گزارش داده شده 



بود. باالخره استخراج نفت در محل ميدان «نفتون» حاليه شروع شد. مدتها عمليات بدون حصول كوچكترين موفقيتى 
ادامه داشت و حتى نزديك بود اعالميه اى راجع به تعطيل عمليات در آن منطقه صادر شود كه بغتة يك محل «جوش» 

نفت سوراخ شده و به منبع نفت بزرگى برخوردند و اوضاع بهبود يافت. پيشروان اوليه اين اقدام حق بزرگى دارا هستند، 
چه نه تنها از آب و هواى سخت آن ناحيه و بى قوت و غذائى و بى خانمانى در مشقت بودند بلكه تعديات جسورانه ايالت 

را نيز بايستى تحمل كنند. بختاريها با وجود آنكه بعنوان حفظ و حراست اروپائيان پول و كمك خرج هنگفتى دريافت 
مينمودند باز موانع بيشمارى در سر راه عمليات داوطلبان اوليه شركت قرار داده و باالخره به كليه شكايات با بى قيدى 

توجه مينمودند. مدير كارگاه بدفعات توسط بختياريهاى محافظش تهديد شده و تا قسمت كوچك نگاهبانان قشون 
هندى در محل وارد نشدند و رؤساى بختيارى پول نقد و سهام بيشترى دريافت نداشتند امنيت براى ساكنين بريتانيائى 

 آنسامان ميسر نشد.

يك وقت خطر بزرگى براى اين تأسيسات مهم پيش آمد و چيزى نمانده بود كه آن بدست بيگانگان بيفتد، ولى 
 اهميت آنرا براى امپراطورى انگلستان متوجه شده و مجاهدت ايشان سبب ماندن »2 « و مسترا. ج پرتى من »1 «لردسلبورن 

 سهام در دست 

______________________________ 
)1-(Lord Selborne  

)2-(Mr .E .G .Pretymen  
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 برياست اولين هيئت مديره آن »1 « شركت نفت ايران و انگليس تاسيس و لردستراتكونا1909انگليسها شد. بعدها در سال 
 ميليون ليره شروع بكار كرده و متعاقب آن پيشرفتهاى زيادى حاصل گشت. يك 2انتخاب شد. در ابتدا شركت با سرمايه 

لوله نفت از چاهها تا قريه ويس نزديك رود كارون كشيده شد و از آنجا از وسط اهواز عبور كرده به جزيره آبادان در 
مصب شط العرب و چند ميل زيردست خرمشهر رسيد. در اين جزيره يك پالشگاه كه قادر به تصفيه مقادير فراوان نفت 

 خام باشد ساخته شد.

جهت توسعه كامل تأسيسات تهيه هزينه بيشترى الزم بود و وقتى كه وزارت دريا دارى انگلستان حاضر شد كه پرداخت 
كمبود سرمايه را جهت تكميل شركت براى انجام تقبالت خود بمنظور تهيه سوخت مايع بجهت نيروى دريائى بر عهده 

گيرد فصل جديدى در تاريخ عمليات شركت گشوده شد. هيئتى براى تهيه گزارش و رسيدگى موضوع روانه شدند و 
 دولت بريتانيا موافقت كرد مبلغ دو ميليون ليره براى 1914آنها هم گزارش بسيار مساعدى دادند كه در تعقيب آن در 

 توسعه شركت بكار اندازد.



در ايام جنگ شركت نفت خدمات شايانى بدولت انگليس نمود و سوخت مايع جهت كشتى هائى كه در درياهاى مشرق 
و مديترانه خدمت ميكردند تهيه نموده بعالوه در زمينه استفاده از رودخانه هاى بين النهرين جهت حمل و نقل نيز خدمات 

 نيكوئى انجام داد.

همچنين شركت بنزين، نفت خام و سفيد و ديگر مواد بمقادير خيلى زيادى براى صحنه هاى جنگ مخصوصا بين النهرين 
تهيه نمود. اگر اين سوختها نبود بواسطه كمبود كشتيهاى حماله نفت و باالخره عملى نبودن آوردن اين مواد حياتى 

جنگى از مراكز دوردست غير ممكن بود كه انگليسها در صحنه بين النهرين در لشگركشى خود به پيروزى و موفقيت 
 برسند.

 از موقع اعالم صلح اقدامات مفصل تر ديگرى هم در مؤسسات نفت بعمل آمده است.

سرمايه مجاز شركت نفت ايران و انگليس به بيست ميليون ليره ترقى داده شده و از لحاظ توليد، تصفيه، پخش و فروش 
 نفت عمليات شركت توسعه عالمگيرى يافته است. سرمايه اى كه دولت 

______________________________ 
)1-(Lord Strathcona  
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بريتانيا فعال در شركت دارد بالغ بر پنج ميليون ليره است، ولى ارزشى كه در بازار دارد ميگويند بمراتب بيش از قيمت 
 مبلغ اصلى است كه در شركت گذاشته شده است.

از اين شرح مختصر ميتوان دريافت كه در نتيجه پشتكار و پيش بينى و اطالعات فنى كسانى كه مسئول اداره شركت بوده 
از آنچه در ابتدا بنظر ناچيز و مايه مصيبت و گرفتارى بود اكنون براى امپراطورى اهميت بزرگى پيدا كرده است و ميشود 
باور كرد كه در آتيه نه تنها منافع سهام ايران از اين راه افزون خواهد شد بلكه براى ملت انگليس نيز منبع عائدى بزرگى 

 خواهد بود.

 بازرگانى 

پيش از شروع جنگ بزرگ بين دولت انگليس و روس رقابت شديد بازرگانى در ايران موجود بود. موقعيت دولت 
روسيه در اين رقابت مساعدتر بود، چه اياالت شمالى ايران پرثروت تر و پرجمعيت تر از ساير نواحى ايران بوده و مجاور 

سرحد امپراطورى روسيه قرار گرفته بودند. بعالوه سكنه مسلمان طرفين مرز داراى طرز زندگى يكسان و حوائج مشابه 
هستند. روسيه در استفاده از اين موقعيت مناسب از خود مهارت زيادى نشان داد. روسيه در تعرفه گمركى خود به منفعت 
مواد خام حاصله از ايران رجحانى قائل شد. مثل پنبه ايران كه مقادير زيادى به مسكو حمل ميكرد. در صورتيكه گمرك 
آن يك ششم گمرك پنبه آمريكا بود. اين پنبه تبديل به چيت شده و از فروش هرعدل در ايران براى تجار حق الزحمه 



معين ميگشت. بعالوه هرايرانى كه بروسيه سفارش جنس ميداد فقط بايستى يك پيش قسط پرداخته و بقيه قيمت را پس از 
 منفعت مطالبه ميشد. معلوم نبود كه اين روش 8تحويل جنس اگر مايل بود عدل عدل تاديه نمايد. از تاجر در اينصورت % 

براى خزانه دارى روسيه بهره اى داشته باشد، ولى براى فروشندگان ايرانى بسيار مطلوب بود، چه سرمايه كالنى در دست 
نداشتند. تقاضاهاى بازرگانى روسيه از ايران براى پنبه، پشم، قالى، خشكبار و گندم و جو تدريجا صادرات ايران را ترقى 

داد تا آنجا كه صادرات ايران با واردات از روسيه برابر و مساوى شد. بدين ترتيب بازرگانى ايران در يك زمينه كامال 
 سالمى قرار گرفت.
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برعكس بازرگانى با انگلستان چندان رضايت بخش نبود، چه تمام آن از اجناس وارداتى تشكيل ميشد. محصوالت ايران 
در بازار بمبئى ارزش زيادى نداشتند چه تارهاى پنبه ايران كوتاه و چرم آن كشور بعلت خشكى هوا جنس پستى بود. 
بنابراين فقط يگانه مواد صادره از ايران پشم، ترياك، پسته، قالى و گاهى هم گندم بود. من وقتى قونسول مقيم كرمان 

بودم متوجه شدم قالى هاى اين ناحيه به بازار عمده آن يعنى اسالمبول از راه خشكى و از طريق تبريز فرستاده ميشود، چه 
تجارت در دست بازرگانان شهر اخير اداره ميشد. پس از مدتها موفق شدم ذهن كند و كودن بازرگانان را متوجه كنم 

كه اگر قالى شان را از راه بندرعباس به مقصد حمل كنند با نصف قيمت كرايه به بازار خواهد رسيد. باين ترتيب صادرات 
اين بندر ترقى كرد. بطور كلى جريان بازرگانى صحيحى از هيچ طرف برقرار نيست و تا مواد معدنى قابل استفاده كشف 
و استخراج نشود بازرگانى ايران و انگليس برپايه صحيحى متكى نخواهد شد. مسئله نفت يك بحث مجزائى است و اگر 
بخواهيم آنرا فقط بعنوان صادرات محسوب داريم به صادرات ايران كمك زيادى نميكند هرچند كه عوائد و منافع ايران 

 را زياد ميكند.

 يكى از خطاهاى حكومت سويتى روسيه قطع باب بازرگانى با ايران است.

بنابراين فعال بازرگانى هند و ايران رواج كامل دارد و مخصوصا تقاضاى پارچه و منسوجات زياد است. محتمل است كه 
اين وضع مدتى دوام يابد و باتباع انگليسى فرصت مطالعه كامل كشور و رسيدگى به منابع ثروت آن را بدهد. از 

شكست هاى گذشته ميتوان فهميد كه انجام اين كار بسرعت ميسر نيست. ايران از مسافرينى كه صدها فرسنگ اراضى را 
از هرسو مى بينند كه خشك و بائر افتاده و خيال ميكنند كه ميشود آنها را از اقسام غالت مستور و خرم و سرسبز نمود 
خيلى در زحمت است. در صورتيكه كمبود باران محصول غله را محدود ميكند و تجربه در تحت شرائط همانند در 

بلوچستان انگليس ثابت كرده كه ساختن سدهائى در ايران كه هزينه ساختمانى خود را درآورند اشكاالت فراوانى دارد. 
اخيرا من مقاالتى را خواندم كه تأسيس كارخانه هاى قند را در ايران توصيه ميكرد، چه خاك كشور مستعد حاصل خيزى 

 جهت كشت چغندر را دارا ميباشد و تنها اشكال در اينجا آنست 
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كه منابع آب محدود و آنقدرى هم كه موجود است تقريبا تمام آن جهت كشت غالت صرف ميشود. البته نواحى هم در 
ايران يافت ميشود كه آب و زمين هردو فراوان است، ولى در آنجاها هم يا حمل و نقل دشوار و يا كارگر كمياب است. 
كارخانه قندى كه بيست و پنج سال قبل توسط بلجيك ها در اطراف تهران باز شده بود تا اندازه اى بعلت دسايس روس ها 

موفقيت حاصل نكرد، ولى بيم كم شدن سطح كاشت غالت در اطراف تهران براى خاطر محصول چغندر علت اساسى 
 آن بود.

 اوضاع فعلى 

اوضاع فعلى راجع باوضاع كشورى كه باندازه اوضاع ايران در تغير- است مشكل بتوان نظر قطعى اظهار نمود، ولى 
كسانى كه از عالئم و قرائن استنباط مسائل ميكنند شايد بتوانند بعضى از حقائق و نكات را تميز دهند. بر سر كار آمدن 

ايرانيانى كه با دشمنان ما معاضدت ميكردند، محكم شدن سركيسه ما و شل شدن سركيسه بلشويك ها و تبليغات آنها 
مطالب واقعى مؤثر در اوضاع هستند. ايران مثل هميشه از انگلستان يا هردولت ديگر بدون تعارف پول قبول خواهد كرد 

 3600ولى چيز ديگر جز حمايت و پشتيبانى آنهم در موقع ضرورت و پيش آمدهاى مهم قبول نميكند. ايران از نگاهدارى 
نفر قشون انگليسى در قزوين كه مانع حركت بلشويك ها به پايتخت شدند اظهار امتنان ننموده و اگر بلشويك ها چند هفته 

ساكت نمانند تقاضاى مراجعت انگليسها را به بغداد خواهد نمود. فرزندان ايران از زمين بى حاصل و باير و لم يزرع خود 
بقدرى غره هستند كه باور نميكنند ممكن است خارجى تصرف آنرا آرزو نكند و تا وقتيكه ما صداقت خود را با تخليه 

ايران به اثبات نرسانيم در قلب خويش بدگمانى را حفظ ميكنند. در ايران بنا بگفته معروف، كينه ورزى به يك مأمور 
درست ماداميكه در شغل و كار خود باقى است امر عاديست و نيز برداشتن چراغ و جستن وى و تقاضاى مراجعتش 

وقتى كه كار از كار گذشته است. بعبارت ديگر ايرانيان ممكن نيست متوجه نظر صادقانه و بيغرضانه انگليس ها شوند مگر 
 آنكه در اشكاالتى كه با آن مواجه شوند دخالت ننمائيم و آنوقت چراغها افروخته خواهد شد.
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ما آمادگى خود را به كمك كردن به ايران نشان داده ايم، ولى آيا مجلس يارى ما را قبول كرده و قرارداد را تصويب 
خواهد كرد؟ شايد بكند ولى براى موفقيت نتائج آن خيلى چيزهاى ديگر الزم خواهد بود. ايرانيها در بحث و جدل 

بى نتيجه استادان قديمى بشمار ميروند و من از آن بيم دارم كه اوضاع واقعى را درك نكرده و از هرقسم نظارت الزم كه 
براى بقاى وجود دولتشان ضرورى است ابا كنند. بموجب مواد قرارداد بريتانياى كبير دست همراهى بسوى ايران دراز 

كرده ولى اين معاونت شامل خرج نگاهدارى قشون انگليسى و پليس جنوب تا مدت نامحدودى نميباشد. اگر هم چنين 
باشد دليلى ندارد كه بر بار طاقت فرساى ماليات دهندگان انگليس چندين ميليون ليره در سال افزوده شود. به عبارت ديگر 

 ما قوه و استطاعت ادامه اين عمليات پرخرج را نداريم.

آيا ايران سرسپرده تبليغات بلشويك ها خواهد شد؟ جواب اين سئوال بسيار دشوار است. ما پيشنهاداتى از مسكو ميشنويم 
كه بموجب آن بلشويك ها تمام قروض ايران را بخشيده و راه آهن، جاده و ساير امتيازات ارضى را واگذار ميكنند. براى 



خسارات حاصله از هجوم بلشويكها نيز غرامت قبول ميكنند. در مقابل موادى بوده كه معادل شناختن اصول سويتى در 
ايران است. همچنين تقاضاى ايجاد تعداد بى حصرى نمايندگى هاى قونسولى يعنى فرصت بسيار براى تبليغات تقاضا شده 

بود. كودتاى قزاق ها كه در موقع طبع كتاب خبر آن رسيد كابينه اى سركار آورده است كه در نظر گرفته پيشنهادات 
روس ها و انگليس ها هردو را رد كرده و پس از تخليه ايران از قشون انگليسى جهت دفاع كشور در تحت اداره افسران 

خارجى آرتش منظمى ايجاد كند. آيا اين كابينه جديد باتكاء ديويزيون بى اعتبار قزاق براى دفاع ايران از حمله بلشويكها 
قدرتى خواهد داشت؟ من كه شك دارم. به عقيده من ايران ممكن است انگشت هاى خود را در ديك پاتيل گرم و 

جوشان روسيه كمونيست سوزانده و سپس سخت پشيمان گردد. بيش از اين نمى توان تكرار كرد كه عده اوباش و دزدان 
در كشور زياد است و دعوت به غارتگرى ممكن است وسوسه اى بشود كه از آن جلوگيرى ممكن نباشد و ايران در اين 

 صورت تجربه تلخى خواهد چشيد. شق ديگر آنست كه بلشويك ها كه منظور غائى خود را وصول 
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 به هندوستان قرار داده اند با ايران از در دوستى درآيند ولى بهرصورت اتباعشان از چپاول خوددارى نخواهند كرد.

آيا اگر ما قشون خود را بيرون برده و پليس جنوب را منحل كنيم ايران قادر خواهد بود كه تنها بر پاى خود ايستاده و از 
خويش دفاع كند؟ يك مراجعه اى به تاريخ ايران بطور وضوح ثابت مينمايد كه ايران از ابتداى اعطاى مشروطيت كه ابدا 

براى دريافت آن حاضر نبود بطور كامل توسط حمايت انگلستان هدايت شده و هرنخست وزيرى نيز متكى بآن بوده 
است. البته الزمه متفرق ساختن قشون اين نخواهد بود كه ايران از هم پاشيده شود ولى تا وقتيكه ايرانيان خانه خود را 

منظم نكنند سال بسال جمعيت روستاها و شهرها تقليل خواهد يافت و تمام كشور بطرف بدويت ميرود، چنانكه هم 
اكنون آثار آن نيز هويدا شده است. آنوقت مثال وقتيكه قشقائى ها دانستند كه ديگر از انگليس ها ميشود بيمناك نبود منافع 

انگلستان بيش از گذشته مورد تعرض قرار خواهد گرفت. مسلم است كه اقدامات الزمه جهت حفظ اتباع و بازرگانى 
 بعمل خواهد آمد ولى شايد هم اين اقدامات بى ثمر بمانند بر روى هم اوضاع ايران بسى تيره و تاريك است.

 يك استدعا

اينك وظيفه من بپايان رسيد و در آينده بايد بيشتر ناظر وقايع ايران بود و آنها را يادداشت كنم. براى من واضح است تا 
وقتيكه طبقات عالى جامعه ايران خود را اصالح نكنند و مثل ديگر كشور آسيائى يعنى ژاپن از امتيازات خود دست 

نكشند ترقى حقيقى نصيب ايران نخواهد شد. مثل تركى است كه ميگويند «ماهى از سر مى كند» بنابراين تا ماداميكه 
اشراف ايران از غارت هموطنان خود دست برندارند و نخواهند كه از ثمره آن روستا بر روى روستا به ثروت خود 

بيفزايند، تا ماداميكه دسته هاى كثير نوكرهاى بيكاره خود را از خدمت نرانند و خودشان با امانت و درستى براى اعتالء 
ايران بكار نپردازند محققا روزگارى تيره در پيش دارند و حقا شايسته سياه روزى هستند و كشورشان نيز همان سرنوشت 

 ايشانرا در پيش خواهد داشت.

 زيرا طبقات متوسط و عالى صالحيت در دست گرفتن حكومت و اداره كشور را ندارند. در
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قرون وسطى اروپا نيز در زير فشار ظلم خوانين دزد مثل ايران امروز هم شده بود و با وجود اين با متانت گرچه بكندى 
 انجام گرفت بجانب روشنائى و آزادى رهسپار شد، دليلى نيست كه ايران نيز پيروى از اين راه نكند، اما وقت تنگ است.

من مطالب را آنطور كه هستند نگاشتم و با اين عمل خود ممكن است افراد شاخص و ممتازى را كه در صحنه ايران 
 پير عاقل گفته است «عمل نويسندگان تاريخ بسيار دشوار است. اگر »1 «هستند آزرده باشم، ولى سالها قبل ماتيوپاريس 

 راست بنويسند باعث برانگيختن مردم ميشوند و اگر آنچه نقل ميكنند دروغ باشد خدا را بخشم مى آورند.»

من هرچند كه اوضاع كنونى مبهم باشد از اميدوارى دست بردار نيستم و از ايران استدعا ميكنم كه حقيقت آنچه 
نگاشته ام از جانب يك دوست قديمى و صادق به پذيرد و در اين دوران جديدى كه اكنون طالع است وظيفه خود را 

 چنانكه شايسته گذشته درخشانش باشد انجام دهد.

______________________________ 
)1-(Mathew Paris  
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 يك سينى مسى قديم 

 آخرين مقاله 

 جائيكه سخن پادشاه است قوت هست و كيست كه باو بگويد چه ميكنى؟

 .4. آيه 8كتاب جامعه باب 

- اطالعات جديد راجع به فعاليت هاى جنگى آلمان ها در ايران- صعود رضا خان به تخت 1911قرارداد پوتسدام، 
- ايران و روسيه- 1922- 25- دومين هيئت مالى آمريكا 1921سلطنت- سياست رضا شاه- الغاء قرارداد ايران و انگليس 

- راه آهن 1928- تعرفه گمركى 1928روابط ايران و تركيه- ايران و افغانستان- ايران و عراق- الغاء كاپيتوالسيون 
 1930سرتاسرى ايران- ايران و مسئله هوانوردى- راه هوائى به هندوستان- اوضاع مالى- موقعيت ايران در 

 قرارداد پوتسدام 

 تا حدى به تفصيل در اين كتاب ذكر شده است. طبيعتا اين قرارداد به مذاق آلمانها كه 1907قرارداد ايران و انگليس در 
قيصرشان بنابر اثبات تاريخ در مزاج تزار نفوذى داشت خوش آيند نبود. روابط روس و انگليس در ايران ابدا حسنى 

نداشت، چه پس از امضاء معاهده روسيه سعى ميكرد منطقه خود را ضميمه خاكش نمايد در صورتيكه انگلستان باعدم 



موفقيت، نفوذ خود را در نگاهدارى استقالل ايران بكار مى برد. در آسيا پيروزى ژاپن اميدهاى آزادى و بهبود را مژده 
ميداد و انگليس ها هم با اين آرزوها همراهى نشان ميدادند در صورتيكه روس ها يك باره براى رواج سلطنت مستبده 

 ساعى بودند.

 با وجود آنكه تزار مايل به نگاهدارى «اتحاد سه گانه» بود معذلك در جلب مساعدت 
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 به پوتسدام مسافرت كرد 1910آلمان نيز تالش ميكرد. در نتيجه تأثير اين تمايالت و شخصيت قوى تر قيصر وقتيكه در 
باب گفتگوهائى باز كرد كه منجر به عقد قرارداد پوتسدام گشت. بموجب آن روسيه متعهد ميشد كه آلمانها را براى 

ساختمان و ايجاد خطآهن برلين- بغداد پشتيبانى كند و آلمان نيز تعهد ميكرد كه از منافع روسيه در ايران حمايت نمايد. 
در آنموقع روسيه سخت به طرح هاى ساختن راه آهن كه يكى از آنها شامل راه آهن تهران- خانقين بود مشغول بود. 

اشتياق روسيه از اينجا معلوم ميشود كه آلمان ملتزم شده بود يك شاخه اى از خطآهن بغداد به خانقين را در مرز ايران 
بكشد و بدين ترتيب يك اتصالى بين اين دو خطآهن برقرار شود (خطآهن برلين- بغداد و تهران- خانقين). در قرارداد 
موافقت ديگرى كه مايه وحشت بريتانيا شده بود ترتيب داده بودند، باين نحو كه اگر روسيه در مدت دو سال نتوانست 
ساختمان راه آهن تهران- خانقين را جهت تكميل خط تا بغداد شروع كند آلمان اجازه دارد براى تقاضاى امتياز اقدام 

 كند

 منتشر شد بريتانيا و فرانسه شديدا اعتراض نموده و توجه روسيه را به تهديد نقض شدن 1911وقتيكه قرارداد فوق در سال 
«اتحاد سه گانه» جلب كردند كه در نتيجه آن قرارداد كاغذ پاره اى ميشد. محققا اين عمل براى فراست سياسى تزار 

 اعتبارى فراهم نكرده و بهرصورت موقتا اتحاد را سست نمود.

 اطالعات جديد راجع به فعاليت هاى جنگى آلمان ها در ايران 

در مدت ده سالى كه از جنگ گذشته اطالعات جديدى راجع به فعاليت آلمانها و سياست ايشان در ايران بدست آمده 
 »1 «است كه متمم توضيحاتى است كه من در جاى ديگر اين كتاب نوشته ام.

______________________________ 
 و غيره و همچنين به كتب زير: «با فيلد مارشال فون در گولتز 622)- رجوع به مجلد دوم يعنى كتاب حاضر صفحه 1(

  ديتريخ و ليپزيك.1923پاشا در ايران و بين النهرين» از نايب سرهنگ «هانس فون كيسلينك» چاپ 

 Vol) مجله «تجديدنظر در دنياى مسلمان»1923«سياست شرقى آلمان در ايران» اين اثر گرانبها در شماره ماه ژوئن سال 
.liv ).  منتشر شد. همچنينunter der Clutsonne Irans  (مؤلف).1928از «اوسكارفون» نيدرماير «چاپ مونيخ سال  
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ما اطالعات بسيارى راجع به كنفرانسى كه در برلين تشكيل شد بدست آورديم. در اين انجمن نيدرماير رئيس هيئت 
 كارمند وزارت امور »1 «اعزامى به ايران و افغانستان و زوگ ماير كه فعاليت هائى در جنوب ايران بعهده او بود با زيمرمان 

 جهانگرد سوئدى و چند مطلع ديگر مالقات كرده و مشاوره انجام »2 «خارجه آلمان و آقاى تقى زاده و سون هايدن 
گرفت. كارمندان ميسيون مركب از دويست نفر مبلغ بودند و جعبه هاى پول كه شامل سكه هاى انگليسى، تركى به ارزش 
شصت هزار ليره و قران ايرانى ميشد در اختيار داشتند. اسكناس هم كه با خط و رقم فارسى چاپ شده بود با خود داشتند 

 ولى ممكن نبود آنرا خورد كنند. اسلحه و دستگاههاى تلگراف بى سيم هم فراهم كرده بودند.

