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 اسالمو  لوطيان      

     
    

 مسلمان  گر  بدانستی  که   دين   چيست                                                              
1يقني کردی که دين در بت پرستی است           

 

     
اب کمبود  یحت. داشتند اهل دين سر وکار مرت ابکمردم ايران   به نيمهء يکم سدهء نوزده      

شهر در  ويلهم فلور،به گفت  .هد سراغ دارميدر تربيز تنها پنج جمت چنانکه. آخوند روبرو بودند
در آن  برخی از شهر های ايران سرمشاری در 2.سد روحانی بيشرت منی ايبيم رويهمهای بزرگ 

در  مردم و از اين ر  3.کرده اند ايدمالاين اندک  مشار از و هتران مشهددر  از مجله سال ها،
آگاهی هم جدل جمتهدان بزرگ و از رساله نويسی . بودند حال خود رها به کمبود پيشوا

  4!«خرافی نيستندمردم ايران »: گواهی می داد سفري فرانسه چنانکه .نداشتند

صنفی بود در ميان  روحانيت .نداشت واالئی مقام طايفهء روحانیدر آن سال ها پس    
به جنگ منی  ايماليات منی پرداخت و  «ف سرابزنص»که مهچون  اب اين مزيت. «اصناف»

. طلبگی بودسپس تر به  لوطی گری و به خبشی از توده هااز علل رويکرد  يکی اين خود. رفت
  رايست دين راچرا که دولت وقت، خود . ی نبودچندان سر و کار غري اين ها، حکومت اب آانن 

ه اب تغيري و حتوالتی چند، از سوی درابر و ب ام شرعقانون، احک نبود در .بر عهده می شناخت
و  داشت «واليت»، مقام ظل هللا فی االرض خود در جلوهء شاه. فرمان صادر می شد ءمثابه

                                                 
1
 1621.شارات زابن و فزهنگ ايران ، به اهتمام صابر کرمان، هتران ، انتگلشن رار: شيخ حممود شبسرتی  

2
،  ترمجه ابوالقاسم سری،  جستار هائی از اتريخ اجتماعی ايران: ،  در«تقش سياسی لوطيان در در دورهء قاجار»: ويلهم فلور   

 626  -682، ص1622جلد يکم، هتران انتشارات توس، 
3
 .1612قمری، هتران،  1612ـ 1621، سرمشاری نفوس مشهد: اپکدامنانصر    

4
 A. de Sercey : La Perse en 1840, Extrait de la Revue Contemporaine, Paris, 1856, 

p. 208 
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. پيش می راندندسبيل هللا  فیامارت و امامت توامان، کار خلق هللا را بدينسان . «حق اجتهاد»
زدن  و شالق طناب انداحنت ، از آن ميانگرفتمی  را خود بر عهده  حاکم شرع شغل گاهدرابر 

 .نيازی به اعوان و انصار نداشت پس در اين زمينه چندان .از اين دست ديگری و جمازات های
. داشت را سپاه و داد وستد ويژه خوداين صنف . «ملتی بود در بطن ملت» خود تروحاني

 .موروثی بودی بزرگ مجعه هامقام امام . از سوی شاه تعيني می شدندنيز ها شيخ االسالم 
  5.مديون درابر بودندهم امالکشان را 

دينی را تفسري و حتليل متون  .اشتغال داشتند شانفقها و در انزوا، به حتقيق و تدريس مريدان     
«  خودی ها»مباحثه و جدل علما اب  در اين زمينه ها. در ميان خودشان حل و فسق می کردند

 7.جنبه فراگري نداشتند روحانيان «مدوانت» .6اندنکته ای کهِ ايدآور شده بود و نه اب توده ها، 
ما مورخ طنز نويس حتی رستم احلک. نبود نوشته هاتوان درک و خواندن آن  را چرا که مردم

شاد می نوشتند ر متون دينی که آخوند ها در جهت اآن که   ی می دادگواه دوران دمحمشاه،
« پراکندگی نظرات»از اين رو که . نداشت« چ فايده و منفعتیعوام الناس هي»برای ش خواندن

ديگر اينکه . منت ديگری بود« شکنندهء»در رساله ها سخن ديگری را نفی می کرد و هر منت 
که مردم سر در « آميخته به مجالت عربی»و مجلگی  ندتوده ها بود« شرعی دور از فهم» متون

سخن های »و  در پرخاش را« آداب حبث»اهل دين  گواهی داده اند که همبرخی  .منی آوردند
را از نزديک ، حکومت از رساله ها برخی ،به گفت مهان نويسنده  8.می دانستند« زشت گفنت

                                                 
5
 Julien de Rochechouart : Souvenir d’un voyage en Perse, Paris, Challamel, Ainé,  

Editeurn 1867 , p.102-103. 
 . ز مهم ترين و مستند ترين  نوشته  های  دوران قاجار به مشار می رودرسالهء او يکی ا. روشوشوآر مهراه گوبينو به ايران آمد

6
 .  1286اپريس، مليت و نقش دين  و عرفان در نثر فارسی، : شاهرح مسکوب   

7
، هتران، انتشارات آگاه، افکار اجتماعی  و سياسی و  اقتصادی در آاثر منتشر نشدهء دوران قاجار:  فريدون آدميت و مهاانطق   

1612. 
8
 .ق 1611،  جمموعه خطی، شرح اللمعه ملاعه (: رستم احلکما)دمحم هاشم آصف    
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و  مکروهبه فارسی هم  در آن دوره برگردان قرآن 9.حذر می داشتبر « عامالن دين»شدن به 
  10.آگاهی چندانی نداشتندمنت از حمتوای آن  به درستی پس تودهء مردم. بود« ممنوع»
از رفت و آمد اب فرنگيان  هم اابئی. اهل دين چندان خشک انديش نبودند سال هادر