نقشه كار آنها ايجاد يك رشته ايستگاه ها در سرتاسر عراق، ايران و افغانستان تا هندوستان بود. بنابراين مقرر شده بود 
همينكه كارهاى مقدماتى تكميل شد هيئتى از معلمين آلمانى به مبلغين پيوسته و افراد نظامى را كه در موقع حمله عمومى 

 به هندوستان كمك خواهند كرد مشق دهند.

اين هيئت حتى در استانبول دچار اشكال شد، چه انور پاشا اصرار داشت كه افرادش از افسران ترك انتخاب شوند. 
زوك ماير در يادداشت هاى بسيار جالب توجه خود شكايت ميكند كه تركها بهيچ وجه براى كمك مايل نبودند. 

تسليحات و دستگاههاى بى سيم آلمانها در كارمندان گمرك رومانى توليد سوءظن كرده و ضبط شدند، از اين جهت 
يكى از اعضاء هيئت معين شد كه در آتيه ملزومات را با رشوه از گمرك بگذراند. در حلب اشكاالت زيادى براى افراد 

 به بغداد رسيدند. در 1915هيئت پيش آمد، چه نيدر ماير ميخواست تشكيالت نظامى بدهد. باالخره اينها در اوايل سال 
اينجا هم تركها خواستند از خدمات ايشان برعليه انگليس ها در جنگ استفاده كنند. پس از فرار آنهم با اشكال از اين 

تضييقات دچار خصومت عامل ترك ها در سرحد ايران كه مشغول جنگ با سنجابيها بود شدند، چه او از قبول حراست 
 ايشان سرباز زد. باالخره همينكه از مرز گذشتند

______________________________ 
)1-(Zimmermann.  

)2-(Sven Heden.  
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 فروخته بودند از هيئت پذيرائى شايانى بعمل آوردند و »1 «افسران سوئدى ژاندارمرى كه شرافت خود را به طالى آلمانى 
 اين تنها حامى و پشتيبان سفت و محكمى بود كه تا آنوقت بدست آوردند.

نيدرماير در يادداشت هاى خود نگاشته كه عدم امكان عبور از سرحد ايران و افغان را او زود دريافت. وى در نزديك 
نائين در شمال غربى يزد وارد كوير لوت شد و در طبس همراهان خود را به سه دسته تقسيم كرده وظيفه دسته اول 

مركب از افراد بيمار و شترهاى ناخوش اين بود كه بسوى شمال عزيمت كرده و توجه مأمورين روسى را كه مواظب 
جاده قائن- بيرجند بودند جلب كنند. دسته دوم شامل شترهائى كه جعبه هاى پر از سنگ بار داشتند بود و موظف بود به 



جنوب حركت كرده تا توجه انگليسها را جلب كنند. خود نيدرماير با قاطرهاى سبكبار بطرف شرق حركت كرد و در 
 ضمن قطار شتر ملزومات همراه داشت كه در موقع لزوم ميتوانست از آنها صرف نظر كند.

 قبل از نيدرماير به قائن رسيده بود توسط قزاق هاى روسى عقب رانده شده و »2 «دسته مستقلى كه تحت رياست واگنر
چمدانها و پول خود را از دست داده بودند. نيدرماير براى جمع آورى آنها بلدروانه كرده و رؤساى آلمانى را مجهز 

ساخت. اما اين واقعه سبب شده بود كه سربازان مزدور ايرانى همراه آنها روحيه خود را ببازند. بدين طريق مجبورا اكثر 
آنها را مرخص كردند. پس از تأخيرى كه بعلت اين پيش آمد حاصل شده بود در نتيجه نقشه ماهرانه و سرعت حركت 

 وارد هرات گرديد. 1915 اوت 24نيدرماير موفق شد از نزديكى با نگاهبانان دورى نموده و از مرز افغان عبور كرده در 
 عبور وى از كوير آنهم در عين گرماى تابستان عمل بسيار بزرگى بود.

 كه »4 « برياست كل قواى آلمان و ترك در عراق و ايران برقرار گشت. دستوراتى »3 « فون در گولتز1915در اواخر سال 
 به اين فيلد مارشال كهنه كار راجع بايران داده شده 

______________________________ 
، چنين مينويسد «ژاندارمرى كامال با ماست و از آلمانها 15/ 3/ 13)- زوك ماير در يادداشتهاى روزانه خود بتاريخ، 1(

 پول گرفته است» (مؤلف).

)2-(Wagner  

)3-(Von der Goltz  

)- دستورات و احكام صادره به فن در گولتز و نيز معاهده با نظام السلطنه هردو در «سياست شرقى و غيره» صفحات 4(
  ذكر شده است. (مؤلف).101- 98
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بود عبارت بود از بيرون كردن نيروهاى روس و انگليس كه به جبر و عنف وارد ايران شده اند و تشكيل يك آرتشى با 
 همكارى نيروهاى نظامى دولت ايران»

نظام السلطنه حاكم كرمانشاه با پرداخت ماهى چهار هزار ليره خريده شده و بمقام «رياست نهضت ملى استخالص ايران» 
منصوب گشت. عالوه بر اين بايستى با كمك يك ستاد آلمانى رياست قواى آلمانى و ترك را كه با روسها و انگليس ها 

مشغول جنگ بودند عهده دار شود. نظام السلطنه هم بسهم خود راضى شد كه فورا چهار هزار نفر جمع آورى كند. از 
عهد نامه نظام السلطنه مهمتر قراردادى بود كه با مستوفى الممالك رئيس الوزراء بسته شده بود كه بموجب آن وعده 

همراهى كامل ايران بآلمانها داده ميشد. هم چنين قول ميدادند كه قشون ايران تجهيز عمومى شده و در تحت فرمان فون 
 در گولتز گذارده شود.



 فيلد مارشال نامبرده با ستاد معتبر و عده اى از قواى ترك ها به كرمانشاه وارد شد. پس از آنكه 1916در ژانويه سال 
 هزار نفر هم داوطلب آنهم در مراكز مختلف پراكنده هستند در صورتيكه 2 نفر افراد ژاندارمرى و شايد 2500دانست 

 هزار نفر ايرانى بكمك آلمانها حاضر جنگ ميباشند بسيار متغير شد. بعالوه ايالت چنانكه 35بوى اطمينان داده بودند كه 
 نظام السلطنه قول حتمى داده بود قيام نكردند. باالخره قشون ترك همراه وى نيز با نظر خوشى پذيرائى نشدند.

 و معلمين او به تعليم داوطلبان مشغول شدند، ولى از آنجائيكه فاقد اسلحه و لوازم كار بودند نتوانستند »1 «سرهنگ بوپ 
جلب قلوب بنمايند و رفتارشان با ترك ها و ايرانيان چنان با حقارت و خفت بود كه مانع پيشرفتشان شد. فون در گولتز در 

 با كمال دقت اوضاع را چنين خالصه كرد «هرج ومرج در ايران برپاست. هيچ كارى نميشود كرد. 1916فوريه سال 
كثافت، حرص و آز در اندوختن مال و ترس و جبن رائج است. خرج زياد و عايدى نامعلوم است» چند روز پس از 

 نوشتن اين گزارش روس ها آلمانيها را از كرمانشاه رانده و كارخانه هاى تهيه لوازمشان را نابود كردند.

  بود»3 « كه در تحت فرمان گرى زينگر»2 «اينك خوبست بر سر داستان هيئت ديگر

______________________________ 
)1-(Colonel Bopp  

 . (مؤلف)1918)- دسايس آلمان در ايران. هولدرواستوگتون، 2(

)3-(Grie Singer  
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برويم. اين شخص كه يادداشتهايش منتشر شده يكى از افراد دسته زوگ ماير بود كه اميد داشت مقدمات حمله مهمى را 
بكمك قبايل بلوچستان ايران برعليه بلوچستان انگليس فراهم كند. او داستان جالب توجه فعاليت هاى آلمان ها را در 

اصفهان، كرمان ذكر نموده و در آن از ايرانيها، بنگاليها و رفقاى خودش بنحوى ياد ميكند كه عدم توانائى او را براى 
 وى عازم بم شده و در آنجا دكتر 1916چنين وظيفه دشوارى ثابت ميدارد. پس از هفت ماه توقف در كرمان در فوريه 

بياچ را مالقات ميكند و عدم موفقيت نقشه اش در بلوچستان باعث اين يادداشت ميشود. «خوابهاى خوش تسخير قلمرو 
انگليس با كمك بلوچ هاى شجاع همه دود شده نابود گشت.» پس از چندى باز ميخوانيم «ما حاال حقيقتا به بد تله اى 

 افتاده ايم» و قضاياى بعد صحت پيشگوئى او را ثابت كردند.

قبل از ختم اين موضوع بايد از مقدار هنگفت مطبوعات تبليغاتى كه تعداد كثيرى را من در كرمان گرفتم چيزى گفته 
 رساله بزبانهاى فارسى، تركى، عربى و هندوستانى براى تبليغات در آسيا طبع شده بودند. يك 28شود. بنظر ميرسد كه 

 بدست ما افتاد كه تعداد مراكز و نمايندگان موظف و تعداد زياد مطبوعاتى كه برايشان فرستاده ميشد نشان »1 «ليستى 
ميداد و معلوم ميداشت كه تبليغات آلمانيها با مهارت بيشتر و وسعت زيادترى از تبليغات انگليسى ها اداره ميشد. در 

 هرصورت اين عقيده عقيده خود نيدرماير بود.



 صعود رضا خان به تخت سلطنت 

در ايران غالبا سلسله هاى سالطين توسط سربازان موفق و كامياب تأسيس شده است، ولى رضا خان افسر ديويزيون 
 خورده قزاق بود. اين قشون پس از آنكه بخفت و افتضاح از مقابل بلشويك ها عقب نشست و در امان »2 «شكست 

خطوط انگليسها قرار گرفته و نزديك قزوين اردو زد اينجا يك افسر انگليسى مأمور شد روحيه ايشانرا دوباره اعاده كند 
و تحقيقا در اين وظيفه موفق گرديد، چه وقتى سيد ضياء الدين طباطبائى با افسران اين قشون ارتباط حاصل كرده و 

 بقسمى كه 1921پيشنهاد تسخير تهران را نمود رضا خان سه هزار نفر از قزاقهاى ايرانى را به تهران آورده و در فوريه 
 1920نوشته شد زمام حكومت را در دست گرفت. يك افسر انگليسى كه در 

______________________________ 
  (مؤلف)110- 119)- رجوع به كتاب سياست شرقى و غيره صفحات 1(

  (مؤلف)730- 729)- مجلد دوم يعنى كتاب حاضر صفحه 2(
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رضا خان را در قزوين ديده بود اينطور او را توصيف نموده است «يكى از مبرزترين و مقبول ترين ايرانيانى بود كه من تا 
آنوقت ديده بودم. بسيار خويشتن دار بود ولى وقتى من تعارفش كردم كه با وسيله مونورى خودم اطراف اردو را باو نشان 

بدهم شكفته شد و بيش از يكساعت پياپى از من سؤال ميكرد و من متعجب بودم كه چطور باين تندى مشكل ترين 
 »1 «مطالب و نكات را متوجه ميشود.»

رضا خان كه بمقام وزارت جنگ منصوب شد قوت نفس عجيبى از خود نشان داد، باضافه از مداخله اجانب بى اندازه 
رشك ميبرد. براى اطمينان از فداكارى قشون اصرار ورزيد تا بعضى از قسمتهاى وزارت دارائى به وزارت جنگ منتقل 
گردد و باين ترتيب مواجب افسران و افراد خود را تأمين كرد. وى پس از محكم ساختن مقام خود خويشتن را از دست 

سيد (نخست وزير) خالص كرد و جانشين سيد هم همگى دست نشانده اين شخصيت نافذ بودند تا باالخره وى در سال 
  خودش بمقام رياست وزرائى رسيد.1923

فهميدن روابط و مناسبات او با سلطان احمد شاه چندان سخت نيست. شاه مدتهاى طوالنى در اروپا اقامت كرده و در 
مراجعت يك وجود عاطل و بى اثرى شده بود. نكته سنجان خارجى متوجه شدند كه حتى در مواقع رسمى هم بزرگان و 

 كه 1923شاهزادگان براى تعظيم به وزير خوش اقبال و تازه روى كار آمده حتى پشت خود را به شاه مينمودند. در سال 
  فوت نمود.1930شاه ظاهرا بر جان خود بيم داشت ايران را ترك كرد و باروپا رفت و همانجا ماند تا در سال 

 ايران كه از رفتار، تركيه سرمشق گرفته بود عالقه و احساسات شديدى نسبت به جمهوريت كشور 1924در بهار سال 
برياست رضا خان ابراز داشت. مطبوعات بشدت با سلطنت مخالفت كرده و تلگرافات فراوان راجع به تقاضاى تأسيس 
جمهوريت و اخبار نمايش هاى هواخواهان زياد از واليات ميرسيد. رضا خان كه از شدت احساسات عمومى متأثر شده 



بود به تقاضاهاى عمومى رضايت داده و تصور ميرفت كه مجلس هم موافقت خواهد كرد، ولى در اينموقع مجلس كبير 
 ملى نه تنها خالفت را برهم زد بلكه آئين اسالم را

______________________________ 
)1-(Checkmate ,by F .A .C .Eorbes Leith ,P .22.  
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 رضا شاه 
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منسوخ كرد. ايران براى پيروى از اين امر حاضر نبود و مجتهدين از نفوذ خود بوسيله بازرگانان تهران كه بعلت تشنجات 
سياسى در نوروز ضرر هنگفت ديده بودند بخوبى استفاده كرده و دفعتا نهضت درهم شكست. رضا خان با مهارت 

سياست خود را تغيير داده و نظر مجتهدين را قبول كرد و اعالم داشت كه استقرار جمهوريت در ايران مخالف مذهب 
 شيعه است.

 از مجلس تقاضاى اختيارات مطلق كرده و با 1925ظاهرا از نفوذ شديد رضا خان هيچ كاسته نشده بود، چه در ماه فوريه 
 بحد اعال نمودار 1925آن موافقت شد. احساسات عمومى به منفعت يك حكومت مقتدر در خلع پادشاه غائب در اكتبر 

 بسلطنت انتخاب كرد. بدين ترتيب يك رعيت 1925گشت. يك مجلس مؤسسان تشكيل شده و رضا خان را در دسامبر 
گمنام مازندرانى با كروفر و تشريفات الزمه بر تخت سيروس كبير و شاه عباس كبير تكيه زده و عنوان رضا شاه پهلوى را 

 بر خود گذاشت.

 سياست رضا شاه 

پادشاه جديد از ابتدا تصميم گرفت قدرت خود را در تمام واليات ايران تثبيت كند. ايالت را خلع سالح كرده و نظم و 
قانون را برقرار سازد. وى نيز مانند مصطفى كمال با وجود آنكه در حفظ استقالل كامل كشور خود ميكوشيد براى 

 استفاده از افكار و اختراعات اروپا نيز حاضر و آماده بود.

 وى نيز مانند اسالف مشهور كشور خود اساس قدرت خود را بر قشون گذاشت.

افسران و افراد پليس جنوب و ديويزيون قزاق را دوباره بخدمت پذيرفته و قشون ملى به تعداد چهل هزار نفر جمع آورى 
كرد كه مشق ديده تر و مجهزتر از هرقشونى بود كه در اين اواخر تحت اداره ايرانيان قرار داشت. يكى از مشكل ترين 

مسائلى كه پيش آمد موضوع شيخ خزعل بود كه بر اعراب «محيسن» ساكن اهواز تا شط العرب رياست داشت. وى عمال 
ساليان دراز بود كه مستقل بود، هرچند در اوقاتيكه با فرستادگان و نمايندگان بريتانيائى رفتار مينمود چنين وانمود ميكرد 

 كه حكومت و فرمانروائى شاه را قبول دارد.



وى مدام نيروى خود را در خدمت و مساعدت شركت نفت ايران و انگليس بكار ميبرد و در ايام جنگ گذشته با وجود 
 بيطرفى خدمات شايانى به انگليس ها نمود.

رضا خان تصميم داشت قدرت دولت را در اين سامان برقرار كند، در صورتيكه شيخ خزعل از اشاراتى پى برده بود كه 
 مقصود ملغى كردن امتيازات مختلفى است كه او در

 758، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

زمان سلسله قاجاريه بدست آورده بود، بنابراين از روى نادانى و بى بصيرتى از قبول سياست جديد شانه خالى كرد. 
  توقيف شده و بتهران فرستاده شد و در آنجا ظاهرا با او بخوبى رفتار نمودند.1925باالخره در سال 

پس از انتقال شيخ به تهران عدم رضايت در خوزستان ظاهر شد، چه ظلم و فساد افسران ايرانى كه به حكومت اين واليت 
تازه منصوب شده بودند رعايا را بنافرمانى ميراند. اين ناحيه عمال نسل ها بود كه از استقالل داخلى برخوردار ميشد و از 

عراق كه به خالصى خود از حكومت تركيه شادمانى ميكرد فقط بوسيله شط العرب جدا بود. آشوب خاموش شد و رضا 
 خان كه از علل آن مستحضر گشت استاندار را معزول ساخت.

در لرستان نيز بين عشائر غارتگر آشوبى ظاهر گشت كه علت آن بيشتر به رنجش از ساختن جاده در محال ايشان بود كه 
 مقدمه ساختن راه آهن در آن نقطه ميشد.

قشون ايرانى تلفات سنگينى ديد ولى باالخره قراردادى بسته شد و حل مسئله لرستان اكنون يكى از مشكل ترين مسائل 
 است و احتمال ميرود بهمين طور باقى بماند.

براى ساكن ساختن مردم در طول راه بوسيله ساختن قصبات و عوامل مختلف ديگر كوشش هائى بعمل آمده ولى تا بحال 
 اين سياست مقرون به موفقيت نشده است.

 خاتمه يافت. قشقائى ها گردن نهاده و قسمت عمده تفنگ هاى خود را تسليم 1925كار خلع سالح ايالت اسما در سال 
كردند، گرچه چهار سال بعد باز سركشى كردند و بدين جهت از هرگوشه كشور سيل قشون بدان سو روانه شد. تقاضاى 

عشاير عبارت بود از مراجعت رئيس شان صولت الدوله، الغاء حكومت نظامى و عدم اجبار در پوشيدن لباس فرنگى در 
 ضمن اين درخواست ها توقع تقليل ماليات را نيز داشتند.

شاه در اينجا نيز همان قدرت هميشگى خود را نشان داد و باالخره ترتيبى بكار داده شد، ولى در اين قضيه و قضيه لرها و 
در حقيقت تمام قبائل و عشائر ايران روش جديد منفور خواهد بود و موضوع احتياج بمراقبت دائمى توأم با سخت گيرى 

 و مهارت و صداقت و درستى را دارد.



ايران تحت يك حكومت نظامى اداره ميشود، مثال تمام جنوب ايران زير امر فرمانده قشون جنوب است كه ستادش در 
 شيراز واقع شده. مالها نيز مثل رؤساى ايالت قدرت 
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خود را براى اعمال نفوذهاى شيطانى از دست داده اند. يكى از تغييراتى كه داده شده اينست كه براى ثبت ازدواج و 
طالق، ادارات و دفاتر رسمى دولتى باز شده است. در اين كار هاى متجددانه از تركيه تقليد شده. شاه اصرار در استعمال 

كاله لبه دار جديد معروف به كاله پهلوى كه ظاهرا بسيار منفور است دارد. استعمال وسائل نقليه موتورى به نسبت عجيبى 
رو بافزايش است. حقيقتا حتى اشخاص بى چيز هم شروع به مسافرت كرده اند و در نتيجه از قبل از جنگ اميد بيشترى 
براى آتيه ميتوان داشت. آيا اوضاع فعلى باعث رضايت دهاقين و رعايا خواهد شد يا خير مورد شك است، ولى بنظر 

 ميرسد كه ماشين، تأثير عظيمى بمراتب بيش از هراختراع ديگرى در آتيه ايران خواهد داشت.

 1921الغاء قرارداد ايران و انگليس 

) ايران و انگليس هنوز معلوم نبود، ولى نشانه هاى شومى 1919وقتى طبع دوم اين كتاب انتشار يافت سرنوشت قرارداد (
هم ظاهر شده و به نسبتى كه ماهها ميگذشت احساسات برعليه قرارداد افزوده ميشد. سپهدار كار را بجائى رساند كه 

 را براى افتتاح مجلس تعيين نمود. فرداى آنروز رضا خان حكومت را بدست گرفته و اعضاى 1921 فوريه 29تاريخ 
 فوريه درست همان روزيكه قرارداد ايران و روس در مسكو بامضاء رسيد كابينه 26كابينه سپهدار را توقيف كرد. در 

جديد الغاء قرارداد را اعالم داشت. هيچ چيز در اينموقع كه بيش از اين شكست قابل مالحظه باشد وجود نداشت. مجلس 
از اين تصميم كابينه پشتيبانى كرده و در تمام مدت جلسه نسبت به انگلستان ابراز خشونت و خصومت بعمل آمد. لرد 
كرزون واضع قرارداد بشدت شكست خود را حس كرد و بقول نويسنده شرح حالش «بر آرزوهاى تباه شده خويشتن 

 »1 «نماز وحشت غم انگيزى بجا آورد.»

 ايرانيان قرارداد روس و انگليس را در حكم تقسيم ايران بين دو نيروى رقيب »2 «همانطور كه قبال نيز شرح دادم 
 ميان روس و انگليس بعمل آمد آنرا 1915ميدانستند. در اين عقيده سببى هم در كار بود كه موافقت و سازشى كه در 

 تقويت كرد. بموجب اين سازش دست روسيه در نقطه خودش بازگذاشته شد و سپس قرار شد روسيه هرچه را صالح 

______________________________ 
  (مؤلف)223جلد سوم صفحه ( Earl Ronaldshay))- زندگانى لرد كرزون ازارل رونالدشى 1(

  (مؤلف)584 و 583)- مجلد حاضر صفحه 2(
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دانست در قسطنطنيه بعمل آورده و درازاى آن منطقه بيطرف در ايران بمنطقه بريتانيا اضافه شود. با وجود اينها اگر در 
سياست چهل ساله گذشته ما دقت شود كسى نميتواند مساعى بيغرضانه دولت انگليس را كه ايران را از افتادن در حال 

هرج ومرج نوميدانه باز داشته است انكار كند، چه محققا انگلستان بدفعات ايران را نجات داده است. اوضاع ايران پس از 
جنگ بزرگ شبيه باوضاعى بود كه پس از جنگ دوم افغانستان باعث اضطراب و نگرانى بسيار انگلستان شده بود و در 

هردو مورد با ظهور مرد توانائى، امير عبد الرحمن در افغانستان و رضا شاه در ايران، كه ثابت كردند منجى كشورشان 
 ميباشند مشكالتى كه وجود داشت تماما حل گرديد.

 1922- 25دومين هيئت مالى آمريكائى 

 شرح داده شد، ولى يازده سال بعد اوضاع بكلى تغيير 1911 عدم موفقيت مستر مورگان شوستر در سال 84در فصل 
 قرارداد ايران و انگليس را لغو ساخته و در همان ماه روسيه تمام قروض و مطالبات خود را 1921يافت. ايران در فوريه 

بموجب عهدنامه اى كه امضاء شد بايران واگذار نمود. انگليس ها هرچند كه از پيش آمد اوضاع موقتا ناراضى بودند از 
  كه بتدريج بر اوضاع مشكل مسلط شد خوشحال كشتند.»1 «آمدن مستشار مالى دكتر ميلسپو

مستشار آمريكائى با كومك شاه كارهاى مفيد زيادى انجام داد. ميلسپو در كتاب خود راجع باين موضوع ميگويد كه 
عايدات زياد شدند، صرفه جوئى بعمل آمد، اعتبار دولت باال رفت و اصل تعديل بودجه و افزودن ماليات براى ازدياد 

 »2 «مخارج مورد قبول پارلمان قرار گرفت.

چند ماه قبل از انقضاى قرارداد دكتر ميلسپو دولت ايران تصميم گرفت از اختياراتش بكاهد. دولت در نظر داشت كه در 
صورت بروز اختالف بين او و وزير دارائى موضوع به هيئت وزيران يا مجلس شورايملى ارجاع شود ولى ميلسپو 

درخواست ميكرد كه مثل كنترات سابق او حق ارجاع به مجلس و منحصرا به مجلس باشد. دولت ايران آنرا رد كرد و 
 تصميم گرفت مشاورين مالى ديگر مانند آلمانى و سويسى كه اختياراتشان دقيقا محدود

______________________________ 
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 باشد استخدام كند

 ايران و روسيه 



راجع به هجوم و حمله بلشويك ها به واليات خزر شرحى در سابق بطور اختصار ذكر شد. اطالعات بعدى ثابت نمود كه 
مانند زمان سلطنت پطر كبير روس ها براى تصرف گيالن و مازندران و مجزا كردن اين واليات از ايران كوششهائى 

 نمودند.

 متجاوزين ملحق گشته بود »1 « در حاليكه پليس به 1920پس از پياده شدن روس ها در پهلوى و تصرف رشت در ماه مه 
قزاق هاى ايرانى كه مستحفظ بودند محاصره و خلع سالح شدند، خواربار مصادره و به باكو حمل شد. مالكين حبس و 
جريمه شدند. و حتى از تجاوز به مساجد خوددارى ننمودند. تا ماه ژوئيه بلشويك ها تمام ايالت گيالن را متصرف شده 

بودند در صورتيكه انگليس ها به پيروى از دستور منع حمله به متجاوزين پس از خراب كردن پل منجيل به حوالى قزوين 
 عقب نشينى كردند.

بلشويك ها با تهديد تهران از اين خط سعى كردند كه از راه كوتاهتر ولى مشكل تر مازندران بطرف پايتخت حركت 
كنند. پيشروى ايشان باعث وحشت اهالى شده و شاه عازم حركت به اصفهان گرديد، ولى اين تهديد آنها هيچوقت 

عملى نشد. حقيقت اين بود كه بلشويك ها از نعمت هاى فراوان مازندران مست شده و بهيچوجه حاضر نبودند از كوههاى 
 صعب و دشتهاى بى آبادى كه تهران را حفظ ميكرده عبور كنند.

ديويزيون قزاق بقسمى كه گفته شد در گيالن پيشروى كرده مجددا رشت را تصرف و به بندر انزلى (پهلوى) حمله كرد. 
واقعا اينطور خيال ميشد كه متجاوزين را بكلى بيرون خواهند راند، ولى بلشويك ها بواسطه دريافت كمك به يك 

شبيخون و حمله شبانه دست زده و ايرانيان را شكست دادند و آنها هم با حال وحشت زده اى به خطوط انگليس ها كه امن 
 بود پناه بردند.

با وجود اين پيروزى كامل و موفقيت قطعى، رهبران بلشويك ها باالخره گزارش دادند كه نتوانسته اند با مردم كنار بيايند، 
 چه اهالى با بى احترامى به قرآن و كشف حجاب 

______________________________ 
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مخالفت مينمايند و باالخره آنها اوضاع را چنين تشريح كردند كه بعلت نبودن كارگران صنايع، ايران جهت تبليغات 
 بلشويكى هيچ مناسب نيست. در نتيجه تصميم گرفته شد كه گيالن اشغال شده تخليه شود و با ايران دوستى برقرار گردد.



 در كتاب مفيد خود بنام «نظرى باوضاع بين المللى» متذكر ميشود كه روسيه سويت پس از انقالب »1 «پروفسور توين بى 
بلشويكى «با نگرانى افق بين المللى را وارسى كرد تا شكافى در حلقه محاصره خصمانه بيابد ... يكى از اين صحنه ها را 

 »2 «آلمان، ديگرى را چين و سومى را ممالك اسالمى تميز داد.

در موقع ختم جنگ وضع انگليس و بودن قشونش در جنوب، شمال و شمال شرقى ايران و هم چنين در قفقاز فرصتى به 
رقيبان سياست وى ميداد كه وانمود كنند لرد كرزن قرارداد ايران و انگليس را به ملت ناراضى ايران تحميل ميكند. شايد 

هم عدم توجه به شدت نهضت هاى ملى در ايران و تركيه باعث آن شد كه طبيعتا هردو كشور انگلستان را كه عراق، 
 فلسطين، سوريه و عربستان را از عثمانى جدا كرده بود دشمن واقعى بدانند.

 در نتيجه جاى تعجب زيادى نيست كه ايران و تركيه متوجه روسيه شدند.

نتيجه فورى فعاليت هاى روسيه سويت عقد پنج عهدنامه بود كه «تركيه، ايران و افغانستان را با روسيه شوروى مربوط 
 با ايران 1921ميساخت و تنها جدائى اين رشته يك عهدنامه مستقيم بين ايران و تركيه بود.» قراردادى كه روسيه در سال 

منعقد ساخت از مدارك و اسناد بسيار مهم شمرده ميشود. بموجب آن آنچه دستگاه تزار و متفقين غربى او انجام داده 
بودند مورد رد و انكار قرار گرفته و منتشر شد بعالوه تمام قروضى را كه دولت ايران به حكومت تزارى داشت بخشيده و 

بانك استقراضى را به ملت ايران واگذار كرد. چندين جاده به اضافه راه آهن جلفا- تبريز، بارانداز و كشتيهاى درياچه 
اروميه، جزيره آشوراده و بندر غازيان مقابل انزلى همگى بايران داده شد. هم چنين روسيه از حقوق خود راجع به 

كاپيتوالسيون دست كشيد. تنها استثنائى كه در واگذارى كليه حقوق بايران بعمل آمد مسئله شيالت در سواحل بحر خزر 
 در ايران بود كه آنهم بعدها با توافق حل شد.

______________________________ 
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در عهدنامه فوق ذكر شده بود كه يك قرارداد گمركى هم مبادله خواهد شد، ولى بعلل نظريات اقتصادى مسكو اين 
 از صادرات ايران بروسيه جلوگيرى بعمل 1926مسئله توليد اشكال نموده و روابط طرفين بقدرى تيره شد كه در سال 

 آمد و اين امر باعث خسارات هنگفتى به كشاورزان و تجار ايرانى گشت.

 مليون 50 باالخره قرار موقتى بكار داده شد و بموجب آن صادرات ايران بروسيه ساليانه محدود به مبلغ 1927در سال 
 روبل و واردات از روسيه نود درصد صادرات تعيين گشت.



 و بافتخار »1 « امضاء و مبادله شد. بزودى پس از آن بندر انزلى باالخره بايران تسليم گشت 1928اين قرارداد در ژانويه 
 شاه آنرا «پهلوى» نام گذاردند.

در طى جريان مذاكرات فوق بديهى است كه احساسات دوستانه سابق ايران نسبت بروسيه تغيير يافت. تا اندازه اى اين امر 
مربوط به روشن شدن اين موضوع بود كه روسيه سويت اساسا دولت مهاجمى ميباشد، در صورتيكه انگلستان حسن نيت 

خود را ثابت نموده بود. گذشته از اين بغير از مسئله مذهب بين ايران كه براى قبول و اتخاذ تمدن اروپا مصمم گشته و 
 روسيه سويت كه مخصوصا از اين تمدن رو گردانيده بود مغاك عظيمى ايجاد شد.

 روابط ايران و تركيه 

من در سابق نشان دادم كه چگونه ايران از نهضت تركيه در قبول تمدن اروپائى پيروى نمود، ولى ايران اين نكته را هرگز 
 فراموش نخواهد كرد كه حاصل خيزترين والياتش مورد تركتازى و غارت قرار گرفت.

بعالوه احساسات شديدى بين فرق مذهبى سنى و شيعه حكمفرما است. اين احساسات غالبا با تجاوزات سرحدى تحريك 
شده و گرچه فعال بيشتر سرحدات ايران با كشور عراق مجاور است باز هنوز كردهاى متمرد و ياغى در هرسه كشور 

 منتشر شده اند

 عهدنامه صلح دائمى بين ايران و تركيه منعقد شد و قرار بود كه پس از امضاى آن راجع به گمرك و مبادالت 1926در 
پستى مذاكره شروع شود، ولى روابط حسنه دولتين بعلت سركوبى كردها بمنظور «ترك ساختن» ايشان قدرى مغشوش 

 شد. در نتيجه سرحدات 

______________________________ 
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 بحران به منتها درجه رسيد، چه تركها خيال 1927به حالت آشوب افتاد و از هردو طرف شكايت شروع گرديد. در اكتبر 
ميكردند دسته اى از قشون آنها را كه كردها در خاك تركيه گرفتار كرده بودند در ايران باسارت نگاهداشته اند و اين 

مسئله باعث تهديد قطع روابط شد، ولى پس از دادن توضيحات گفتگو براى قرارداد بطور پايان ناپذيرى ادامه يافته و اين 
 مسئله يعنى مسئله كردها ممكن است تا چندين سال سرچشمه برودت بين دولتين باقى بماند.

 ايران و افغانستان 

افغانستان پيش از جنگ بزرگ مواظب اغتشاشات و گرفتاريهاى ايران بود و امير اميد داشت كه خراسان را كه زمانى 
جزو اياالت مؤسس سلسله بود بچنگ آورد. ايران هم از طرف ديگر با بى اعتنائى به افغانستان نظر كرده و او را يك 



كشور عارى از تمدن و تربيت ميشمرد و هروقت بين دولتين مناسباتى برقرار ميشد ايران از نشان دادن احساسات خود 
دريغ نميكرد. ليكن اوضاع پس از جنگ بزرگ تغيير كرد و سه ايالت اسالمى در تصميم اينكه رعاياى خود را وارد 

  عهدنامه اى نظير قرارداد با تركيه با افغانستان منعقد گشت.1923تمدن غربى كنند متحد شدند. در سال 

 امير امان اهللا در مراجعت از سفرا و پاى خود هم مصطفى كمال و هم رضا شاه را ديدن كرد و اين جاى 1929در 
هراسيدن است كه موفقيت ايشان در اروپائى ساختن رعايايشان امان اهللا را هم تشويق نموده تا رعاياى بكلى عقب افتاده و 

متعصب خود را به راه تنگ و باريك تمدن اروپائى سوق دهد. مصطفى كمال فينه را برانداخت و رضا شاه هم كاله 
» لندن وقتى تصوير يك افغانى آتشى را كشيده »1 «پهلوى را بجاى كاله ايرانى متداول ساخت. كاريكاتور مجله «پانچ 

 بود كه كاله رسمى اروپائى را با خشم بزمين زده و لگدمال ميكند واقعا علت سقوط امان اهللا را درست تشريح كرده بود.

 ايران و عراق 

در ابتدا اين فرض بنظر عاقالنه ميآمد كه دولت ايران جانشينى بريتانيا را بعنوان دولت قيم بجاى تركيه سنى كه دشمن 
ديرين بود با روى خوش بپذيرد ولى ابدا چنين فرضى درست درنيامد. در عراق بيش از نيمى از جمعيت شيعه هستند كه 

 در اطراف مشاهد متبركه كربال، نجف، سامره و كاظمين سكنى 

______________________________ 
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دارند. مجتهدين كه كلماتشان در كارهاى مذهبى ايران نافذ است و بيشترشان ايرانى و از اخالف ايرانيان هستند اين 
شهرها را مركز تعصب قرار داده اند. اينان نسبت به تركها خوش بين نبودند، ولى با انگليس ها هم روى آشتى نداشتند، چه 

 فهميده بودند كه تحت حكومت دولت قيم و برقرارى نظم و قانون از نفوذ و امتيازات ايشان كاسته خواهد شد.

 يكى از پيشوايان بزرگ كاظمين 1922 فعاليت زيادى نشان دادند و دوباره در سال 1920مجتهدين در بلواى سال 
خصومت شديدى نسبت به قرارداد انگليس و عراق ابراز داشت تا حدى كه فتوائى صادر كرد مشعر بر اينكه كسانيكه از 
جنگ با دستور و نظام جديد روى بگردانند حق بخاك سپرده شدن در قبرستان مسلمين را ندارند. بعدا در همان سال با 

تهديد تنبيهات سخت شركت در انتخابات منع شد و در نتيجه مجتهد خصومت پيشه بعنوان زيارت مكه به عدن روانه 
گشت. برسم اعتراض سخت نسبت به انگليسى ها نه نفر از اعاظم مجتهدين و پيشوايان از عراق به ايران آمده و در آنجا با 

برانگيختن تعصب هم وطنان خود احساسات شديدى بر ضد قيمومت يعنى قيمومت انگليس در عراق ايجاد كردند. 
اگرچه زمان چنانچه غالبا ثابت كرده كه داروى تمام دردهاست مجتهدين با انزجار بسيارى شنيدند كه عراق از مهاجرت 

آنها متأثر نشده و به جنبش و قيام درنيامده- است. همچنين متوجه شدند كه هرچه بيشتر در خارج توقف كنند بيشتر 
كيسه شان تهى خواهد شد، از اين رو براى مراجعت به عراق حسرت ميخوردند. انگليسى ها هم كه از كم شدن زوار پول 



 مجتهدين پس از تقبل عدم شركت در سياست 1923خرج كن متأسف بودند حاضر به مماشات و نرمى شدند. باالخره در 
  هم در مشهد مقدس معتكف شد.»1 «بموطن خود برگشتند. زاهد آتش پاره كاظمين 

حال خوبست به مسائل موجوده بين دو حكومت به پردازيم. خوشبختانه مرزهاى بين دو كشور تحديد و تيرهاى مرزى 
 شده بود. با وجود اين، وقايع سرحدى مختلفى روى ميداد كه »2 «درست قبل از شروع جنگ بين الملل اول نصب 

 مهمترين آنها آشوب كردهاى 
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 ياغى منع ناپذير بود. پس از زدوخورد مختصرى مدعى ناپهلوان سلطنت قجرى از »1 «ايرانى به سركردگى ساالر الدوله 
سرحد ايران رانده شده و بعراق وارد و در آنجا دستگير شد. در نتيجه قرار دوستانه اى دولت ايران كليه قروض ساالر را با 

 شهريه اى ميپردازد و او هم در ازاء تحت نظر مراقبين در حيفا زندگى ميكند.

 است كه كميسيون »2 «مسئله شط العرب از تجاوزات سرحدى اهميت بيشترى داشت. انتظام اين امر بنابر عهدنامه ارزروم 
  نيز آنرا قبول نموده است.1914سرحدى 

سرحد در طول مخالف جريان آب از يك نقطه اى دو ميل پائين تر از «فااو» موقع مد ساحل ايران معلوم شده و بعبارت 
ديگر تمام پهناى آب با قابل كشتى رانى آن به عراق واگذاشته شده است. در نتيجه ورود به كارون و بندر محمره يا براى 
رسيدن به اهواز فقط پس از گذشتن از آبهاى متعلق به عراق ميسر ميگشت. اين اشكال بارز براى ايران چون بنادر بسيارى 

 در خليج فارس داراست قابل تحمل است. در صورتيكه شط العرب تنها راه رسيدن عراق به خليج ميباشد.

 به آبادان آمده و اصرار نمود تا گمركخانه عراق از جزيره مزبور به كرجى هاى گمركى چند 1928وزير دارائى ايران در 
يارد فاصله در طرف آبهاى متعلق به عراق منتقل شود وى همچنين راجع به لنگر انداختن كشتى هاى جنگى خارجى در 
لنگرگاه آنجا بدون اجازه رسمى دولتى اعتراض نمود، ولى چون اين اعتراض نسبت به كشتى هاى توپدار انگليسى كه 

 بخرج دولت بريتانيا مأمور جلوگيرى از قاچاق بودند مطبوع و مالطفت- آميز تلقى نشد مورد قبول واقع نگشت.

موضوعى كه شايد پس از مهاجرت مجتهدين شديدترين احساسات را در ايران تحريك كرد موضوع تابعيت عده زياد 
 به اشخاصى كه مايل به ترك تابعيت عراق بودند فرصت كوتاهى داده شد تا 1924ايرانيان ساكن عراق بود. در سال 

 اقدام كنند. موضوعى كه باين نحو پيش آمد در زندگى هزاران نفر كه يا بى خبر بودند و يا قادر به پرداخت پول تمبر
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تذكره نبودند تأثير داشت. اضافه بر اشكاالت موجوده دولت ايران براى كسانيكه تابعيت آنها محرز شده بود تقاضاى 
حقوق كاپيتوالسيون ميكرد، در صورتيكه خود مشغول الغاء اين حق بود. دولت ايران اظهار داشت كه تا اعطاء اين حق 
از شناسائى دولت عراق خوددارى خواهد كرد. در مقابل اين تقاضاى شاق حكومت عراق جواب ميداد كه تحت سلطه 

تركها چنين حقى براى ايرانيان در عراق وجود نداشته و نه آنكه ايران در كشور خود به رعاياى عراق چنين امتيازى 
خواهد داد. باالخره اظهار داشتند كه تعداد رعاياى ايران در عراق بقدرى زياد است كه داشتن چنين امتيازى جدا مايه از 

 هم پاشيدن دستگاه ادارى و دادگسترى اين كشور ميشود.

 انگلستان بمجمع اتفاق ملل 1929حقانيت عراق در اين موضوع غيرقابل انكار بود ولى غرور ايرانيان باقى ماند تا در 
مراجعه كرده و تقاضاى الغاء قرارداد قضائى عراق و انگليس را كه بموجب آن بعضى امتيازات جهت بيگانگان اروپائى 

قائل شده بود كرد. ايران متوجه شد كه با اين عمل اصل موضوع تقاضاى وى منتفى شده و بالنتيجه تبادل نظر و مذاكرات 
بين دولتين شروع گشت كه باالخره منجر به فرستادن هيئتى براى تبريك سال سوم تاجگزارى شاه از طرف ملك فيصل 

شد. در مهمانى كه به افتخار نمايندگان داده شد شناسائى رسمى عراق اعالم شد و اين كار كمك بزرگى به برقرارى 
 صلح و تهيه موجبات ترقى در خاورميانه نمود.

 1928الغاء كاپيتوالسيون در 

هيچ نمونه اى براى دريافتن تحول و تغييرى كه در روابط بين شرق و غرب رويداده است بهتر از اصرار با موفقيت دول 
آسيائى جهت برانداختن روشى كه بموجب آن محاكم كشورى نمى توانستند اتباع اروپائى را محاكمه كنند نيست. اولين 

 بود كه برافتادن كلى آن با موافقت مشترك در انجمن 1914ضربه اى كه به اين دستگاه وارد آمد توسط تركيه در سال 
 صلح لوزان تأييد شد. بموجب عهدنامه و رساى نيز حق كاپيتوالسيون در چين از آلمان، اتريش و هنگرى سلب شد.

 از حق ويژه كاپيتوالسيون خود در ايران صرف نظر كرد. اين انصراف جهت 1921دولت شوروى بقسمى كه ذكر شد در 
 بين روسيه و ايران بسته شده بود اين سيستم بطرز 1828ايران اهميت خاصى داشت، چه بنابر معاهده تركمن- چاى كه در 

 شديدى بايران تحميل گرديده بود. پرظاهر بود كه ايران بدون تشكيالت مجدد و وضع قانون و اصالح كامل 
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 دوائر قضائى كه بار دوم بعمل آمده نميتوانست اروپائيان را در محاكم خود محاكمه نمايد.



 رسما از طرف شاه اجازه اجراى مقررات قضائى 1927دولت راجع به مسئله قوانين توجه خاصى مبذول داشت و در سال 
 جديد كه براساس حقوق فرانسه استوار شده بود داده شد.

اعليحضرت از اين موقع استفاده كرده و علنا به نخست وزير دستور داد الغاء كاپيتوالسيون را مسجل كند. در دنباله اين 
 يعنى درست يك سده پس از انعقاد عهدنامه 1928دستور يادداشتى به سفارتخانه ها فرستاده شد كه كاپيتوالسيون از سال 

تركمان چاى ملغى خواهد شد. در مذاكراتى كه در تعقيب اين يادداشت پيش آمد در حفظ بعضى تضمينات براى 
اروپائيان مقيم ايران اصرار شد. دولت ايران كه قطعا درك كرده بود كه ابتداى كار قضات محاكم آزموده نخواهند بود 
براى تامين نظريات دول آمادگى عاقالنه اى نشان داد، ولى در ازاء ميخواست كه دول مزبور اصل الغاء كاپيتوالسيون را 
قبول كنند. از جمله شرائط يكى راجع به حكميت اجبارى هرمرافعه بين ايرانيان و بيگانگان بود مشروط بر اينكه يكى از 

طرفين تقاضاى ارجاع آنرا بنمايند. شرائط ديگر جلوگيرى از توقيف و بازداشت يا حبس بيگانگان در زندانهاى ايران 
بود. فرانسه كه در ايران داراى اتباع زيادى نبود در شناختن الغاء كاپيتوالسيون تعجيل كرد و بريتانياى كبير هم كه در 

 تمام طول مدت مذاكرات روش دوستانه اى اتخاذ كرده بود باالخره رضايت خود را اعالم داشت.

در حين تحرير كتاب حاضر منابع موثق اظهار ميدارند غالب قضات از قوانين جديد بى اطالع بوده و در صدور احكام 
اغلب نقض آنها را دستور ميدهند. بديهى است كه قضات صالح با تصويب مجلس خلق نخواهند شد و اميد ميرود كه دد 

 آينده قوانين بدرستى و صحت اجرا شود. ولى بيم آن هست كه اين آينده قدرى طول بكشد.

 1928تعرفه گمركى 

 تهيه شده بود ما در سابق صحبت نموديم. در آنوقت 1903راجع به مسئله گمركات و مخصوصا تعرفه اى كه در سال 
بعلت چربيدن كفه نفوذ روسها گمرك به منفعت محصوالت نفتى و قند و شكر ترتيب داده شده و از رواج امتعه 

 »1 «انگليسى مانند چاى جلوگيرى ميكرد
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ايران تصميم گرفت كه تعرفه گمركى جديدى تنظيم كند. اين قانون درست در همان روزى كه كاپيتوالسيون ملغى شد 
وارد مرحله عمل گرديد. بموجب آن حداعالى ميزان گمركى در حق همه كشورها برقرار ميشد مگر آنهائى كه بنابر 

 قرارداد جداگانه شرائط مناسبى بدست ميآوردند.

دولت ايران حداقل ميزان گمركى را براى دولتهائى كه با او قرارداد منعقد كرده بودند مى شناخت، ولى حق افزودن 
ميزان تعرفه خود را بر ضد دولى كه بر صادرات ايران گمرك اضافه تحميل ميكردند حفظ ميكرد. در اين قرارداد الغاء 



كليه عهدنامه هاى موجوده كه حقوق ايران را نسبت به استقالل اقتصادى محدود ميساخت گنجانده شده و اين موضوع 
 يك اصل مهم تدوين قرارداد بود. بريتانياى كبير و ساير دول اين قرارداد را بطوريكه بايدوشايد امضا كردند.

 راه آهن سرتاسرى ايران 

من طرح هاى مختلف راه آهن را كه پس از جنگ بدولت ايران پيشنهاد شده بود مشروحا ذكر كردم. شاه با راه آهن 
تهران- همدان- خانقين كه براه آهن عراق متصل ميشد موافقت ننمود، زيرا مايل بود خط آهن از يكى از بندرهاى خليج 

فارس شروع شده و سرتاسر ايران را پيموده و به بحر خزر منتهى گردد. در نتيجه بندر خورموسى تنگه دريائى بى آبادى و 
 ميل تا دزفول به مقاطعه داد. در 150غيرمسكون را در كنار خليج فارس انتخاب كرد و ساختن خط آهنى را در حدود 

شمال طول كوتاهترى از بندر گز در منتهى اليه گوشه جنوب شرقى بحر خزر به مقاطعه داده شد. اين خط به موازات 
 ساحل تا پاى دامنه البرز و شروع اوج گرفتن آن كشيده ميشود.

 بزمين خورد و عمل از هردو بندر توسط شركت مختلط آلمانى و آمريكائى 1927اولين كلنگ اين كار شگرف در پائيز 
 قسمت شمالى از بندر گز تا سارى براى بهره بردارى 1929و دخالت جزئى فرانسوى و انگليسى شروع شد. در نوامبر 

  قطعه راه آهن از بندر شاهپور1930توسط شاه افتتاح يافت و هنوز مشغول كار است. در ژانويه 
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كه اسم مناسب و جديد خورموسى ميباشد به دزفول توسط اعليحضرت مفتوح شد. بعلت طوفان و بارانهاى شديد قطار 
 در روز اول ماه مه سنديكا از ادامه كار خوددارى »1 «شاهانه «دوبار از خط خارج شده و باالخره لكوموتيو آتش گرفت.»

 كرد، زيرا دولت قريب ششصد هزار ليره بدهى پس افتاده داشت، ولى جواب ايران الغاء قرارداد بود.

اين وقفه بهر صورت قبل از ادامه اين كار عظيم فرصت مطالعه بيشترى خواهد داد. براى روشن شدن موضوع خوبست 
قدرى به جزئيات به پردازيم. براى اينكه بندر شاهپور را بصورت بندر درآورند و آنرا از حمالت موج هاى گل در موقع 

جزرومد مصون دارند ميليونها پول الزم است. در شمال دزفول مطابق نقشه خطآهن به فالت ايران صعود نموده و پس از 
 ميلى ساحل است ميرسد. در اين مسير، راه آهن 356عبور از رشته كوههاى متوازى يكى بعد از ديگرى به بروجرد كه در 

 ميل راه است و باين ترتيب تا 374از نواحى ميگذرد كه چندين هزار عشائر غارتگر سكونت دارند. از بروجرد تا تهران 
 ميل فاصله خواهد شد. قابل توجه است كه جاده كاروان رو بوشهر- شيراز- اصفهان- كاشان- قم- تهران 730پايتخت 

 ميل طول دارد، 300بعلت اشكاالت طبيعى چندين ميل در طرف مشرق خطآهن قرار خواهد گرفت. قطعه شمالى فقط 
  ميل تونل دارد.25ولى ثلث آن از داخل سلسله جبال البرز ميگذرد. از اين مقدار فقط 

 ميليون ليره خواهد رسيد. با توجه به قلت جمعيت، وسعت زياد 50مخارج ساختن اين اثر شگرف و عظيم كامال به 
اراضى بائر، فقدان صادرات، فقر و عقب افتادگى، من خيال ميكنم كه راه آهن اگر هم تمام شود از عهده استهالك هزينه 



خود برنخواهد آمد چه رسد باينكه نفعى هم بدهد. در مقابل تصور ميكنم پيشنهاد صرف پول موجود در راه ساختن و 
 نگاهدارى جاده ها بمراتب بهتر باشد.

 ايران و هواپيمائى 

در بين عوامل جديدى كه در ايران در كار هستند يكى هواپيمائى- است. تقريبا دو سال قبل شركت آلمانى يونكرس 
 خطى به باكو در شمال، بغداد در غرب، مشهد در شرق و در جنوب به بوشهر ايجاد كرد. در سال اول 
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فقط سيصد نفر ايرانى جرئت پرواز پيدا نمودند، ولى در سال دوم اين عده به سه هزار نفر ازدياد يافت و هرساله بتدريج 
بر تعداد مسافرين و كاال افزوده خواهد شد. ايران با داشتن هواى خشك و نمايانى شگفت انگيز و نيز فواصل زياد آن 
بهترين كشور جهت توسعه هواپيمائى است. بغير از اين وجه مسئله نظم و قانون با وجود هواپيما تقويت خواهد شد و 

 ايرانيان بقسمى كه تاكنون سابقه نداشته است قادر به مسافرت به اقصى نقاط ميگردند.

 جاده هوائى به هندوستان 

از جمله مسائل مهمى كه ايران بايستى با بريتانيا حل كند يكى موضوع جاده هوائى يكسره به هندوستان بود كه قسمتى از 
آن از ايران ميگذشت. اين راه از قاهره و بغداد گذشته و از آنجا بر فراز عراق به اول خليج ميرسد و از اين نقطه مى بايد به 

بلوچستان انگليس برسد. بهترين خط عبور از كناره ساحل ايران و عبور از بنادر بوشهر، بندرعباس و جاسك بوده و از 
جاسك رو بمشرق سيم تلگراف هند و اروپا از كنار ساحل ميگذرد و بدون شك داراى ارزش بسيارى جهت هوانوردان 

 است.

پروازهاى اكتشافى و مقدماتى بزودى پس از خاتمه جنگ از قاهره تا كراچى انجام گرفت و ايران نه تنها مقررات هوائى 
 دائر باعطاى حق عبور از كناره 1925 قبول كرده بود بلكه يك موافقت نامه موقتى را هم در سال 1919بين المللى را در 

ساحل به انگليسى ها امضا كرد. بموجب مواد آن ايران از سرويس هوائى مجانا و بدون دادن كمك خرج استفاده ميكرد 
 و همچنين مالك كليه فرودگاههائى ميشد كه دولت انگلستان مى ساخت.

چون ايران مصمم شده بود بهر قيمتى كه شده كاپيتوالسيون را ملغى كند تصميم گرفت كه از اين امتياز استفاده نموده و 
بوسيله آن بر حكومت انگليس فشار آورد. در نتيجه تعقيب اين سياست دفعة اعالم داشت كه اجازه عبور هوائى از 

 1928سواحل جنوبى كشور نخواهد داد، ولى نسبت به خط هوائى كه از مركز ايران بگذرد مساعد است. باالخره در سال 



وقتيكه كاپيتوالسيون ملغى شد ايران با كمپانى «راههاى هوائى امپراطورى» قرارى بست كه طبق شرائط آن اعتراض خود 
 را نسبت به عبور از نقاط ساحلى پس ميگرفت.
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 سرويس يكسره هوائى افتتاح شد و با يونكرس نيز گفتگو شد تا سرويس هوائى بغداد و بوشهر با اين 1929در بهار سال 
 سرويس تالقى و برخورد نمايد. بدين ترتيب يك رابطه جديد و ذيقيمتى با دنياى خارج جهت ايران ايجاد شد.

 اوضاع مالى 

 به مجلس تقديم شده معيار و واحد طال بايستى جانشين نقره رائج موجود بشود و 1930بموجب اليحه اى كه در مارس 
بنابر مواد آن، واحد بايستى يك ريال طال باشد كه قابل قسمت به صد دينار بوده باشد. بنابراين دو سكه طال ضرب 

 خواهد شد يكى پهلوى كه بمقدار ليره زر انگليسى طالى ناب خواهد داشت و يكى هم نيم پهلوى.

بعالوه براى تكميل پول رائج چهار قسم سكه نقره، سه قسم سكه نيكل و دو جور سكه مسى ضرب مى شود. واحد سيم، 
ريال خواهد بود كه با پهلوى به بيست ريال قابل تبديل است. تاريخ اين تغيير مهم و مبادله هنوز معلوم نشده ولى از 

 اجرا خواهد شد. مشكل است كه پهلوى طال در دسترس آزاد قرار داده شود، 1931فحواى قانون برميآيد كه در طى سال 
ولى در نظر است تعادل باين طريق محفوظ گردد كه مبادله به نرخ ثابت با كشورى كه واحد طال قبول كرده مثال لندن 

 »1 « ريال ارزش ثابت داشته باشد20برقرار گردد. شايد ليره در حدود 

دولت ايران متوجه اشكاالتى كه از تغيير مبناى نقره به مبناى طال پيش ميآيد هست و از قرار اطالع مشغول انباشتن اسعار 
خارجى است تا نرخ مبادله خود را ثابت نگاهدارد. محققا كار دشوارى در پيش است و مستلزم اداره دقيقانه متخصصين 

 ارزى است كه ضمنا بايستى از هرگونه تأثيرات سياسى بر كنار باشند.

در تعقيب اين تغييرات دولت ايران احساس كرده كه انتشار اسكناس بايستى توسط بانك خودش انجام گيرد، در 
صورتيكه اين حق منحصر به بانك شاهنشاهى ايران بود و از اين رو به بانك اخير پيشنهاد افتتاح باب مذاكرات را نمودند. 

 در نتيجه بانك حاضر

______________________________ 
 هنگام 1930 مطابق مارس 1308)- شرحيكه مؤلف در باال راجع بضرب سكه نوشته برطبق قانونى است كه در اسفند 1(

 اصالح شده از جمله 1310 اسفند 22طبع سوم كتاب بتصويب مجلس رسيده ولى بعدا اين قانون بموجب قانون مصوب 
 ريال بوده 10 ريال شده و ديگر سكه طالى نيم پهلوى كه معادل 10 ريال بوده معادل 20سكه طالى پهلوى كه معادل 

  ريال شده است. (مترجم)50معادل 
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 يعنى موقع شروع جمع آورى اسكناس هاى خودش از 1931شد با دريافت دويست هزار ليره در تاريخ بيستم مارس 
حقوق خويش صرف نظر كند. دولت ايران هم در مقابل موافقت كرده كه تعهد بانك را دائر به پرداخت حق االمتياز از 

 منافع خالص خود ملغى كند.

اين طور معلوم ميشود كه دولت ايران تصور مى كند بانك شاهنشاهى ايران تقاضاهاى او را بطرز رضايت بخشى اجابت 
 ميليون ليره به 4/ 5كرده است. باالخره بريتانيا باوضاع مالى ايران كمك نمود باين ترتيب كه ادعاهاى خود را راجع به 

 سال قبول كرد. دولت ايران اين معامله 25 هزار ليره تا 180دو ميليون ليره تقليل داده و آنرا بصورت پرداخت ساليانه 
 سخاوتمندانه را پنج سال قبل پذيرفت ولى قانون آن هنوز از مجلس نگذشته است.

اهميت شركت نفت ايران و انگليس در اين كتاب مشروحا ذكر شده و قابل توجه- است كه شاه در اين اواخر مراكز 
بسيارى از صنايع نفت و مخصوصا پااليشگاه آبادان را ديدن كرد. اعليحضرت نسبت به كليه تأسيسات بازديده شده اظهار 

رضايت فرمود و بعلت منافع سرشار فعلى شركت واضح است كه مبلغ هنگفت حق امتيازى كه بدولت ايران پرداخت 
 ميشود يكى از اركان مالى او را تشكيل ميدهد.

 1930اوضاع ايران در سال 

همانطور كه بيان كرديم اوضاع ايران به تندى و شايد بسيار هم تند دارد تغيير ميكند، در هرصورت اين تحول و تغيير 
عمل بسيار دشوارى- است. حكام و استانداران قديمى با طمعى كه داشتند كارهاى خود را توسط كارمندان محلى بانجام 
رسانيده و بهر ترتيبى بود ثروتى اندوخته و امالكى در اطراف موطن اصلى خود بچنگ ميآوردند، امروزه بجاى فرزندان 

خانواده هاى معروف و مشهور، عمال نظامى از تهران به اطراف فرستاده ميشوند كه اغلب هم بزودى تغيير مأموريت 
مى يابند. اينان بر مردمى كه بر آنها حكومت ميكنند كمتر عالقه دارند، برعكس با اهالى واليات بطور حقارت رفتار كرده 

 و پول هائى را كه بچنگ ميآورند يا در تهران و يا در اروپا خرج ميكنند.

عالوه بر اين ميزان ماليات ها باال رفته و تماما بدون چون وچرا وصول ميشود، در صورتيكه در زمان قديم معمول بود كه با 
 مأمور وصول ماليات تبانى كنند و اغلب 
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اين عمل با تملق و شايد دادن يك پيشكش صورت پذير بود. ماليات جديدى بصورت ماليات بر درآمد از سه تا چهار 
درصد از منافع خالص بر شركتها وضع شده است اعم از آنكه مراكز شركت ها در ايران باشد يا خارج آن، بهمين قسم 

پيشه وران، بازرگانان و كسبه بطور عموم بايستى براى شروع بكار تحصيل پروانه بكنند و براى اين كار بدرجات مختلف 
 تقسيم ميشوند، محققا نتيجه فشار اين ماليات ها باال رفتن هزينه زندگى خواهد بود.

حال خوبست به موضوع ديگرى توجه نمائيم. در نظر شاه نسبت به مدارس خارجى يعنى هيئت هاى تبليغى نشانه بارزى 
راجع به روش سياسى او بدست مى آوريم. ابتدا تصميم گرفته شد كه در اجراى برنامه دولتى كه شامل شرعيات بود 



اصرار نمايند. البته ميسيون هاى مسيحى نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و باالخره تصميم گرفته شد كه در ساعات 
تدريس نه احكام اسالمى تعليم شود و نه احكام مسيحى. از زمانى كه اين موافقت حاصل شده است مدارس خارجى 

  شده و شاه از كار ايشان اظهار رضايت كرده است.»1 «رسما شناخته 

 عمومى انگلستان دائر »2 «قابل مالحظه است كه هيئت مبلغين كليسا در اصفهان مدرسه شبانه روزى بر طبق مدارس 
كرده اند. ايرانيان خيلى به تعليم و تربيت اخالقى احتياج دارند و رؤس تعليمات اين مدارس به منفعت شايان ايران تمام 

 ميشود.

دولت هم ساليانه يكصد نفر شاگرد به اروپا روانه ميكند تا شش سال در آنجا تحصيل كنند و درعين حال در باال بردن 
 سطح فرهنگ در خود ايران نيز كوشش ميشود.

انتخاب اخير ايران به عضويت انجمن اتفاق ملل باعث مزيد اعتبارش در دنيا گشته و فرصت خواهد داد كه ايران رل 
مهمى را در سياست خاورميانه بازى كند. يك چنين خوش آيندى كه تا اندازه اى در نتيجه قبول شدن ترقيات اخير اوست 

 محققا به افزايش غرور ملى در ايران كمك كرده و موقعيت شاه را نيز مستحكم ميكند.

 عالوه بر اين توليد احساسات ملى كه باال بدان اشاره شد با نمايشگاه صنايع 

______________________________ 
 )- ولى اين مدارس چندى بعد تمام بامر شاهانه بسته شدند (مترجم)1(

)2-(Publicschool.  
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ايران در لندن تأييد شده و بدنيا ثابت خواهد كرد كه چگونه هوش و فطانت ايرانى در طى قرون گذشته فروزان بوده و تا 
 چه حد شگرفى در اروپا مؤثر واقع شده است.

در پايان سخن اكنون بر ايران شاه مصمم و وطن پرستى سلطنت مى كند و دوستان بسيار وى براى اعليحضرت دعاى خير 
 كرده و طول عمر او را براى ادامه عمليات و كارهاى نافع و مفيدش خواهانند.

 پايان 

 777، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 تنظيم فهرست اعالم از زهرا دالورى 

 779، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



 فهرست اعالم 

 آ

، 411، 402، 400، 359، 329، 254، 253، 198، 196، 178، 166، 165، 164، 143، 125، 123، 76، 74، 9آذربايجان: 
432 ،452 ،458 ،464 ،466 ،489 ،490 ،500 ،577 ،588 ،612 ،614 ،615 ،616 ،682 ،683 ،692 ،697 ،730 ،740 

 617، 525آرارات (كوه): 

 728آرميتاژ سميت (سيدنى): 

 213آريائى ها: 

 513آريرقا: 

 402، 401، 400آزاد خان افغانى: 

 354آزف: 

 115آزو: 

 463آستارا: 

 185آستان رضوى: 

، 144، 143، 114، 104، 102، 99، 97، 95، 90 85، 78، 76، 68، 61، 60، 56، 55، 45، 39، 36، 35، 15، 14، 12، 7آسيا: 
146 ،147 ،169 ،179 ،182 ،183 ،184 ،192 ،201 ،202 ،206 ،213 ،220 ،229 ،230 ،232 ،246 ،252 ،255 ،311 ،
329 ،355 ،356 ،396 ،433 ،450 ،469 ،478 ،509 ،514 ،517 ،528 ،576 ،583 ،637 ،682 ،718 ،722 ،732 ،749 ،
754 

 762، 738، 695، 497، 306آشوره ده (جزيره): 

 693آشوريها: 

 490، 466، 461آصف الدوله: 

 ،12، 11، 10آغاز جغرافى جديد (كتاب): 



، 427، 426، 425، 424، 423، 422، 421، 420، 419، 418، 417، 416، 415، 411، 410، 409، 408آغا محمد خان: 
429 ،430 ،432 ،459 

 498، 628آقا خان- اعتماد الدوله: 

 487، 474آقاسى (حاجى ميرزا): 

 780، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 228، 227، 200آق قويونلو: 

 461آكستفه: 

 578، 196آكسفورد: 

 102، 101آالتوش تكين: 

 124آالن (طائفه): 

 296آلبرت: 

 264آلبوكرك: 

 81، 32، 31آل بويه- ديلميان: 

 63، 46، 45، 44، 42آلپ ارسالن (عضد الدين ابو شجاع): 

 35، 28آلپتكين: 

 121آلتمش (شمس الدين): 

 200، 198آل جالير: 

 81، 32آل زيار: 

 552آلفوس (رود): 



، 630، 627، 626، 622، 619، 611، 610، 609، 608، 585، 583، 582، 529، 354، 353، 350، 256، 255، 254آلمان: 
631 ،642 ،662 ،681 ،686 ،697 ،719 ،726 ،750 ،762 ،767 

 180، 178، 166آل مظفر (سلسله): 

 517آليخانوف: 

 749، 743، 725، 611، 598، 99، 86آمريكا: 

 514، 423آمودريا: 

 141آناتولى: 

 255آنتونى: 

 721آندوره: 

 24آنسيلكوپيديا (كتاب): 

 452آواراس: 

 382آيلپارس خان: 

 400آيماق خان زند: 

 673آينلو: 

 ا

 46، 8، 7ابراهيم: 

 523، 519، 439، 437، 434، 430، 427، 415، 413، 411، 398، 384ابراهيم خان (حاجى): 

 227ابراهيم ميرزا: 

 416ابرقو: 

 42ابرى: 



 399ابريشم (پل): 

 144، 13ابلستين: 

 261ابليس: 

 ،207، 115، 111، 98ابن االثير (عز الدين): 

 11ابن حوقل: 

 11ابن خرداذبه: 

 87، 81ابن سينا: 

 65ابن عطاش: 

 10ابن وهاب: 

 ابو اسحاق: رجوع شود به اينجو

 486، 447ابو الحسن، حاجى ميرزا: 

 781، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 210، 209، 203، 200، 197، 166، 164، 141ابو الخير، ابو سعيد: 

 409، 408ابو الفتح خان: 

 381ابو الفيض خان: 

 197، 75ابو بكر ميرزا: 

 81ابو ريحان: 

 81، 33، 28ابو على سينا: 

 51ابو محمد عبد اهللا: 



 610ابو موسى (جزيره): 

 357، 356، 39ابيورد- بوارد: 

 76، 75اتابكان فارس (سلسله): 

 578، 576، 570، 122، 75اتابك سعد- اتابك اعظم: 

 190، 105، 104اترار: 

 515، 514، 249اترك (رودخانه): 

 اتريش: رجوع شود به اطريش 

 373اتوك: 

 38اپوليه: 

 732، 462، 453اچميازين: 

 499، 465، 456اچى سون (معاهده): 

 715، 713، 712احتشام، سردار: 

 708، 707احمدآباد: 

 327احمد آغا: 

 459، 363، 362، 361احمد پاشا: 

، 399، 360، 318، 253، 225، 224، 203، 200، 197، 182، 166، 153، 151، 150، 141، 63، 33، 32، 28، 25احمد شاه: 
400 ،434 ،506 ،507 ،508 ،518 ،519 ،595 ،598 ،755 

 504احمدى: 

 548، 262احمر (بحر): 

 493آدريانوپل: 



 569، 308، 158، 145، 140، 52ادوارد اول: 

 196ادوگى، امير: 

 632، 291، 122اراك: 

 164اران: 

 150اربرسك: 

 59اربن دوم: 

 165ارپا: 

 263ارتما: 

 353، 133، 18ارتودكس: 

 732، 509، 462، 461، 455، 451، 426، 424، 423، 400، 360، 340، 257، 245، 178ارس (رود): 

 82ارسطو: 

 ارسالن شاه- عباد الدين قره ارسالن:

43 ،56 ،64 ،73 

 677ارسنجان: 

 473، 425، 424، 364، 251، 241، 240، 234، 115، 15اردبيل: 

 486، 422، 360اردالن: 

 766، 732، 633، 618، 617، 541، 525، 505، 499، 458ارزروم: 

 149ارزو: 

 ،151، 150، 141، 132، 131ارغون: 



 782، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

152 ،153 ،154 ،162 ،165 ،281 

 203ارنميز (رودخانه): 

 6ارك: 

 354اركانجل: 

 733، 731، 722، 682، 399، 315، 308، 251، 200، 198، 157، 155، 142، 129، 125، 15ارمنستان: 

 514، 512، 511، 450، 388ارنبورگ: 

، 183، 168، 158، 152، 146، 145، 137، 133، 128، 127، 121، 99، 97، 94، 85، 78، 58، 55، 49، 15، 12، 9، 2اروپا: 
202 ،204 ،209 ،219 ،246 ،252 ،254 ،261 ،262 ،273 ،275 ،307 ،330 ،332 ،333 ،349 ،350 ،353 ،396 ،423 ،
442 ،445 ،453 ،494 ،498 ،529 ،537 ،549 550 ،551 ،562 ،563 ،564 ،565 ،566 ،568 ،569 ،576 ،582 ،590 ،
597 ،598 ،611 ،681 ،722 ،723 ،731 ،739 ،748 ،755 ،763 ،771 ،773 ،774 ،775 

 762، 735، 734، 692، 682، 617، 616، 615، 492، 253، 232، 138اروميه (درياچه): 

 184ازالز: 

 ازبك: رجوع كنيد به اوزبك 

 509از هرات تا اورنبورك (كتاب): 

 64اساسن ها- مالحده اسمعيلى: 

 21اسپارتكوس: 

 273، 270، 267، 265، 253، 250، 187، 184، 153اسپانيا: 

 247، 244، 232، 228استاجلو (طائفه): 

 751استانبول: 

 390استرآباد (خليج): 



، 597، 495، 457، 425، 400، 329، 390، 386، 385، 363، 334، 257، 248، 198، 179، 40، 30استرآباد- گرگان فعلى: 
612 ،740 

 295استوارت، خانم ويلير: 

 110استوا قوچان: 

 599استوكز، ماژورس ب: 

 270، 268استيل: 

 298استين: 

 456اسحق خان: 

 318اسد اهللا: 

 25اسد بن عبد اهللا: 

 40، 39اسرائيل: 

 308اسرائيل اورى: 

 اسعد، حاجى على قلى خان سردار اسعد:

590 ،592 ،595 ،596 ،597 ،598 

 249، 107اسفراين: 

 30اسفنديار: 

 45اسكات: 

 اسكانديناوى (شبه جزيره): رجوع كنيد به سوئد

 717، 39اسكراين، سن. پ: 

 783، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



 528، 312، 302، 200 196، 169، 122، 107، 9اسكندر كبير: 

 147اسكندرون (خليج): 

 528اسكندريه: 

 12اسالو: 

 744، 732، 353، 352، 212، 78اسالمبول: 

 638اسماعيل زائى ها: 

، 329، 265، 264، 244، 235، 234، 232، 231 230، 229، 228، 227، 226، 28، 27، 26، 25، 24، 23اسمعيل- اسماعيل: 
329 ،400 ،404 ،410 ،422 ،438 ،486 ،496 

 578، 493، 486، 329، 264، 493، 208، 179، 150، 133، 123، 86، 85، 74، 52 49، 23اسمعيليه- اسماعيليه (فرقه): 

 399اشاقه باش: 

 383، 349، 348، 346، 345، 344، 343، 342، 341، 338، 337، 335، 280اشرف: 

 11اصطخر فارس: 

 11اصطخرى: 

، 270، 269، 268، 258، 257، 253، 248، 237، 196، 178، 125، 124، 123، 86، 81، 75، 65، 54، 36، 29، 28اصفهان: 
276 ،277 ،278 ،280 ،283 ،284 ،289 ،290 ،297 ،308 ،318 ،322 ،323 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،335 ،336 ،
337 ،338 ،341 ،342 ،345 ،346 ،357 ،358 ،360 ،369 ،380 ،400 ،401 ،409 ،410 ،420 ،430 ،433 ،473 ،492 ،
529 ،534 ،543 ،576 ،582 ،589 ،590 ،627 ،630 ،632 ،633 ،646 ،647 ،648 ،649 ،650 ،651 ،652 ،653 ،655 ،
658 ،680 ،681 ،696 ،698 ،713 ،714 ،729 ،733 ،739 ،754 ،761 ،770 ،774 

 ،461، 455اصالندوز: 

 767، 685، 682، 681، 641، 623، 353، 352، 235اطريش: 

 604اطلس (اقيانوس): 



 712، 696، 677، 646اعراب: 

 258، 251، 7افتخار عالم شيعه (كتاب): 

 420، 84افراسياب: 

 544، 51افريقاى جنوبى: 

 57افسيوس: 

 356، 228افشار، احمدلو: 

 16، 15افشين: 

 33افضل الدين: 

، 477، 670، 469، 443، 435، 399، 345، 343، 336، 331، 323، 322، 320، 318 314، 313، 312، 175، 78، 52افغان: 
480 ،481 ،485 ،490، 

 784، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

502 ،582 ،620 ،622 ،628 ،630 ،638 ،641 ،653 ،682 

، 458، 457، 449، 444، 436، 434، 432، 430، 425، 423، 397، 369، 315، 312 311، 222، 197، 171، 66افغانستان: 
467 ،470 ،474 ،477 ،482 ،483 ،488 ،501 ،505 ،506 ،511 ،518 ،520 ،523 ،564 ،580 ،581 ،620 ،630 ،644 ،
682 ،749 ،751 ،760 ،762 ،764 

 82افالطون: 

 494افندى، عباس: 

 653افندى، عبيد اهللا: 

 141اقبال: 

 152اقصى البالد: 

 483، 246، 237اكبر خان مغول: 



 2اكس الشپل: 

 203اگسبرگ: 

 162، 141االفرنك: 

 770، 769، 684، 154، 52البرز (سلسله جبال): 

 81، 80، 32، 30، 24البيرونى: 

 46التجن: 

 394، 393، 391، 390، 389، 388التون، جان: 

 222الجامع االعظم (مسجد): 

 58، 51الحاكم با امر اهللا: 

 51الدوزى: 

 243الساندرى، ونيس تيوا، د.: 

 718السمى، ا. م. س: 

 197، 196، 195الغ بيك: 

 143الغو: 

 137الفخرى (كتاب): 

 476، 444الفينستون، مونستورات: 

 237القاص ميرزا: 

 41القائم با امر اهللا: 

 207الكامل (كتاب): 



 442، 433الكساندر: 

 309، 305الكسيس: 

 60الكسيوز: 

 44الكندرى: 

 203الگ (رودخانه): 

 356اهللا اكبر (سلسله جبال): 

 72المسترشد: 

 134المستعصم باهللا: 

 139، 66، 53الموت (قلعه): 

 52الموت (كوهستان): 

 227الوند: 

 273، 254، 251اللهوردى خان: 

 292، 28اللهورديخان (پل): 

 257الئاريوس: 

 173، 171الياس، خواجه اوغالن: 

 267، 246، 242، 241، 203، 91اليزابت: 

 448اليس: 

 552اليس (پادشاه): 

 785، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



 371ام البالد: 

 507امام هاى عمان (كتاب): 

 383، 356، 302، 301، 273امامقلى خان: 

 341، 332، 326امان اهللا خان: 

 222امبرى: 

 385امپريس: 

 494، 57امريكا: 

 511امسك: 

 207امسن (ده): 

 764، 719، 682، 576، 518، 489امير: 

 468اميرآباد: 

 764امير امان اهللا: 

 576اميربها: 

 682امير حبيب اهللا خان: 

 174، 173، 171امير حسين: 

 760امير عبد الرحمن: 

 194امير على: 

 80امير نصر سامانى: 

 498، 497، 494، 489امير نظام، ميرزا تقى خان: 



 امير نوح: رجوع كنيد به سامانى 

 685امين الدوله: 

 567، 565، 563، 6، 5امين السلطان: 

 645انار (محل): 

 455انجاسيا: 

 305، 262، 261، 231، 219، 216، 175، 82 26انجمن جغرافيائى آسيائى (مجله): 

 395انجيل: 

 234انجيلتو: 

 158اندرونيكوس: 

، 737، 736، 733، 731، 730، 695، 692، 691، 687، 686، 684، 683، 634، 628، 592، 589، 495، 454انزلى (بندر): 
738 ،761 ،762 ،763 

 125، 61، 60، 47انطاكيه: 

 12انطونيس: 

 562انقالب ايران (كتاب): 

، 267، 256، 255، 240، 238، 237، 203، 184، 158، 153، 145، 140، 133، 97 87، 86، 78، 57، 52، 44، 4انگليس: 
268 ،270 ،273 ،274 ،275 ،277 ،278 ،280 ،281 ،296 ،295 ،305 ،309 ،351 ،397 ،433 ،434 ،435 ،437 ،440 ،
441 ،445 ،446 ،448 ،449 ،450 ،464 ،467 ،469 ،478 ،479 ،480 ،481 ،484 ،485 ،491 ،501 ،504 ،506 ،508 ،
513 ،520 ،525 ،526 ،527 ،531 ،533 ،537 ،538 ،539 ،544 ،568 ،569 ،572 ،573 ،574 ،575 ،579 ،581 ،582 ،
583 ،584 ،585 ،586 ،587 ،589 ،590 ،597 ،598 ،609 ،611 ،613 ،620 ،622 ،624 ،626، 

 786، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



627 ،628 ،629 ،631 ،633 ،634 ،635 ،636 ،637 ،638 ،644 ،646 ،648 ،650 ،652 ،653 ،654 ،655 ،658 ،661 ،
665 ،675 ،679 ،681 ،682 ،689 ،690 ،694 ،695 ،697 ،698 ،717 ،720 ،722 ،724 ،725 ،726 ،727 ،728 ،730 ،
738 ،740 ،741 ،742 ،743 ،744 ،745 ،747 ،749 ،753 ،754 ،759 ،760 ،762 ،763 ،767 ،771 ،773 ،774 

 477، 433انگليس و روسيه در مشرق (كتاب): 

 241انگلندم: 

 751انورپاشا: 

 67، 46انوشتگين: 

 537، 536، 362، 240، 165انوشيروان: 

 91، 72، 69انورى: 

 240، 239اوان: 

 505، 504اوترم، سرجيمز: 

 595، 529اودسا: 

 516، 509اودونوان، ى: 

 514، 513، 512، 511، 510، 109، 108اورال (رودخانه): 

 718، 715، 712، 711، 708، 707، 706، 705، 704، 678، 677، 671، 668اورتون: اى. اف: 

 226اورشليم: 

 127اورقون (دره): 

 510اورنبورك: 

 425، 313اورنگ زيب: 

، 397، 371، 356، 333، 318، 313، 305، 302، 248، 243، 235، 230، 229، 228، 208، 203، 197اوزبكها: اوزبك: 
423 ،425 ،511 ،512 



 179اوزبكيه شرقى- سفيد (طائفه): 

 455اوزلى، سرگور: 

 227، 202، 201، 200، 197اوزن حسن- دراز حسن: 

 552اوژين: 

 511اوست- اورت (فالت): 

 99، 98، 97، 96اوسن. د: 

 105اوش (ناحيه): 

 483، 481، 476، 475اوكلند، لرد: 

 662، 626اوكونر: 

 142، 131، 129، 127، 121، 120، 116، 108، 105، 102، 97اوگتاى: 

 85اوگوست: 

 اولجاتيو- الجاتيو: رجوع شود به خدا بنده (سلطان محمد)

 327اولزگى ها: 

 230اولنجى شاهى- چمن شاهى: 

 302، 301اولئاريوس ادام: 

 419اوليويه. ج، ا: 

 43اورناس: 

 101اونكت ها: 

 787، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



 196، 165اويس حسين: 

 102، 97اويفور: 

 309اويلين جان: 

 766، 757، 742، 733، 627، 621، 619، 652، 651، 534، 533، 505، 22اهواز: 

 213ايت ويك، اى. بى: 

 ايران: در اكثر صفحات 

 64، 56ايرانشاه: 

 509ايران شرقى (كتاب): 

 307اى بيد (كتاب): 

 257ايتاليا: 

 448ايچسون (معاهدات): 

 723، 463، 462، 454، 453، 451، 424، 363، 360، 359، 329، 255، 253، 245ايروان: 

 656ايزدخاست: 

 513ايسيك قول: 

 58ايسلند: 

 712، 709 672، 468، 161، 141، 140ايلخانى: 

 36، 29ايلك خان: 

 693، 512ايلى (دره): 

 455ايمريشيا: 



 256اين پيس: 

 166، 13اينجو، ابو اسحاق: 

 167اينسون روز: 

 97اينوسنت چهارم: 

 533ايوان (كتاب): 

 51ايوبى، صالح الدين: 

 97ايوچى، طائفه: 

 ب 

 ،493، 492، 491، 59باب: 

 311بابا (كوه): 

 357، 356بابا على بيك: 

 237، 231، 230، 229، 208، 204، 203، 198، 197بابر: 

 15، 8بابك: 

 158بابيزانس: 

 45بابيون، اورسل: 

 203، 129، 127، 96باتو: 

 682باتوم: 

 694بادوكوبه: 

 687، 648، 634باراتوف (ژنرال): 



 79باربد: 

 219، 202باربرو، جوزافا: 

 209باربير دومينار: 

 620، 619بارت، سرآرتر: 

 443باركزائى، (برادران): 

 499باركزائى (طائفه): 

 713بارته، سارجنت. ل.: 

 208بارهبرو- ابن اليهود: 

 82باز- ناز (قريه): 

 508باسيدو- باسادور: 

 788، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 198باشيبانى خان: 

 673باصرى: 

 295باغهاى فعول كبير (ك): 

 750بافيلد مارشال فون درگولتز پاشا در ايران و بين النهرين (كتاب): 

 274بافين، ويليام: 

 588باقر خان: 

 770، 761، 734، 730، 722، 691، 690، 686، 683، 682، 591، 455، 426، 364، 340، 334، 240باكو: 

 504باالرد (ژنرال): 



 57بالد، سن ولى: 

 354، 353، 352بالتيك (دريا): 

 624باليوزخانه: 

 153، 152، 141، 134، 128، 125بايدو: 

 466، 465بايدوف، م. گرى.: 

 241، 238، 198، 190، 184، 183، 182، 169بايزيد: 

 98بايقال (درياچه): 

 473، 446بتون، سرهنرى ليندسى: 

 490، 422بجنورد: 

 507، 309بحرين: 

، 456، 448، 450، 423، 396، 389، 381، 302، 239، 238، 230، 206، 178، 143 106، 105، 81، 47، 36، 28، 27بخارا: 
480 ،510 ،513 ،515 ،526 

 741، 733، 729، 689، 670، 667، 659، 652، 651، 647، 633، 607، 591 590، 589، 439، 400، 326بختيارى: 

 640سردار ظفر بختيارى: 

 534، 430بختيارى (كوه): 

 646، 619، 590، 561بختيارى (ايل): 

 248بدخشان: 

 333بدلى، جان. ف.: 

 89بدينتون: 

 504برازجان: 



 143، 142، 126، 122براق حاجب: 

 49، 48برامكه: 

 518براهوئى، ناصر خان: 

 643بردسير: 

 295، 294بردود، سرجرج: 

 5برديا: 

 64، 55، 54بركيارق: 

 169، 168برالس (حاجى): 

 751، 750، 610، 609برلين: 

 3برمكيان: 

 714برمه: 

 509برنابى، سروان ف: 

 477، 476، 475برنز (الكساندر): 

 770، 735، 520بروجرد: 

 705، 333بروس، پ. ح.: 

 316بروست، م: 

 700، 677، 641بروس، س، م: 

 789، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 470بروسكى: 



 184بروسه (بندر): 

 355بروسه، م: 

 576، 563بروكسل: 

 302بروكمان: 

 210، 28، 13برون (كتاب): 

 716، 598، 591، 589، 214، 213، 210، 91، 90، 89، 84، 81، 79، 50، 39، 28، 9برون، پروفسور ادوارد: 

 309برى، ويليام: 

 ،447، 446، 445، 444، 433بريجز- سرجونز هرفورد: 

، 455، 449، 445، 444، 441، 437، 433، 406، 405، 391، 388، 355، 281، 270، 269، 257بريتانياى كبير، بريتانيا: 
457 ،464 ،465 ،466 ،467 ،469 ،470 ،472 ،473 ،474 ،475 ،477 ،478 ،479 ،480 ،481 ،483 ،484 ،485 ،487 ،
499 ،500 ،501 ،502 ،503 ،507 ،508 ،513 ،518 ،519 ،520 ،521 ،524 ،527 ،529 ،531 ،540 ،541 ،542 ،543 ،
544 ،545 ،580 ،581 ،583 ،584 ،585 ،586 ،591 ،599 ،601 ،604 ،609 ،610 ،611 ،614 ،623 ،624 ،625 ،644 ،
673 ،694 ،719 ،723 ،724 ،725 ،734 ،739 ،742 ،743 ،749 ،750 ،757 ،760 ،764 ،766 ،768 ،769 ،771 ،773 

 537بزرگمهر: 

 738، 620، 619، 611، 610، 583، 565، 444، 423، 408، 407، 405، 24، 22، 21، 14بصره: 

 583بغاز يا تنگه كالرنس: 

 363بغاوند: 

 28بغراخان: 

، 76، 75، 74، 73، 61، 55، 54، 47، 44، 42، 36، 33، 27، 26، 23، 22، 21، 20 19، 15، 14، 12، 7، 6، 5، 3، 1بغداد: 
80 ،89 ،123 ،125 ،134 ،135 ،136 ،137 ،139 ،146 ،147 ،164 ،166 ،180 ،182 ،228 ،248 ،254 ،255 ،297 ،298 ،

235 ،303 ،304 ،329 ،361 ،362 ،407 ،422 ،423 ،440 ،458 ،499 ،525 ،528 ،584 ،609 ،611 ،621 ،633 ،680 ،
681 ،682 ،683 ،687 ،733 ،745 ،750 ،770 ،771 ،772 ،751 



 82بقراط: 

 732، 722بكر (ديار): 

 510بكوويچ (كنت): 

 248بكاع: 

 171بگجيت: 

 423بگى جان: 

 ،370، 248، 229، 210، 110، 109، 107، 74، 69، 68، 36، 25، 22بلخ: 

 790، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

381 

 762، 761، 754 730، 695، 694، 693، 692بلشويكها: 

 120بلغار (طوائف): 

 35بلقاتيگين: 

 521، 312، 311بلوقلجى (دكتر): 

 771، 754، 744، 733، 644، 638، 637، 631، 630، 628، 622، 583، 581، 536، 526، 518، 508، 447، 27بلوچستان: 

 708، 705، 641، 560، 362، 337بلوچى: 

 754، 736، 664، 640 631، 486، 440، 418، 409، 408بم: 

 504، 486، 477، 438، 406بمبئى: 

 640، 637، 422بمپور: 

 614، 456، 442، 441، 436، 396، 190بناپارت، ناپلئون: 



 34بند امير: 

، 639، 636، 632، 628، 610، 582، 540، 521، 508، 507، 503، 405، 337، 309، 281، 278، 276، 275بندرعباس: 
640 ،641 ،642 ،643 ،653 ،661 ،664 ،673 ،717 ،734 ،735 ،736 ،737 ،738 ،744 ،771 

 609بندر لنگه: 

 754، 483بنگاليها: 

 422بنى شيبان: 

 507بنى معن: 

 610، 609بوبيان (جزيره): 

 753بوپ سرهنگ: 

 275بوتلو: 

 147بوداس: 

 483بورو، لردان: 

 8بوريج: 

 213بوستان: 

، 624، 623، 609، 529، 528، 504، 503، 491، 436، 435، 434، 415، 411، 406، 405، 401، 394، 280، 138بوشهر: 
626 ،641 ،658 ،666 ،667 ،704 ،717 ،719 ،729 ،733 ،734 ،737 ،738 ،770 ،771 ،772 

 151بوقا: 

 502بولو، موسيو: 

 34بويد (امرا): 

 101، 99بوير نورها: 



 187بهادران: 

 579بهادر شاه (امير): 

 587، 58بهارستان: 

 673، 654، 645، 228بهارلو (طائفه): 

 211، 210بهاء الدين: 

 494، 493بهاء اهللا: 

 656بهائى: 

 259بهبود خان: 

 577، 363، 337بهبهان: 

 82بهرات: 

 791، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 645بهرام آباد: 

 638، 637، 631بهرام خان بمپورى: 

 25بهرام چوبين: 

 66، 63بهرام شاه: 

 32بهرام گور: 

 198بهزاد: 

 266بهشت گم شده (كتاب): 

 422بيات: 



 754، 641، 640، 632بياچ: 

 168بيان سلدوز: 

 144، 143، 142بيبوس: 

 651بى بى مريم: 

 152، 86، 61، 58، 57، 55، 52، 51، 2بيت المقدس (ارض مقدس): 

 732بتيليس: 

 692بيجار: 

 695، 691، 690، 689، 688، 687بيچراكوف: 

 698، 644بيد (ده): 

 733، 693، 638، 630، 582بيرجند: 

 297، 58، 45بيزانت: 

 45بيزانس: 

 146 98، 62، 58، 57، 10بيزلى، ديموند: 

 413بيسمارك: 

 16بيكفورد: 

 447بى جى، سر ويليام: 

 742، 723، 681، 680، 235، 200، 168، 125، 126بين النهرين: 

 پ 

 201، 152، 145، 128پاپ: 



 415پادشاه ساز، حاجى ابراهيم: 

 547، 345پارتيها- اشكانيان: 

 274پاركاس: 

 567، 566، 525، 521، 519، 507، 505، 488، 438، 369پاريس: 

 748، 133، 125، 121، 97پاريس، ماتيو: 

 465، 464، 462، 461پاسكيويچ (ژنرال): 

 388پاشا: رجوع كنيد به احمد پاشا پاشا، عبد اهللا: 

 248پاشا، فرهاد: 

 732پاشا، كمال: 

 511پاالتينسك: 

 525، 485پالمرستون، لرد: 

 78پامير: 

 219پانتئون: 

 764پانچ (مجله): 

 398پانى پات: 

 680پايتاق (گردنه): 

 443پاينده خان: 

 310پپيس: 

 312پتان: 



 792، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 69پترك، ويليام قرق: 

 618پتن گر: 

 276، 271، 270، 265، 264پرتغال: 

 741پرتى من، مستر. ا. ج: 

 34پرسپليس: 

 101پرسترجان: 

 146پرفيسور هنرى كودرير (كتاب): 

 514، 511، 480پروسكى (ژنرال- كنت): 

 705پهان (كوه): 

 763، 761، 738، 722پهلوى: 

 420پيران ويسه: 

 188پير محمد: 

 454پيره بازا: 

 718، 666پيره زن (گردنه): 

 59پيزانه: 

 59پيزنها: 

 184پيسى: 

 476، 475، 444، 435پيشاور: 



 274پيلگريمس: 

 245پيلوس، هكاتوم: 

 58پيوس، لوى: 

 ت 

 449، 448تاتارستان: 

 730، 226، 203، 187، 147، 128، 121، 116 114، 98، 97، 76، 73تاتار- تاتاريان: 

 102تاتانونگ: 

 306تاج گزارى شاه سليمان سوم (كتاب): 

 520تاج محمد: 

 68تاجند: 

 108تاجيك ها: 

 97تارتاروس: 

 67تارم (رود): 

 320، 311تاريخ انقالب اخير ايران (كتاب): 

 447، 433، 169، 81تاريخ ايران (كتاب، سرجان ملكم): 

 167، 27تاريخ بخاراى (كتاب): 

 609تاريخ جنگ تايم (كتاب): 

 207، 116، 96تاريخ جهانگشا (كتاب): 

 230، 194، 167تاريخ رشيدى- تاريخ مغولهاى آسياى مركزى (كتاب): 



 355، 316تاريخ گرجستان (كتاب): 

 33تاريخ محمد ابراهيم (كتاب): 

 184تاريخ مصور انگليس (كتاب): 

 694، 682، 514تاشقند: 

 67تاشى (يلوى): 

 152تالپوش: 

 382تامپسون: 

 95تاورنير: 

 376، 301، 257تاورنيه: 

 770تايمز: 

 580تبت: 

 ،185، 184، 183، 162، 160، 154، 152، 147، 123، 115، 85، 78تبريز: 

 793، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

200 ،226 ،235 ،237 ،245 ،248 ،251 ،253 ،255 ،304 ،322 ،341 ،360 ،461 ،462 ،463 ،465 ،473 ،474 ،488 ،
492 ،529 ،537 ،540 ،568 ،570 ،576 ،577 ،578 ،580 ،588 ،589 ،591 ،596 ،601 ،614 ،615 ،616 ،734 ،735 ،
740 ،744 

 337تپلسيه: 

 114تتار: 

 176تت، ج. پ: 

 تجديدنظر در دنياى مسلمانان (كتاب):



750 

 468تجن: 

 380، 378تخت طاووس: 

 39تذكره سالطين (كتاب): 

 421تربت حيدرى: 

 202تربيزون: 

 468، 422، 175، 20ترشيز: 

 70ترديال، بنجامين: 

 169، 141ترغاى: 

 172ترقوب بهادر: 

 54تركان خاتون: 

، 651، 646، 643، 641، 639، 634، 633، 631، 627، 621، 560، 235، 208، 204، 188، 144، 75، 29ترك (ايالت): 
653 ،673 ،680 ،683 ،687 ،692 ،730 ،753، 

 682، 560، 514، 513، 232، 203، 175، 102، 78، 39، 27تركستان: 

 67تركستان چين: 

 179ترك (شهر): 

 768، 767، 542، 500، 499، 465 463، 452، 451تركمن چاى (عهدنامه): 

 694، 670، 608، 560، 555، 517، 516، 515، 497، 490، 469، 456، 425، 420 400، 393، 375، 198، 115تركمن ها: 

 249تركهاى جريلى: 

 673، 234تركى (ايالت): 



، 500، 499، 487، 486، 466، 458، 457، 439، 430، 423، 422، 364، 339، 329، 251، 238، 237، 211، 169تركيه: 
516 ،524 ،525 ،526 ،528 ،563 ،565 ،586 ،592 ،600 ،609 ،615 ،617 ،619 ،653 ،681 ،686 ،689 ،740 ،755 ،
758 ،759 ،762 ،763 ،764 ،767 

 110، 109ترمذ: 

 186ترميز: 

 510تروتيزكا: 

 762، 749، 734، 680، 651، 648، 498، 497، 436، 440، 364، 334، 308، 242، 240تزار: 

 426تصرف قفقاز بدست روسيه (كتاب): 

 187، 181، 179تغتمش: 

 180تكريت: 

 794، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 263تكسيرا، پدرو: 

 73تكش: 

 228تلكو (طائفه): 

 150تگودار اوغلو: 

 184تمبورلين: 

 102، 101، 99تموچين: 

 664تنگ زاغ: 

 626تنگستان: 

 624، 623، 503تنگستانى ها: 



 1تينسون (شاعر): 

 362، 361توپال عثمان: 

 55، 54توتوش: 

 511، 484، 473، 448تود، ماژور. د- سرگوراوزلى- د. آرسى تود: 

 238تودور: 

 395توراة: 

 56توران شاه: 

 57تورتسه: 

 693تورگو: 

 256تورى، مستر گرين: 

 172توزك: 

 682، 617، 529 460، 424، 363، 360، 123تفليس: 

 39تقاق: 

 751، 596، 577تقى زاده: 

 120تولوى: 

 129، 112، 111، 110، 105تولى: 

 268توماس، سر: 

 328، 249، 150، 86، 52تون: 

 51تونس: 



 621، 620تون شند (سرلشكر): 

 150، 149تونوكين: 

 641تويك، ا. ف: 

 762توين بى (پروفسور): 

، 456، 454، 451، 445، 444، 440، 435، 434، 433، 432، 430، 429، 417، 399، 378، 369، 345، 185، 33، 15تهران: 
457 ،458 ،460 ،465 ،466 ،470 ،472 ،473 ،474 ،488 ،490 ،495 ،507 ،528 ،533 ،537 ،566 ،569 ،571 ،573 ،
574 ،577 ،580 ،584 ،587 ،588 ،590 ،591 ،592 ،596 ،597 ،598 ،601 ،604 ،606 ،608 ،614 ،623 ،625 ،628 ،
629 ،630 ،644 ،651 ،659 ،662 ،667 ،685 ،687 ،688 ،690 ،698 ،702 ،710 ،719 ،728 ،733 ،734 ،736 ،750 ،
754 ،758 ،769 ،770 ،773 

 433تيپو صاحب: 

 442، 441، 433تيلسيت: 

 60تيلوس، ايمونه: 

 تيمور اوغالن، بايسنقرين شاهرخ بن تيمور گوركانى- تيمور لنگ- تامرالن:

166 ،167 ،168 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178، 

 795، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،197 ،198 ،200 ،204 ،
214 ،222 ،224 ،226 ،298 ،338 ،378 ،399 ،416 ،421 ،423 ،520 

 172، 167تيمور، توزك: 

 313 165، 141تيمور جهان- شاه جهان: 

 560تيمورى (ايالت): 

 202تيودا: 



 16تئوفيلوس (امپراطور): 

 203تيول (رودخانه): 

 63تيووله- رابى بنجمن: 

 102، 101تى يانگ خان: 

 ج 

 14جات- زط (شهر): 

 15، 14جاتها- طايفه جات- كولى ها: 

 771، 271، 269جاسك: 

 188جاكوبى: 

 216، 216، 198، 84جامى، عبد الرحمن: 

 696، 302جان خانى (مشدى): 

 250جانيزى (نيكى چرى): 

 208، 118جامع التواريخ (كتاب): 

 382چايوك (قلعه): 

 174، 173، 171، 114جته: 

 258جبرئيل: 

 107، 100جبه: 

 218، 86جرالد، فيتز: 

 177جرجان (دره): 



 445جرج سوم: 

 131، 129، 125، 124، 120جرماغون: 

 185جرنوفه- زرافه (محل): 

 57جروم: 

 263، 262جرون (جزيره): 

 365جعفر (امام ع): 

 652، 490، 429، 422، 413، 411، 410، 399، 3جعفر قلى خان: 

 169، 167، 166، 164، 157، 143، 120، 113، 108، 105جغتاى: 

 483، 372جالل آباد: 

 577جالل الدوله: 

، 208، 207، 172، 133، 126، 125، 124، 123، 122، 120، 114، 113، 112، 110 108، 107، 25جالل الدين (سلطان): 
210 ،211 ،212 

 165جالير، حسين: 

 165جاليريه: 

 735، 734، 762، 616، 615، 588، 325جلفا: 

 577، 571، 566، 565، 564، 164جمال الدين (سيد): 

 796، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 393جمال بك: 

 373جمنا (رود): 

 708جنت (باغ): 



 389جنتلمن (مجله): 

 105، 44جند: 

 695، 510، 301، 252، 249، 243، 242، 241، 240، 239، 238جنكين سن، آنتونى: 

 433جنگ در افغانستان: 

 504جنگل سياه (مجله): 

 59جنوا: 

 227جيبد، خواجه على- جنيد: 

 203، 179، 120، 119، 108، 105جوجى: 

 218جونز، سرويليام: 

 207جوين: 

 207جوينى، 

 132جوينى، عطامك: 

 378، 227، 200، 69جهانشاه قرقويونلو: 

 111جهانگشاى جوينى (كتاب): 

 394، 387، 360، 355، 320جهانگشاى نادرى (كتاب): 

 587، 577، 194، 188جهانگير خان (ميرزا): 

 722، 383، 372، 371، 168، 47، 36، 25جيحون (رود): 

 148، 70، 33جيرفت: 

 280جيمز: 



 چ 

 79چاسر: 

 233چاالدآن (بنگ): 

 281چارلز اول: 

 310، 309چارلز دوم: 

 233چانيزرى ها: 

 90چاه بابل: 

 739، 734، 582، 507چاه بهار: 

 150چاهقوره: 

 699چاهكى ها: 

 111چغاتار: 

 44، 43، 40چغرى بيك: 

 240چكامه نهم: 

 515، 514چكش لر: 

 393چلكن (جزيره): 

 468چناران: 

 714، 712، 708، 704چنار راهوار (محل): 

 ،131، 129چنتمور: 

، 119، 118، 117، 114، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 107، 106، 105، 104، 102، 99، 98، 73چنگيز خان مغول: 
120 ،121 ،128 ،133 ،167 ،168 ،173 ،182 ،188 ،190 ،203 ،208 ،338 ،371 ،381 



 143چوپا: 

 797، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 313، 312چهار ايماك (قوم): 

 289چهارباغ: 

 90، 87چهار مقاله عروضى: 

 ،492چهريق: 

 ،650، 288 287، 286چهل ستون- تخت جمشيد: 

 583چيترال: 

 542، 538چيرول: 

 762، 511، 195، 190، 153، 152، 147، 131، 121، 120، 119، 101، 56، 10چين: 

 ح 

 57حاجب- رئيس خلوت: 

 664حاجى آباد: 

 605، 446حاجى بابا: 

 447حاجى بابا در انگلستان (كتاب): 

 462، 390، 333، 240حاجى طرخان: 

 658، 413، 393، 215، 214، 212، 210، 178، 166حافظ، خواجه شمس الدين محمد: 

 738، 3حاليه (بندر): 

 45، 41، 21، 7حجاز: 



 24حجر االسود: 

 213، 56حبشه: 

 631حبشى ها: 

 620حبيب اهللا خان: 

 567، 181، 180، 164، 6حسن (ميرزا): 

 22حسن بن زيد: 

 2حسن بن على: 

 29حسن بن على اطرش: 

 200حسن بيك: 

 458، 457، 200حسن على ميرزا: 

 219، 18حسين ابن على (ع): 

، 333، 331، 328، 325، 320، 317، 315، 314، 308، 300، 290، 289، 278، 208، 203، 198حسين، شاه سلطان حسين: 
336 ،338 ،339 ،341 ،346 ،386 ،398 

، 653، 543، 531، 491، 485، 439، 430، 407، 401، 383، 370، 369، 308حسين قلى خان قاجار- ميرزا حسين خان: 
654 

 544حكيم الملك: 

 268، 255، 182، 137، 125، 85حلب: 

 24حمدان- قرمسط: 

 680حمرين (جبل): 

 515، 490، 248، 247، 245حمزه ميرزا: 



 145، 144حمص (جنگ): 

 248، 244، 227حيدر ميرزا: 

 447حيرت نامه (كتاب): 

 798، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 خ 

 523خاران: 

 732خارپوت: 

 503، 480، 445، 405، 278خارك (جزيره): 

 765خاصه اى (آيت اهللا): 

 447خاطرات جغرافيائى (كتاب): 

 355خاطرات عبد الكريم (كتاب): 

 582، 112خاف: 

 140، 129 120، 98، 91خاقانى- خاقان مغول: 

 ،144، 3خالد: 

 769، 750، 688، 684، 15خانقين: 

 622، 608خاورميانه: 

 507خانيكوف: 

 704، 440، 24، 22خبيص: 

 240ختا: 



 99ختائى (طوائف): 

 102ختن: 

 513، 105خجند: 

 260، 259، 247، 244، 219، 218، 217، 164، 162، 141خدابنده (سلطان محمد): 

 380خدايار خان عباسى: 

، 89، 82، 70، 69، 68، 67، 63، 56، 55، 46، 40، 39، 36، 35، 30، 29، 27، 26، 25، 23، 22، 19، 8، 6، 5، 4خراسان: 
95 ،109 ،110 ،111 ،112 ،116 ،122 ،129 ،133 ،142 ،143 ،151 ،156 ،164 ،169 ،174 ،195 ،200 ،207 ،208 ،

210 ،219 ،228 ،239 ،243 ،244 ،247 ،249 ،296 ،302 ،303 ،305 ،306 ،317 ،322 ،326 ،328 ،329 ،344 ،345 ،
355 ،356 ،357 ،358 ،359 ،369 ،370 ،381 ،385 ،390 ،401 ،422 ،423 ،425 ،432 ،434 ،439 ،442 ،456 ،457 ،
458 ،468 ،473 ،477 ،515 ،517 ،518 ،524 ،550 ،553 ،558 ،560 ،574 ،612 ،721 ،740 ،764، 

 766، 742، 738، 737، 736، 735، 610، 540، 533، 525، 505، 503خرمشهر- محمره: 

 735، 179خرم آباد: 

 6خزاعى (عشيره): 

، 391، 390، 389، 364، 363، 355، 340، 334، 333، 320، 257، 242، 240، 186، 115، 109، 108، 95خزر (دريا): 
393 ،400 ،420 ،456 ،463 ،495 ،497 ،510 ،511 ،526 ،682 ،686 ،694 ،695 ،722 ،730 ،738 ،761 ،762 ،769 

 758، 757، 590خزعل (شيخ): 

 ،317، 92، 79خسرو خان- خسرو پرويز: 

 799، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

422 

 489، 468، 466خسرو ميرزا: 

 299، 92خسرو و شيرين (داستان): 



 626خضر، زائر: 

 35خلف: 

، 444، 422، 407، 406، 405، 394، 387، 352، 309، 276، 275، 269، 262، 261، 240، 192، 22، 10خليج فارس: 
480 ،503 ،507 ،525 ،528 ،539 ،544 ،583 ،608 ،609 ،611 ،662 ،670 ،682 ،737 ،740 ،766 ،769 

 438خليل خان، حاجى: 

 225، 195، 194خليل سلطان: 

 48خواتون: 

 448، 203، 174، 143، 129، 126، 108، 104، 81، 75، 72، 64، 40خوارزم: 

 126، 108، 107، 105، 104، 102، 74، 73، 28خوارزمشاه: 

 81، 73، 46، 45خوارزمشاهيان: 

 208خواندمير (نوه ميرخواند): 

 770، 769، 735خورموسى (بندر): 

 758، 248، 157، 33خوزستان: 

 513، 512خوقند: 

 336خونسار: 

 616خوى: 

 91، 88، 87، 86، 47، 44خيام (عمر خيام): 

 483، 481خيبر (تنگه): 

، 469، 468، 458، 457، 456، 396، 389، 379، 373، 356، 239، 133، 120، 105 104، 75، 74، 73، 68، 64، 18خيوه: 
478 ،481 ،483 ،510 ،511 ،512 ،513 ،514 ،515 ،526 ،722 



 د

 523دادگشت: 

 256دادموركاتن (سر): 

 654داراب: 

 416دارابگرد: 

 568، 563دار الفنون: 

 741، 740دارسى (مستر): 

 549، 107داريوش: 

 455 386، 385، 384، 360، 334داغستان: 

 500، 499دالگوركى (پرنس): 

 718داليكى: 

 420، 407، 345، 123، 107دامغان: 

 115دانوب: 

 628، 140داود على خان: 

 715، 708، 705، 700، 638، 637داير: 

 311دايرة المعارف اسالمى (كتاب): 

 800، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 619، 362، 134، 1دجله: 

 134دجيل: 



 718، 666دختر (گردنه): 

 421، 397درانى، احمد خان: 

 درباره كمپانى هند شرقى (كتاب):

256 

 455، 426، 364، 334دربند: 

 670در شورى (قبيله): 

 753درگولتز (فون): 

 313دروا خان: 

 626دريا بيگى: 

 736، 733دزداب: 

 770، 769دزفول: 

 753دسايس آلمان در ايران: 

 141، 140دسپنا- مريم: 

 257دسالند، دوليه: 

 142دغيس: 

 309دفتر وقايع جان اويلين (كتاب): 

 225، 195دكن: 

 619دالمن، و. س: 

 693دلباندين: 



 148، 33دلفارد (تنگه): 

 44دماغه اميد: 

 638دمانى (عشاير): 

 297، 192، 182، 169، 156، 144دمشق: 

 656، 629، 597دموكراتها: 

 115دمياط: 

 436دن: 

 737، 730، 695، 693، 692، 691، 690، 689 688، 687، 686، 683، 679دنسترويل: 

 194، 96دنسيون راس: 

 731، 730دنيكين: 

 دوران، سرمورتيمر- سرهنرى- دوراند:

86 ،355 ،396 ،483 ،543 

 535، 534، 531دورويتر، بارون جوليوس: 

 520، 518، 507، 506، 503، 501، 483، 482، 481، 477، 476، 475، 458دوست محمد خان: 

 270دوسيلوا اى ميگورا، دون گارسيا: 

 138دوقوز خاتون: 

 693دوكين سى: 

 717، 704دوگالس ج. آ (ژنرال): 

 257دوالوال، پيترو: 



 79دولت شاه: 

 128دومينيكان فريارا نسلم: 

 364دهانه غور: 

 398، 397، 396، 395، 383، 381، 379، 378، 376، 372، 314، 190، 181، 122دهلى: 

 640، 523، 516، 493، 486، 400، 284، 267، 146، 127، 43، 27ده هزار ميل (كتاب): 

 261دياز، بارتولومى: 

 801، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 680دياله (رود): 

 298ديتز (دكتر): 

 32، 3، 2ديلم، سيد حسنى: 

 34، 30ديلمى، فخر الدوله: 

 36، 28ديلميان: 

 730ديكسن، ژنرال: 

 314، 312، 311، 262ديمز، النك ورث: 

 70دينار ملك: 

 718، 78ديوان ناصر خسرو (كتاب): 

 332دئون، شواليه: 

 ذ

 228ذو القدر (طائفه): 



 120ذونگاريا، اقوام: 

 ر

 677، 641رات ول، ر. س: 

 35راجپوت: 

 509، 39راس، اى. دى: 

 26، 25، 5، 4رافع بن هرثمه: 

 636راك، ر. س: 

 481، 476، 444، 443رانجيت سينگ- سينگه: 

 523، 503، 502، 487 473، 453، 440، 437، 433راولينسون: 

 261راونستن: 

 52رايمون: 

 491ربيع، خواجه: 

 84رزان: 

 461رژيمانها: 

 446 402، 324، 323، 179، 21رستم خان: 

 761، 733، 731، 729، 690، 689، 686، 589، 577، 495، 457، 390، 389، 334، 52، 3رشت: 

 208، 168، 72رشيد الدين فضل اهللا: 

 764، 760، 759، 758، 757، 755، 754، 749، 722، 464رضا خان- رضا شاه كبير: 

 602، 601، 440، 423، 421، 258، 219، 87، 8، 7، 4، 1رضا (ع)- امام رضا: 



 442، 441، 398، 389، 386، 385، 370، 357رضا قلى ميرزا: 

 133ركن الدين: 

 10ركهيل، و: 

 201رلى: 

 270رو: 

 ،146، 98روبروكى، ويليام: 

 269روبنر، ويليام: 

 735رودبار: 

 185رودس: 

 90، 80رودكى: 

 ،120، 98، 97، 96، 11روسيه- روس: 

 802، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

121 ،141 ،168 ،179 ،181 ،238 ،239 ،240 ،249 ،254 ،305 ،306 ،332 ،333 ،334 ،349 ،350 ،351 ،352 ،353 ،
363 ،364 ،385 ،388 ،390 ،391 ،394 ،420 ،424 ،426 ،436 ،441 ،451 ،452 ،453 ،454 ،455 ،456 ،457 ،458 ،
459 ،460 ،462 ،463 ،465 ،466 ،468 ،469 ،470 ،471 ،473 ،477 ،486 ،497 ،498 ،499 ،500 ،507 ،509 ،510 ،
511 ،512 ،513 ،516 ،517 ،524 ،525 ،526 ،529 ،537 ،538 ،541 ،544 ،545 ،560 ،564 ،569 ،574 ،575 ،580 ،
581 ،583 ،584 ،585 ،586 ،587 ،589 ،591 ،592 ،596 ،597 ،599 ،600 ،601 ،603 ،604 ،605 ،608 ،611 ،612 ،
613 ،614 ،615 ،616 ،617 ،618 ،620 ،622 ،623 ،627 ،628 ،629 ،632 ،633 ،648 ،650 ،681 ،682 ،683 ،685 ،
687 ،690 ،720 ،722 ،723 ،727 ،730 ،734 ،740 ،743 ،744 ،749 ،750 ،753 ،759 ،760 ،761 ،763 

 208روضة الصفا: 

 639، 618، 489، 459، 255، 219، 158، 141، 140، 85، 60، 57، 55، 42، 1روم: 

 45رومانوس، ديوژن: 



 476رومانى: 

 759رونالدشى، ارل: 

 734رويتر: 

 274روى فرى يرا: 

 123 116، 107، 75، 46، 34، 28، 12رى: 

 82ريزان: 

 415، 405ريكى (بندر): 

 736ريگان: 

 637ريند: 

 265رئيس حامد: 

 ز

 159زاب (پل): 

 176زاره (قله): 

 733، 235زاگروس (جبال): 

 176زاهدان: 

 325زاينده رود: 

 326زبردست خان: 

 54، 5زبيده: 

 106، 28زرافشان (دره حاصل خيز): 



 19، 16زردشت: 

 324زردشتى ها: 

 176زرنج: 

 422زعفرانلو: 

 24زكريا: 

 430، 408، 407زكى خان: 

 803، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 218زليخا: 

 443، 437، 435، 434، 433، 423زمانشاه: 

 21زنج: 

 692، 689، 494، 409، 299، 115زنجان: 

 418، 415 407، 405، 401زند- خاندان زنديه: 

 433زندگانى سرجان ملكم: 

 515، 509زندگانى و مسافرتها (كتاب): 

 508، 56زنگبار: 

 72زنگى: 

 26، 24، 23، 22زنگيان: 

 202زنو، كاترينو: 

 112، 52زوزن: 



 126زوزنى، خواجه رضى الدين: 

 40، 29زيار (آل): 

 529زيمنس (كمپانى): 

 178زين العابدين: 

 753زينگر، گرى: 

 706، 704زينيان: 

 ژ

 749، 747، 580، 545ژاپن: 

 208ژاكوبى: 

 60ژرمنى: 

 240ژنو: 

 160ژنوا: 

 441ژوبر: 

 128ژون: 

 س 

 165، 141ساتى بيك: 

 219سان جوانى پولو (گنبد): 

 502، 482سادوزائى: 

 168سارايى: 



 148ساردو: 

 59ساردينا (جزيره): 

 769، 409، 22سارى: 

 618، 617ساريكاميش- ساريكاميس: 

 722، 330، 79ساسانيان: 

 536ساسانى (قصر): 

 57ساكسونها: 

 766، 608، 598، 576، 491، 490ساالر الدوله: 

 168سالى: 

 25سامان: 

 81، 36، 29، 27، 25سامانى (امير نوح): 

 764، 361، 297، 19، 14سامره: 

 480سامسون: 

 386، 301سام ميرزا: 

 195سامورى: 

 50ساميها: 

 804، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 274سان پدرو: 

 337سانسكريت: 



 257سانسون: 

 616ساوجبالغ: 

 673، 148، 147، 116، 55ساوه- سبا- سابه: 

 711، 671، 648، 661سايكس، سرپرسى: 

 114، 110، 107سبتاى: 

 168سبز (شهر): 

 485، 422، 399، 249، 175، 110سبزوار: 

 35، 29سبكتكين: 

 588ستار خان: 

 742ستراتكونا (لرد): 

 310ستمگرى يامد (رساله): 

 513، 480، 473ستودارت (كلنل): 

 326ستيل مان (اسقف): 

 435سراج الدوله: 

 520سربندى (طائفه): 

 148سربيزن: 

 ،468، 515، 162، 86، 73، 7سرخس: 

 716سردار (قلعه): 

 12، 10سرزمينهاى خالفت شرقى (كتاب): 



 11سرگذشت سندباد مالح (داستان): 

 434سرينگام پاتام: 

 373سعادت خان: 

 607، 579، 576سعد الدوله: 

 211، 70، 212، 14سعد بن زنگى: 

 295سعد وقاص: 

 214، 213، 212، 119، 75سعدى، شرف الدين: 

 654سعيدآباد: 

 275سفرنامه سرتماس هربرت: 

 219سفرهاى ونيسى در ايران (كتاب): 

 168سفلهاى ولگا (دره): 

 239سفيد (دريا): 

 179سفيد (قله): 

 712سقاوى (گردنه): 

 689سقز: 

 264سقطمرى: 

 695، 529سك، الكساندر: 

 509سكرين، ح: 

 516سكوبلف (ژنرال): 



 741سلبورن: 

 138، 75، 72، 69، 68، 63، 61، 60، 56، 55، 46، 45، 43، 41، 39، 38، 37، 35، 33سلجوقيان: 

 634سلطان آباد: رجوع كنيد به اراك سلطان بوالق (كوه): 

 73، 56سلطان شاه: 

 347، 219، 218، 217سلطانيه: 

 75سلغر: 

 253، 245سلماس: 

 35سلمانى، عبد الملك: 

 805، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 640، 631سلم (ده)- ده مال: 

 201سلويوز (آنياس): 

 201سليسى: 

 471سليمان (حضرت): 

 254، 234، 231سليم مهيب (سلطان): 

 432، 423، 398، 308، 307، 246، 244، 238، 237، 235، 165، 44، 24، 11، 10، 1سليمان خان: 

 35سليمان (كوه): 

 486سليمانيه: 

 517سمبار: 

، 184، 182، 181، 178، 177، 173، 171، 168، 107، 106، 102، 90، 74، 69، 64، 63، 47، 46، 38، 36، 25، 4سمرقند: 
186 ،188 ،189 ،190 ،192 ،195 ،196 ،197 ،199 ،200 ،216 ،222 ،229 ،230 ،330 ،448 ،513 ،526 ،682 



 89، 184سمرنه: 

 512سميرچيد: 

 489سنت پطرز بورع: 

 239سنت جرج: 

 684سنجابيها: 

 184سن جان: 

 695سن جرج: 

 220، 162، 110، 91، 89، 73، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 55، 54سنجر (سلطان)- بقره: 

 90سنجر (ملك الشعرا): 

 607، 447سن جيمز: 

 486، 443، 398، 383، 380، 379، 373، 169، 121، 113، 27، 14سند (رود): 

 57سن سلويه: 

 75سنقور- سنقر: 

 311سن گوتار (كوه): 

 129، 115، 97سن لوى: 

 692، 689سنه (جاده): 

 57سن هلنه: 

 271، 269سورت (بندر): 

 762، 44 38، 183، 182، 157، 156، 152، 144، 125، 65، 61، 57، 55، 52، 16، 15، 12سوريه: 



 120سوقاسن ها: 

 121سونك (سلسله): 

 751سون هايدن: 

 351، 331، 2سوئد- اسكانديناى: 

 419سهراب گورگان (كتاب): 

 25سياحت نامه انگليسى قديم (كتاب): 

 712سياخ (كوه): 

 سياست شرقى آلمان در ايران (كتاب):

750 ،75 

 85، 48سياست نامه: 

 617، 353، 352سياه (دريا): 

 734، 67سيبرى: 

 196سيچقان نيل: 

 514، 131، 186، 177، 174، 109، 107، 106، 73، 68سيمون (رود): 

 806، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 57سيراكوس: 

 704، 666، 654، 653، 644، 641، 149، 33سيرجان: 

 526، 512سيرداريا (دره): 

 423سيردريا: 



 757سيروس كبير: 

، 399، 359، 348، 332، 328، 320، 177، 176، 175، 173، 172، 171، 58، 43، 35، 33، 27، 26، 22، 21، 20سيستان: 
422 ،440 ،474 ،519 ،520 ،521 ،523 ،524 ،529 ،544 ،583 ،630 ،639 

 328سيستانى، ملك محمود: 

 454، 453سى سيانوف (ژنرال): 

 172، 66سيف الدين: 

 309سيف (سلطان بن سيف): 

 105سيگناك: 

 613سيلر: 

 96سيليزى: 

 513سيمرچى: 

 480، 479سيمونيچ (كنت): 

 263سينكر: 

 618سينوپ: 

 732، 183، 182سيواس: 

 ش 

 460شاخى: 

 422شاديلو: 

 307، 306، 301، 286، 284، 277، 260، 257، 95شاردن: 

 277شارل اول: 



 125شارل دوازدهم سويدى: 

 437شارل دوم: 

 246شارلز پنجم: 

 58، 2، 1شارلمان: 

 235شارل هفتم: 

 86شاسر: 

 35شاش (محل): 

 158، 138، 61، 52، 47، 6شام: 

 247، 244، 228شاملو (طائفه): 

 239شانسلر، ريچارد: 

 146شانگ قين: 

 241شاه اسمعيل (مسجد): 

 770، 769شاهپور (بندر): 

 166، 110شاهجهان: 

 600، 429، 427، 425، 421، 401، 399، 398، 224، 220، 197، 196، 195، 194، 180، 111شاهرخ: 

 480، 477شاهرود: 

 734شاهزاده عبد العظيم: 

 460، 251شاهسونها: 

 84، 82شاهنامه: 



 358، 355شاپشلر (سيد على خان): 

 256شب دوازدهم: 

 ،166، 126شجاع الدين- شاه شجاع: 

 807، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

178 ،443 ،444 ،457 ،475 ،476 ،480 ،481 ،482 ،483 ،484 

 636شجاع نظام: 

 شرح مسافرتى از هرات به خيوه (كتاب):

509 

 شرح و بيان راجع به اقوام وحشى (كتاب):

10 

 188، 179، 166شرف الدين مظفر: 

 49شرق نزديك: 

 610شرقه (شيخ): 

 284، 281، 280، 278، 270، 269، 268، 256، 255، 254، 253، 251، 250، 246شرلى، سررابرت: 

 337شستر (كتاب): 

 670شش بلوكى: 

 30، 26ششمين سفر در ايران (كتاب): 

 766، 758، 757، 742، 619، 505، 405شط العرب: 

 600، 570شعاع السلطنه: 



 430، 427شقاقى، صديق يا صادق خان: 

 682شكاك (قبيله): 

 512، 511 509، 89، 86شكسپير، سروان سر. ر: 

 455شكى: 

 360، 240شماخى: 

 354شمال (درياى شمال): 

 115شمخه قرب: 

 30شمس العمالى، امير: 

 767شوروى: 

 703شورى (دره): 

 601 600، 599، 598شوستر، مستر مورگان: 

 291شوش: 

 760، 623، 534، 196، 179شوشتر: 

 239شهرت و نام (كتاب): 

 226شهريار صفوى: 

 ،203شيبانى (سلسله): 

 302، 230، 229، 228، 204، 203شيبانى، محمد- شاهى بيگ خان: 

 564شيخ االسالم ترك: 

 150، 53شيخ الجبل: 



 577شيخ الرئيس: 

 258شيخ بهايى: 

 237، 216شيخ جام: 

 165شيخ حسن: 

 729شيخ حسين: 

 712شيخ (ده): 

 402شيخ على خان: 

 426، 424شيسته (قلعه): 

، 404، 402، 401، 387، 363، 346، 337، 336، 299، 270، 215، 214، 213، 189 179، 178، 157، 138، 75، 32شيراز: 
405 ،408 ،409 ،411 ،413 ،415 ،420 ،491 ،501 ،504 ،529 ،552 ،576 ،626 ،627 ،628 ،632 ،640، 

 808، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

641 ،644 ،647 ،655 ،656 ،657 ،658 ،660 ،661 ،662 ،663 ،666 ،667 ،673 ،667 ،696 ،698 ،699 ،700 ،701 ،
702 ،703 ،704 ،706 ،707 ،708 ،709 ،711 ،713 ،714 ،716 ،717 ،718 ،733 ،735 ،736 ،738 ،739 ،740 ،758 ،
770 

 523، 521، 520شير على خان: 

 473شيل: 

 272شيلينگ: 

 67شينزى: 

 460، 455، 386، 385، 384، 334، 322، 253، 248، 242، 240، 235، 227، 181، 178شيروان- شروان: 

 92شيرين: 

 93شيرين و فرهاد (داستان): 



 ص 

 24، 23صادق، امام جعفر صادق: 

 432صادق خان: 

 21، 20صالح بن نصر: 

 132، 52، 51، 48صباح، حسن: 

 226صدر الدين خواجه على: 

 409، 408، 407صديق خان: 

 623صربستان: 

 183صربيها: 

 20صفار: 

 79، 27، 26، 25، 20، 19صفاريان: 

 650، 425، 399، 358، 329، 300، 282، 237، 231، 229، 227، 226، 201صفوى (سلسله): 

 226صفى الدين (شيخ): 

 670صفى خانى: 

 318صفى قلى خان: 

 338، 306، 304، 303، 301، 281، 259صفى ميرزا (شاه): 

 703، 700، 689، 590، 598، 589صمصام السلطنه بختيارى: 

 595صور اسرافيل: 

 235صوفى باخترى: 



، 706، 705، 704، 703، 700، 699، 675، 672، 671، 670، 665، 662، 658، 655 654صولت الدوله- سردار احتشام: 
707 ،709 ،710 ،712 ،713 ،715 ،717 ،758 

 506، 502، 499صيد محمد: 

 ض 

 68ضرغام (دره): 

 651ظفر (سردار): 

 167ظفرنامه رشيد الدين يزدى: 

 650، 577، 473، 472، 289ظل السلطان: 

 203ظهير الدين: 

 809، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 ط

 536، 91طاق كسرى (خرابه): 

 138طاال (جزيره): 

 463، 460، 455، 3طالش: 

 460طالش بيك: 

 60، 19، 18طاهر ذو اليمين: 

 25، 20، 19، 6طاهرى (سلسله): 

 84، 82طباران: 

 754طباطبائى، سيد ضياء الدين: 

 82، 51، 40، 29، 22طبرستان: 



 15، 14طبرى: 

 416، 410، 249، 149، 86، 52طبس: 

 121طبقات سالطين اسالمى: 

 248، 22طخارستان: 

 52طرابلس: 

 732، 617، 566، 185، 160طرابوزان: 

 9طرسوس: 

 156، 110طنحاچار: 

 طغرل بيك، ركن الدين ابو طالب- قوش:

38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،73 ،75 ،101 

 73طغرل سوم: 

 517، 516طق (خندق): 

 58، 17طلوع جغرافياى جديد (كتاب): 

 209، 152 131، 110، 91، 89، 82، 40، 29طوس: 

، 259، 249، 244، 243، 242، 241، 238، 237، 236، 235، 234طهماسب (شاه طهماسب صفوى)- طهماسب ميرزا: 
313 ،327 ،332 ،336 ،338 ،340 ،342 ،343 ،366 ،368 ،366 ،348 ،358 ،359 ،360 ،361 ،386 

 633طيسفون: 

 ع 

 419، 398عادلشاه: 

 286عالى قاپو- على قاپو: 



 462عباس آباد: 

 578عباس آقا: 

 304عباس شاه دوم: 

 شاه عباس كبير- شاه عباس صفوى:

87 ،224 ،242 ،246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،253 ،254 ،255 ،256 ،258 ،259 ،260 ،268 ،269 ،276 ،277 ،280 ،
287 ،295 ،300 ،301 ،305 ،306 ،329 ،359 ،366 ،399 ،757 

 642، 470، 469، 468، 465، 463، 462، 461، 460، 459، 458، 456، 455، 454، 452، 308، 306، 247عباس ميرزا: 

 3عباسه: 

 134، 50، 8، 1عباسيان (سلسله): 

 810، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 496، 494عبد البها: 

 732عبد الحميد، سلطان: 

 263، 195عبد الرزاق: 

 382، 38عبد الكريم: 

 197عبد اللطيف: 

 29، 28عبد الملك: 

 ،416، 242، 240، 168عبد اهللا خان: 

 248عبد اهللا دوم: 

 246عبد المجيد بلشاه: 

 654، 239، 229عبيد اهللا: 



 238، 102، 74، 46عثمان: 

 762، 722، 565، 387، 360، 254، 250، 242، 235، 234، 231، 55عثمانى ها: 

 16، 15عجيف: 

 765عدن: 

، 764، 762، 751، 749، 635، 499، 410، 359، 248، 179، 166، 165، 147، 73، 56، 55، 35، 34، 28، 24، 12عراق: 
765 ،766 ،767 ،769 ،771 

 712، 702، 673، 560، 324، 188، 108، 78، 12، 10عرب (قوم): 

 583عرب (دريا): 

 762، 473، 336، 331، 325، 324، 321، 264، 259، 43، 6عربستان: 

 564عروة الوثقى (مجله): 

 70عزها: 

 733 693، 682، 526، 108، 39عشق آباد: 

 33، 30عضد الدوله: 

 597، 595عضد الملك: 

 212، 210، 94، 92عطار، فريد الدين: 

 208، 207، 108، 96، 75، 74، 66عطاملك، عالء الدين: 

 494، 152، 52عكا: 

 577، 226، 197، 81عالء الدوله: 

 107، 73عالء الدين محمد: 

 674، 608، 607عالء السلطنه: 



 258، 141، 74، 49، 23، 7، 6على: 

 29، 22على (آل- خاندان): 

 568، 543على اصغر خان: 

 7على الرضا: 

 360، 358، 228، 227، 219، 21، 18على بن ابى طالب (ع): 

 32على بن بويه: 

 44على حسن بن اسحق: 

 710، 671، 520على خان (برادر صولت): 

 712، 699، 664على دوست: 

 227على (سلطان على): 

 216، 208علمشير: 

 394، 244على قلى خان: 

 491على محمد (سيد): 

 410، 409، 408، 401، 400على مراد: 

 409على نقى خان: 

 811، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 7علويان: 

 43عماد الدين، ابوق لنجار: 

 508، 56، 43عمان: 



 203، 197عمر شيخ ميرزا: 

 61عمر (مسجد): 

 16عموريه: 

 35، 27، 26، 25، 20عمرو بن ليث: 

 101عيسائى (قبيله): 

 502عيسى خان: 

 252عيسى مسيح: 

 589، 588، 577، 574، 572، 571، 570، 568، 564عين الدوله: 

 غ 

 390، 208، 166، 162، 161، 160، 158، 157، 155، 153، 152، 151، 141غازان خان- ايلخان بزرگ: 

 738، 686غازيان: 

 762، 691غازيان (بندر): 

 10غالى ماالئى (جزيره): 

 230غجدوان (جنگ): 

 89، 44غزالى: 

 483، 142، 114، 113، 112، 110، 107، 84، 81، 74، 66، 46، 39، 36، 29غزنه: 

 66، 40، 35غزنويان: 

 311غزنوى، محمود: 

 110، 75، 73، 70، 69، 68، 66، 40غزها: 



 440، 319، 314غلجائى (قبيله): 

 241، 240، 74، 73، 66، 52غور: 

 340غور (رود): 

 485، 474، 470، 457، 91، 74، 66غور (سلسله): 

 68غورى جهانسوز: 

 174، 126، 123، 122غياث الدين، پير على: 

 422غيلى چى: 

 ف 

 766، 739فااو: 

 256فابيان: 

 475، 458فاتح خان: 

، 387، 386، 362، 336، 273، 200، 179، 178، 166، 157، 138، 126، 75، 74، 56، 34، 32، 28، 23، 21، 11فارس: 
389 ،411 ،416 ،430 ،432 ،472 ،624 ،626 ،627 ،629 ،656 ،660 ،661 ،663 ،669 ،670 ،673 ،675 ،677 ،713 ،
716 ،717 ،719 ،751 ،754 

 670فارسى مدان: 

 717، 677، 676، 653، 645فارن ج. ل (كلنل): 

 812، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 83فاز محل: 

 398، 260فاطمه: 

 49، 18فاطمه (ع): 



 86، 61، 56، 52، 51، 45فاطميون (سلسله): 

 725فاالدن، لردگرى اف: 

 342، 321، 309فتح عليخان: 

، 454، 451، 447، 444، 443، 442، 441، 440، 439، 438، 435، 433، 430، 407 400، 378، 344، 278، 158فتحعليشاه: 
456 ،457 ،458 ،459 ،461 ،462 ،470 ،471 ،472 

 فتلغ شاه چغارتاى- فتلغ تركان: رجوع شود به جغتاى 

 166، 156، 65فخر الدين- فخر الملك: 

 697، 696فخر السلطنه: 

 326فدران، وارنوس: 

 722، 619، 158، 157، 14فرات: 

، 500، 464، 449، 444، 442، 441، 440، 438، 433، 429، 354، 353، 307، 278، 277، 257، 153، 78، 32فرانسه: 
578 ،682 ،697 ،700 ،716 ،726 ،731 ،750 ،768 

 152، 127فرانسيسكاس: 

 344، 328، 327، 325فرح آباد: 

 628، 567فرخ خان: 

 97فردريك دوم: 

 261فردوس گمشده: 

 91، 85، 84، 82فردوسى، ابو القاسم: 

 218فرعون: 

 197، 25فرغانه: 



 707، 626فرگوسن: 

 716، 710، 703، 702، 672، 668، 667، 662، 660، 657، 655، 654، 640، 629 608، 586، 543، 473، 472فرمانفرما: 

 263فروسن، سينكلرو: 

 92فرهاد: 

 443، 318فره (شهر): 

 275فريرا، روى: 

 484، 355، 289فرير دكتر ژ. ب: 

 714، 713فريزر، و. ا. ك: 

 121فريس لند: 

 673فسا: 

 51فسطاط (خرابه): 

 7، 6، 5، 4، 3فضل بن سهل- فضل برمكى: 

 94فالت ايران: 

 762، 212، 16فلسطين: 

 167فن الياس: 

 619فو: 

 268فوستر، و: 

 716، 715، 712فيروزآباد: 

 443فيروز الدين: 



 458، 457، 435فيروز ميرزا: 

 767فيصل (ملك): 

 813، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 270فيليپ سوم: 

 498فين (حمام): 

 442، 441فينكن شتاين: 

 ق 

 131قاآن: 

 130، 87، 27قابوس نامه (كتاب): 

 173قابيل پادشاه اوغالن: 

 758، 629، 548، 490، 468، 456، 430، 427، 417، 416، 415، 409، 401، 399، 228قاجار: 

 422قاردوچى: 

 732، 617، 388، 253قارص: 

 333قارص وارضروم (كتاب): 

 185قادس: 

 168قازان خان: 

 582قازيك: 

 643قافانو: 

 771، 297، 291، 157، 86، 52، 51قاهره: 



 312قايمانى: 

 489، 474قائم مقام: 

 733، 639، 630، 584، 583، 86، 52قائن: 

 56، 46، 44، 43قاورد (ملك): 

 120قبچاق (دشت): 

 181 168، 124، 120، 115قبچاق (طائفه): 

 243، 57قبرس: 

 127، 126قتلغ خان: 

 417، 407، 402قجرها- قاجار: 

 10، 9قرآن (كتاب): 

 455، 450، 248، 247قراباغ: 

 169قراچار خان: 

 126، 103، 102، 74، 73، 68قراختائى- قراختائيان: 

 200قرا عثمان: 

 146، 132، 129، 127قراقورم: 

 202، 200، 198، 190، 182، 178، 166، 165قراقويونلو- قرايوسف- صاحبان سفندان سياه: 

 422، 421قرائى، اسحق خان: 

 456قرائى (ايل): 

 101قرائيت ها (قبيله): 



 495قرة العين: 

 104قرقيز (دشت): 

 512، 510قرقيز- قبيله تاتار ميانى: 

 688قره تپه: 

 461قره داغ: 

 704قره قاچ: 

 619قرنه: 

 169، 168، 167قزغن خان: 

 516قزل آروات: 

 355قزلباس (رمان): 

 399، 228قزلباش- سرخ سر: 

 814، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 680قزل رباط: 

، 580، 494، 430، 401، 342، 336، 335، 332، 327، 266، 251، 247، 244، 243، 241، 219، 115، 107، 52قزوين: 
590 ،596 ،614 ،628 ،634 ،679 ،684 ،688 ،689 ،731 ،734 ،736 ،754 ،755 ،761 

 732، 57قسطنطنين: 

، 564، 531، 528، 525، 442، 433، 387، 362، 361، 360، 342، 339، 329، 202، 201، 141، 60، 59، 42قسطنطنيه: 
565 ،567 ،617 ،629 ،760 

 188، 184قسطيلى: 

 656قشائى، محمد على خان: 



 747، 716، 712، 710، 708، 707، 706، 705، 704، 703، 702، 700، 699، 688، 675، 673، 666، 660قشقائى ها: 

 737، 508، 507، 274قشم (جزيره): 

 740، 688، 680، 582قصر شيرين: 

 176، 67قطب الدين محمد: 

 688قفرى: 

 762، 740، 734، 722، 693، 690، 648، 617، 616، 510، 509 457، 333، 181، 129، 115، 91قفقاز: 

 151قالوون: 

 509، 39قلب آسيا (كتاب): 

 60قليج ارسالن داود: 

 247قلى خان، على: 

 770، 646، 629، 572، 571، 439، 341، 332، 116، 114، 55، 51، 35، 28قم: 

 421قميش خان: 

، 370، 369، 348، 344، 343، 338، 337، 335، 332، 329، 322، 321، 318، 316، 314، 313، 311، 194، 174قندهار: 
371 ،372 ،380 ،383 ،397 ،416 ،435 ،442 ،469 ،475 ،476 ،477 ،479 ،480 ،481 ،483 ،499 ،502 ،520 ،523 

 712، 710، 702، 673، 667، 665، 662، 655، 627قوام: 

 677قوام آباد: 

 413قوام الدين (حاجى): 

 699، 658، 657، 654، 640، 639 626، 625، 552، 439، 413قوام الملك: 

 153، 142، 140، 131، 121، 99قوبيالى بارتام بهادر: 

 356قوپكان: 



 112قوتوكو، شيقى: 

 190، 127قورپلتا: 

 34قور (سد رودخانه): 

 733، 468، 422، 394، 107قوچان: 

 153قوقاچين: 

 670، 656قوميشه: 

 815، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 183قوو: 

 204قوى (سلسله): 

 154، 150، 52، 19قهستان (شهر): 

 356قهقهه: 

 652قهوه رخ: 

 143قيان: 

 356قيرخلو: 

 142قيرو: 

 142، 141قيساريه: 

 70قيس (جزيره): 

 750، 627، 623قيسر: 

 120، 102، 101، 99قين (سلسله): 



 ك 

، 516، 513، 499، 483، 481، 477، 476، 475، 469، 458، 450، 443، 442، 435 380، 372، 313، 204، 174، 22كابل: 
518 ،520 ،521 ،682 ،739 

 771، 769، 768، 767، 762، 722، 464كاپيتوالسيون: 

 451، 426، 424، 342، 332كاترين: 

 188كاتوليك: 

 281كاتون، سردومور: 

 202، 201كارامانيا: 

 98كارپى ئى (كتاب): 

 188، 146كارپينى (ميسيون): 

 676، 464كار، د. ن: 

 481كارنال: 

 368كارنل: 

 610، 21كارون (دره): 

 766، 742، 738، 737، 583، 534، 533، 505كارون (رود): 

 718، 704، 666، 665، 663، 626، 415، 138كازرون: 

 770، 729، 646، 630، 629، 592، 498، 410، 336، 332، 297، 148، 123، 116كاشان: 

 102، 47، 28كاشغر: 

 764كاظمين: 

 313كافرستان: 



 694كافه: 

 723، 639، 626كاكس، سرپرسى: 

 149، 148كامادى: 

 5كامبيز: 

 472كامپل: 

 502، 477، 476، 474، 470، 458، 443كامران ميرزا: 

 11، 10كانتون: 

 145كانسى، جوزف. د: 

 215، 211، 86، 85كاول (پروفسور): 

 261كايو، دياگو: 

 363كپرولو، عبد اهللا پادشاه: 

 81كتاب الهند: 

 11كتاب راه: 

 816، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 771، 529كراچى: 

 462كراسوفسكى: 

 138كرائيت (طايفه): 

 764، 551 547، 491، 407، 254، 219، 34كربال: 

 471كرپورتو، سررابرت: 



 395كرت، ابراهام: 

 46كرج: 

 628، 591كرج (رودخانه): 

 722، 616، 608، 560، 458، 422 303، 296، 254، 249، 125كردستان: 

 762، 759، 545، 544، 533، 378، 287، 284، 282، 257كرزن (لرد): 

 202كرسپو، نيكولو: 

 219كرسول، آ. ث: 

 265، 263كرك- آلفونسود البوكرك: 

 362، 361كركوك- قيركوك: 

، 196، 166، 149، 148، 142، 133، 126، 122، 75، 74، 73، 70، 64، 56، 55، 51، 43، 36، 35، 33، 27، 21كرمان: 
200 ،296 ،320 ،321 ،322 ،323 ،326 ،348 ،359 ،400 ،408 ،410 ،411 ،413 ،416 ،417 ،418 ،421 ،440 ،468 ،
486 ،494 ،540 ،550 ،565 ،580 ،582 ،583 ،628 ،632 ،639 ،640 ،642 ،643 ،644 ،645 ،654 ،661 ،664 ،667 ،
669 ،673 ،674 ،676 ،704 ،717 ،719 ،729 ،735 ،736 ،739 ،744 ،754 

 689، 688، 684، 680، 753، 634، 633، 632، 627 540، 528، 500، 360، 235كرمانشاه: 

 56كرمان (مسجد): 

 33كرمانى، افضل: 

 628كروتر: 

 338، 323، 320، 311، 309، 287، 33كروزينسكى، فادر: 

 339، 335كروزينسكى (كتاب): 

 455، 447كريستى: 

 423، 422، 421، 420، 419، 408، 407، 405، 404، 403، 402، 401، 400، 397، 278كريمخان: 



 289كست: 

 670كشكولى: 

 443، 398كشمير: 

 398، 358، 356، 175كالت نادرى: 

 194، 187 186، 185، 184كالويجو، رى كانزلزدى: 

 277كلبرت: 

 465، 441، 438، 437، 195كلكته: 

 235كلهر (ايل): 

 142كليكيه: 

 718، 402كمارج (تنگه): 

 39كمان: 

 136كمبلوالنگفلو: 

 257كمپفر: 

 817، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 44كندر: 

 626كندو: 

 689كنيون، ر. ل (كلنل): 

 519كواتار: 

 633، 238كوت: 



 637، 621كوت العماره: 

 280كوتون، سردومور: 

 731، 690، 689، 688، 687، 686، 685كوچك خان- ميرزا كوچك خان: 

 638كوردون: 

 676كورشولى ها: 

 115كورو: 

 657، 527، 366، 5كوروش كبير: 

 282كوست: 

 24، 5كوفه: 

 656كولى كش (تنگه): 

 707كومبر، سارجنت: 

 271، 269كونوك: 

 513كونولى: 

 149كوهبنان- قوهبنان: 

 673كوهستان: 

 272كوهستك: 

 519كوهك: 

 502، 476، 475كوهندل خان: 

 204كوهيك (رودخانه): 



 609، 584كويت: 

 356كهنه (قلعه): 

 481، 477، 476، 433كى، ژ. و: 

 132كيابزرگ اميد: 

 422، 21كيان (سلسله)- كيانيان: 

 171كيانى، جالل الدين محمد: 

 683كيپلينگ: 

 583، 516كيچز (لرد): 

 638كيز: 

 750كيسلينگ، هانس فون: 

 87، 30كيكاوس بن اسكندر بن قابوس: 

 447كين نير: 

 گ 

 445، 444، 442گاردان (ژنرال): 

 668، 664گاكوم- تاروم: 

 82گالن: 

 10گاله: 

 298گايت: 

 201، 121، 42گبن- گبون: 



 262گجرات: 

 711، 704، 699، 697، 677، 668گرانت، ج. پ. (كلنل): 

 306، 302گراندوك: 

 627، 613گراهام، ج. (مستر): 

، 423، 399، 340، 339، 327، 317، 316، 315، 314، 308، 254، 251، 200، 178، 125، 124، 123، 115، 42گرجستان: 
424 ،426 ،441 ،444 ،450 ،451 ،452 ،453 ،455 ،682 

 317، 314، 124گرجى (طايفه): 

 گرگان: رجوع شود به استرآباد

 818، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 399گرگان (رودخانه): 

 131گركوز: 

 317، 316، 315، 314گرگين خان: 

 147گرمسير (شهر): 

 585گرى، سرادوارد: 

 713گريفيت، گوين (كاپيتان): 

 196گريوس، ژان: 

 184گرينال، ژان: 

 736، 735گرين وى، سرچارلز: 

 555گزارش كشاورزى خراسان (كتاب): 

 769، 738گز (بندر): 



 605، 356گز (دره): 

 19گشتاسب: 

 459، 452، 448، 213گلستان (عهدنامه): 

 328، 324، 322گلناباد: 

 337گلو (كوه): 

 670گله زن اوغرى: 

 280، 275گمبرون (بندر): 

 323گناباد: 

 219گنبدا- صوفيه: 

 31، 30گنبد قابوس: 

 461، 460، 454، 424، 363، 360، 248، 125، 91گنجه (شهر): 

 265گوا: 

 524، 523گواتار (بندر): 

 519، 508گوادر: 

 98گوبى (صحرا): 

 121گوت لند: 

 219گوتيك: 

 104، 102گوچلك: 

 74گوچلوق: 



 180گودپاتيله: 

 690گورخه: 

 517، 375، 198، 196، 102، 74، 73، 67گورخان- گوركان: 

 67گورخانى- آقاى جهان: 

 639گورك: 

 گوركانى: رجوع شود به تيمور

 621گورينج، سرجرج: 

 671، 655گوق، ح: 

 516گوك تپه: 

 517گوكالن: 

 460، 459، 452گوگچه: 

 524، 523، 521، 519 509گولد اسميد، سرفردريك (ژنرال): 

 46گومشتگين: 

 197، 195گوهرشاد آغا: 

 222، 221، 220، 200گوهرشاد (مسجد): 

 162، 154، 153، 141گيخاتو: 

 452، 451گيوركى دوازدهم: 

 735گيشو: 

 ،761، 740، 685، 684، 608، 454، 401، 364، 363، 335، 334، 257، 248، 235، 227، 178، 164گيالن: 



 819، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 
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 131، 129، 127گيوك: 

 10گى لواسترانج: 

 ل 

 699البو محمدى: 

 196التين: 

 147الجازو: 

 98الداخ: 

 673، 405، 348، 280الر: 

 673، 326الرستان: 

 502الرنس، سرجان: 

 451الزارف (ژنرال): 

 400الق (قبيله): 

 643الله زار (سلسله جبال): 

 184النكاستر، تيم آنرد: 

 158النگ لى، جوفرى. د: 

 476، 435الهور: 

 51لبنان: 



 127لبون: 

 758، 473، 363، 360، 324، 248، 126، 76لرستان: 

 696لرمونتوف: 

 393، 386، 385، 384، 333، 124لزگيها: 

 178لزيك ها: 

 440، 422، 418، 417، 416، 415، 413، 412، 411، 322، 321، 309لطفعلى خان: 

 276للبوكرك: 

 447لمب، چارلز: 

 775، 764، 653، 604، 585، 567، 565، 538، 529، 472، 465، 444، 441، 272، 271، 267، 241لندن: 

 268لنكاستر، جمز: 

 463، 460لنكران: 

 393، 390لنگرود: 

 256، 12لوانت- سواحل شرقى مديترانه: 

 257لوبرون: 

 639، 631، 630، 529، 422 416، 348، 320، 150لوت (بيابان): 

 519لوت (ماژور): 

 457، 443لوديانا: 

 442لوسين: 

 141، 140لوگوس، ميخائيل پالئو: 



 516لوماقين (ژنرال): 

 624لوندبرگ: 

 129لوى: 

 705لويس: 

 310، 278لوئى چهاردهم: 

 429لوئى يازدهم: 

 617، 353، 351، 255، 121لهستان: 

 587لياخوف (سرهنگ): 

 509ليال، سرآلفرد: 

 133ليدر، آقا خان: 

 820، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 96ليگ فتز: 

 186ليگ فريب: 

 362ليالن: 

 299، 92ليلى و مجنون (داستان): 

 61ليوم: 

 120، 40لين پول: 

 735، 734، 652، 534، 533لينچ: 

 455ليندسى: 



 273، 269لينك جيمز: 

 529لينك وود (مستر): 

 م 

 679ماد، ژنرال سراستانلى: 

 546ماديها: 

 227مارتا (دختر حيدر): 

 298مارتين (دكتر): 

 528مارسيز: 

 688مارشال، سرويليام: 

 616مارشيمون: 

 242، 184مارلو: 

 723مارلينك، سرچارلز: 

 299، 297، 262، 154، 150، 148، 147، 146، 136، 53، 50ماركوپولو: 

 458مازاروويچ: 

، 740، 497، 420، 409، 401، 385، 370، 363، 359، 343، 334، 279، 260، 258 257، 195، 177، 122، 108مازندران: 
757 ،761 

 637ماژور، ت. ح. كيز: 

 264ماسيند (دماغه): 

 492ماكو: 

 694، 693مالسون، سرويلفريد: 



 219، 58، 28، 25، 19، 16، 15، 13، 12، 9، 8، 7، 5، 2، 1مامون- عبد اهللا: 

 264مانوئل: 

، 195، 190، 179، 174، 171، 168، 167، 157، 156، 143، 142، 129، 120 105، 63، 44، 39، 27، 26ماوراء النهر: 
197 ،204 ،229 ،231 

 224، 223ماهون: 

 754، 751، 667، 640، 628ماير، زوك: 

 631ماير، نيدر: 

 521مايو، لرد: 

 166مبارز الدين محمد: 

 610، 609مبارك، شيخ: 

 167مبرى: 

 21، 20، 19، 18، 13متوكل: 

 353، 121مجارستان: 

 35، 34مجد الدوله: 

 355، 39مجله انجمن آسيائى همايونى: 

 202، 192مجمع الجزاير: 

 616مجيد السلطنه: 

 491محمد (ص): 

 356محمدآباد: 

 63، 43محمد ابراهيم: 



 325محمد آغا: 

 821، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 33محمد بن الياس: 

 715محمد تقى خان: 

 419، 402، 401 400، 390، 387محمد حسين خان قاجار: 

 372، 114محمد خوارزمشاه: 

 202محمد دوم: 

 317محمد رستم: 

 254محمد سوم: 

، 379، 376، 375، 374، 373، 371، 253، 244، 214، 165، 119، 107، 105، 74، 65، 55، 24محمد شاه- محمد ميرزا: 
383 ،456 ،460 ،467 ،472 ،474 ،475 ،477 ،478 ،482 ،484 ،485 ،486 ،487 ،488 ،490 ،518 ،531 

 395محمد صالح خان: 

 87محمد عدوق: 

 475محمد عظيم: 

 486محمد آقا خان محالتى: 

 470، 244، 714، 713، 712، 710محمد على خان: 

 598، 595، 592، 591، 589، 576، 575محمد على شاه: 

 395محمد قلى خان افشار: 

 570، 459، 458محمد على ميرزا: 

 589، 432، 430محمد ولى خان- سپهدار اعظم: 



 456محمد ولى ميرزا: 

 506، 502محمد يوسف: 

 318، 317محمود (پسر ميرويس): 

 360محمود پنجم: 

 36محمود خلف: 

، 323، 322، 321، 320، 209، 182، 157، 84، 82، 81، 73، 66، 55، 54، 41، 37، 35، 29محمود شاه- ملك محمود: 
324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،331 ،332 ،333 ،335 ،336 ،337 ،338 ،341 ،342 ،344 ،346 ،357 ،358 ،359 ،
361 ،435 ،443 ،457 ،458 ،470 ،475 

 34محمود غزنوى: 

 696، 625، 624مخبر السلطنه: 

 530مخبر الدوله: 

 11مداگاسكار: 

 621مداين: 

 354، 60، 59، 38، 1مديترانه (دريا): 

 240مديترانه شرقى: 

 238، 45، 34مدينه: 

 371مراتا: 

 309مراد (جزيره): 

 388، 339، 303، 254مراد چهارم: 

 515، 490، 304مراد ميرزا السلطان: 



 342، 209، 115مراغه: 

 271مراكز نمايندگى تجارتى انگليس در هند (كتاب): 

 253مراكش: 

 96مراويه: 

 822، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 426، 420مرتضى قلى خان: 

 158مرج الصغر: 

 29مرداويج: 

 229، 186مرغاب (رودخانه): 

 104مرقيتها (طائفه): 

 311مرگ: 

 238مرگان: 

 722، 682، 517، 515، 468، 423، 399، 229، 185، 162، 137، 111، 110، 70، 68، 19، 7مرو: 

 69مروانها: 

 677مروس: 

 168مزوپوتاميا: 

 419مسافرت ايران: 

 509مسافرت با اسب خيوه (كتاب): 

 484مسافرت با كاروان: 



 405مسافرت به شيراز: 

 472مسافرت گرجستان، ايران و غيره (كتاب): 

 447مسافرت ماركوپلو (كتاب): 

 447مسافرتهاى افغانستان (كتاب): 

 243مسافرتهاى ونيزى ها در ايران: 

 461، 137، 119مستعصم عباسى: 

 52مستعلى: 

 52مستنصر: 

 753، 597، 596مستوفى الممالك: 

 648، 646مستنوف، كلنل نيلو: 

 284مسجد شاه: 

 41، 40، 39مسعود: 

 508، 10مسقط شهر: 

 508مسقطى، سيد سعيد: 

 763، 759، 731، 471، 469 363، 242، 240، 181، 179، 169مسكو: 

 305، 239مسكوى گراندوك: 

 618، 147، 127، 58، 50مسيح: 

 774، 692، 188مسيحى: 

 538مسئله شرق ميانه: 



، 390، 389، 359، 358، 357، 344، 307، 305، 258، 249، 248، 329، 328، 219، 216، 164، 152، 82، 44، 4مشهد: 
398 ،399 ،421 ،423 ،432 ،456 ،490 ،491 ،502 ،515 ،589 ،601 ،603 ،605 ،693 ،694 ،721 ،729 ،731 ،733 ،
770 

 572مشير الدوله: 

، 437، 386، 262، 234، 231، 213، 201، 182، 166، 158، 156، 151، 145، 144، 138، 86، 52، 51، 47، 38، 8مصر: 
564 ،565 

 764، 757، 202مصطفى كمال: 

 179مظفر (خاندان): 

 574، 571، 569 568، 564، 543، 537مظفر الدين شاه: 

 406معاهدات هرترلت (كتاب): 

 16، 15، 14، 13معتصم: 

 26، 24معتضد: 

 26، 23، 18معتمد: 

 823، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 209معجم البلدان (كتاب): 

 34، 33معز الدوله: 

 90معزى، امير: 

 426، 424، 365، 115مغان (دشت): 

، 151، 146، 145، 144، 141، 128، 127، 126، 125، 122، 123، 117، 116، 115، 106، 104، 97، 96، 92، 78مغول: 
153 ،156 ،204 ،207 ،209 ،218 ،219 ،237 ،268 ،303 ،371 ،379 

 120مغولستان (عشاير): 



، 145، 134، 131، 125، 124، 121، 118، 116، 115، 114، 113، 111، 110، 107، 106، 104، 98، 97، 96، 76مغولها: 
157 ،158 ،164 ،166 ،220 ،693 

 205سلسله مغوليه هند: 

 54مقتدى: 

 12، 11مقدسى: 

 703مك انرى. ر. ت: 

 72مكتفى باهللا: 

 465، 464مكدونلد، سرحان: 

 637، 122مكران: 

 524مك ماهون، كلنل- سرهنرى: 

 524مك لين ژنرال: 

 765، 316، 315، 238، 45، 24مكه: 

 495مال محمد على: 

 122، 114، 24ملتان: 

 587، 577ملك المتكلمين: 

 524، 523، 521ملك سياه (كوه): 

 67، 56، 54، 51، 49، 48، 47، 46، 44ملكشاه، جالل الدين ابو الفتح: 

، 445، 444، 441، 437، 436، 434، 427، 423، 422، 416، 413، 398، 238، 252، 251، 226، 190، 167ملكم، سرجان: 
446 ،447 ،454 ،565 ،566 ،567 ،568 

 20منتصر: 



 761منجيل پل: 

 133منچستر: 

 120منچو، قوم: 

 460منچيكوف: 

 29، 28، 23منصور دوم: 

 180، 179منصور شاه: 

 94منطق الطير (منظومه): 

 178منعان: 

 108منگيسنالن، جزيره: 

 145، 131، 129، 96منگو تيمور: 

 168منگوليا- جند: 

 57موت همبل: 

 113موتوجن: 

 40مودود: 

 188، 34مور: 

 345، 49مورچه خوار: 

 287موركوتون سردوا: 

 501مورى، مستر: 

 824، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 



 661مورليس: 

 448، 446، 419، 417موريه (جيمز): 

 89، 86، 78موزه بريتانى: 

 299موزه ويكتوريا و آلبرت: 

 298، 297موسل: 

 264موسندام: 

 226، 165، 141، 24، 23موسى كاظم: 

 576موسيو نوز: 

 722، 388، 254موصل: 

 23، 22، 21موفق: 

 218موالناى رومى: 

 52مونفرا، كنراد: 

 152مون كارونيو. ژون. د: 

 446، 333مونيتت: 

 55مويد الملك: 

 73، 30مويد الدوله: 

 492، 413، 50، 25، 2ميرزا مهدى: 

 437، 435مهدى على خان: 

 434مهراتاها: 



 183مهرداد: 

 363مهليان: 

 718ميان كتل: 

 194ميران شاه: 

 422، 416مير حسن خان: 

 208، 198ميرخواند: 

 456ميرزا آقاسى: 

 395، 355، 320ميرزا مهدى خان: 

 362ميرزا محمد تقى خان: 

 494ميرزا محمد على: 

 506، 501، 500ميرزا هاشم: 

 494، 493ميرزا يحيى- صبح ازل: 

 521، 399مير عالم خان: 

 372مير عباس: 

 335، 318، 317مير عبد اهللا: 

 405مير فحناى (كتاب): 

 230مير نجم- نجم ثانى: 

 369، 341، 317، 316، 315، 314ميرويس: 

 433ميسيون- بدربار ايران (كتاب): 



 422ميش مست (قبيله): 

 39، 30ميكائيل: 

 262، 261، 243، 235، 226ميلتون اورمز: 

 760ميلسپو دكتر: 

 50ميليون القداح عبد اهللا: 

 262ميناب: 

 446، 445، 444مين تو: 

 455مين گولب: 

 ن 

 57ناپلس: 

 483ناپلئون: رجوع كنبد به بناپارت نات: 

 524ناد على (ترعه): 

 372نادر على مردان شاملو: 

 365، 364، 363، 362، 361، 360 359، 358، 349، 346، 345، 344نادر: 

 825، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

369 ،371 ،373 ،375 ،376 ،379 ،380 ،384 ،385 ،386 ،387 ،388 ،395 ،400 ،409 ،421 ،425 ،432 ،439 ،440 

، 379، 378، 376، 373، 372، 370، 369، 368، 366، 364، 361، 360، 357، 356، 355، 344، 343، 320نادر قلى شاه: 
381 ،382 ،383 ،384 ،390 ،391 ،393 ،394 ،396 ،397 ،398 ،425 ،430 ،438 ،453 ،507 ،518 ،520 ،551 

 152ناروين: 

 675، 567، 566، 565، 564، 563، 543، 537، 533، 532، 509، 500، 498، 488، 86ناصر الدين شاه: 



 597، 579، 578، 422 133، 123، 115، 104، 73ناصر الملك: 

 86، 85، 51ناصر خسرو: 

 700، 666، 665ناصر ديوان: 

 729نايب حسين: 

 150نائبند: 

 101نايمان- بازيك: 

 102، 101نايمان- قبيله: 

 438نبى خان: 

 764، 589، 575، 564، 551 547، 258، 254، 219، 164، 34نجف: 

 39نجم الدين: 

 463، 462، 451، 360نخجوان: 

 109نخشب: 

 426، 440، 322، 320، 70نرماشير: 

 60نرمندى رابرت: 

 351، 58نروژ: 

 112، 110، 108نسا (شهر): 

 711، 572، 421، 379، 375، 336نصر اهللا خان، ميرزا نصر اهللا خان: 

 723نصرت الدوله، فيروز ميرزا: 

 644، 642، 641، 640نصرت، سردار: 



 74، 29، 28، 27، 25نصر (ناصر): 

 209نصير الدين: 

 753نظام السلطنه: 

 375، 89، 87، 85، 65، 55، 54، 52، 51، 49، 48، 47، 46، 44نظام الملك: 

 90، 87، 82، 79نظامى عروضى سمرقندى: 

 92، 91، 90نظامى گنجوى: 

 762نظرى باوضاع بين المللى (كتاب): 

 225، 224، 223نعمت اهللا (شاه): 

 741نفتون: 

 673نفر: 

 280، 256نقد على بيك: 

 183نكوپوليز: 

 597نواب حسين قلى خان: 

 625نواب غالمعلى خان: 

 469نوا (سواحل): 

 35نوح: 

 28نوح اول: 

 826، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 29، 28نوح دوم: 



 67نوچين ها: 

 224نور الدين، سيد: 

 166، 156نوروز: 

 78، 59، 39، 38نورمن ها: 

 695، 694نوريس، د. ت: 

 541نور (مستر): 

 736نوسكى: 

 نوشيروان: رجوع كنيد به انوشيروان 

 565نوكى، ميرزا رضا: 

 183نولز: 

 203نومبرگ: 

 630نه: 

 576نهاوند: 

 194، 96نى الياس: 

 751، 750، 630نيدر ماير، اسكارفون (كاپيتان): 

 677، 668، 664، 644نيريز: 

 208نيسا، شهاب الدين: 

 39نيسا (ناحيه): 

 202نيس، كالوجون: 



 61، 60نيسه: 

، 131 112، 111، 110، 108، 107، 94، 92، 90، 89، 87، 85، 73، 69، 68، 48 44، 40، 29، 28، 26، 20، 19نيشابور: 
142 ،210 ،249 ،358 ،422 ،432 ،468 ،612 

 405نيفوزن (بارون): 

 621، 620نيكسون، سرجان: 

 651، 466، 460، 162، 151نيكال (تزار): 

 10نيكوبار (جزائر): 

 184نيكه (بندر): 

 360نيگى چزى ها (اقوام): 

 349نيل (رود): 

 485، 484، 480، 478، 477، 473نيل، سرجان م. (كلنل): 

 535نيول، ج: 

 و

 711واتر فيلد، ح. بردن. ر: 

 433واتسون، ر. ج: 

 17، 16، 13واثق: 

 516، 515، 509واحه مرو (كتاب): 

 263وارتما، لودويكودى: 

 405وارنيگ، اى. اس: 

 753واستوگتون، هولدر: 



 700، 625، 624، 623واسموس: 

 654واگستف. ل. س: 

 526، 515، 509، 27وامبرى، آرمى نيوس: 

 732، 682وان: 

 708، 700، 668وانرنن. ج. ر.: 

 101وانگ خان: 

 646وائت: 

 726، 696، 673، 667وثوق الدوله: 

 827، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 314وختانگ: 

 393، 391ودرون (كاپيتان): 

 695، 694، 693، 514ودسك. كراسنو: 

 720وردزورت: 

 434وزير على: 

 625وسترو: 

 38وسى سيلى: 

 81، 34، 30وشمگير، قابوس: 

 72وطواط، رشيد الدين: 

 وظيفه و كار آمريكائيان در ايران (كتاب):



760 

 640وكيل الملك: 

 492والستون: 

 434ولسلى (لرد): 

 693، 436 389، 240، 192، 127، 12ولگا (رود): 

 750وليپزيك، ديتريخ: 

 44وليد: 

 309ولينسكى، آرتمى: 

 611، 609ونك هاوس (شركت آلمانى): 

 243، 240، 219، 202، 201ونيس- ونيز: 

 390وودروف: 

 609وهابى: 

 262ويت وى: 

 507، 477، 476، 475ويتكاويچ: 

 203ويرحيل سوليز (كتاب): 

 410، 409ويس (شيخ): 

 742، 533ويس (قريه): 

 276ويس نيخ، هربرت: 

 296ويكتوريا: 



 707، 706، 703ويل، او: 

 733ويلسن: 

 623ويلهلم (حاجى): 

 714، 701، 700، 678، 676ويليامز، و. ب. پ: 

 698وينتر (كاپيتان): 

 298وين (دانشگاه): 

 59وينس: 

 732ويول (الكساندر): 

 ه

 90هاروت: 

 219، 58، 41 25، 14، 8، 5، 4، 3، 2، 1هارون الرشيد: 

 411هاشم (حاجى): 

 382هاگ: 

 57هامپتون، سوت: 

 690هامپشاير: 

 611، 609، 302هامبورگ: 

 167هامر، جوزف فن: 

 671هانتر، فريزر: 

 398هانرى، جلد دوم (كتاب): 



 97هانرى سوم: 

 378، 365، 355، 320هانوى، جوناس: 

 828، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

382 ،384 ،385 ،387 ،390 ،391 ،392 ،393 ،396 ،400 

 714، 698هايك، ب. و: 

 145، 142هپتون: 

 129هتون: 

 330، 5هخامنشيان: 

، 248، 235، 229، 208، 200، 198، 197، 194، 174، 166، 156، 142، 137، 114 112، 80، 66، 44، 29، 25، 21هرات: 
249 ،313 ،318 ،344 ،359 ،380 ،398 ،399 ،435 ،457 ،469 ،470 ،474 ،476 ،477 ،478 ،479 ،480 ،482 ،484 ،
485 ،487 ،488 ،499 ،501 ،502 ،503 ،506 ،507 ،511 ،518 ،520 ،523 

 603، 601هراتى، يوسف: 

 424، 423هراكليوس: 

 282، 278، 275هربرت، سرتماس: 

 259، 257هربرت (كتاب): 

 552هركول: 

 59هرمت، پتر: 

، 275، 274، 273، 272، 271، 270، 269، 265، 264، 263، 262، 261، 243، 240، 154، 149، 70، 43هرمز (جزيره): 
276 ،301 ،507 ،737 

 91، 72هزار اسپ: 

 1هزار و يك شب (كتاب): 



 560هزاره اى (ايالت): 

 312هزاره مغول: 

 282هستينگ، جيمز: 

 524هشتادان (دشت): 

 263هكليوت (انجمن): 

 322هلم لزگى هاشماخى: 

 405، 389، 275هلند: 

 181هماليا: 

 313، 237، 236، 235همايون، حميده بيگم: 

 688همپ شاير: 

، 629، 627، 614، 564، 528، 410، 409، 391، 362، 360، 340، 303، 134 116، 115، 74، 46، 32، 29، 5همدان: 
630 ،632 ،633 ،634 ،679 ،684 ،685 ،686 ،689 ،733 ،736 ،769 

 711هميلتون: 

، 212، 209، 208، 204، 203، 182، 181، 176، 169، 149، 147، 122، 121، 114، 97، 84، 78، 74، 40، 39، 27هند: 
237 ،246 ،256 ،261 ،262 ،265 ،267 ،268 ،269 ،270 ،275 ،276 ،281 ،289 ،312 ،313 ،352 ،355 ،369 ،371 ،
372 ،373 ،378 ،379 ،380 ،384 ،386 ،389 ،393 ،395 ،396 ،398 ،407 ،433 ،435 ،437 ،440 ،441 ،442 ،443 ،
444 ،445 ،446 ،448 ،450 ،465، 

 829، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

467 ،469 ،473 ،475 ،476 ،481 ،482 ،483 ،484 ،486 ،503 ،504 ،506 ،520 ،523 ،526 ،527 ،528 ،529 ،544 ،
545 ،555 ،559 ،560 ،565 ،583 ،584 ،585 ،599 ،609 ،619 ،620 ،623 ،632 ،633 ،635 ،644 ،654 ،661 ،681 ،
682 ،693 ،699 ،701 ،703 ،713 ،719 ،721 ،733 ،734 ،736 ،737 ،739 ،747 ،749 ،751 ،771 

 262، 11هند (اقيانوس): 



 467، 312، 114، 113هندوكش: 

 184هنرى چهارم- سرهنرى الز: 

 184، 133هنرى سوم: 

 96هنرى هوارت: 

 767هنگرى: 

 145، 138هوارت (كتاب): 

 240هوارس: 

 637هورست: 

 636هوسن، و. ر، (مستر): 

 637هوغز (ستوان): 

 97هونها: 

، 150، 141، 140، 139، 138، 137، 136، 135، 134، 133، 132، 131، 129، 120، 119، 115، 96، 53هوالگو خان: 
179 ،207 ،208 ،209 ،298 ،461 ،486 

 85هومر: 

 708، 700هولبروك، ب. ف. ر: 

 523هولديج، سرتوماس (كلنل): 

 302، 301هولستين: 

 388هولستين (هيئت): 

 99هياطله (نوچين ها): 

 155هيتون (پادشاه ارمنستان): 



 10هيرث. ف: 

 146هيرودوت: 

 524، 521هيلمند (رود): 

 ى 

 197يادگار ميرزا: 

 102يارقند: 

 520، 499، 490، 484، 480، 478، 476، 470يار محمد خان: 

 209 208، 110، 7ياقوت بن عبد اهللا- ياقوت: 

 660يالمارسون: 

 608، 595، 589يپرم- يفرم: 

 4، 3، 2يحيى: 

 121يرموت: 

 459، 457يرمولوف: 

 739، 664، 646، 632، 627، 582، 494، 486، 468، 416، 410، 337، 323، 322، 166، 148، 51يزد: 

 57يزيد دوم: 

 101، 99يسوگاى: 

 830، ص: 2تاريخ ايران، متن ج 

 566، 357، 201، 79، 25، 23، 22، 18يعقوب ليث: 

 388يكن محمد پاشا: 



 517يموت: 

 ينكى چرى: رجوع كنيد به جانيزرى 

 399يوخارى باش: 

 143يوسف شاه اول: 

 399، 398، 245، 218يوسف على: 

 246، 148يول: 

 517يوالتان: 

 552، 57، 38، 9يونان: 

 772، 770يونكرس: 

 

 

 


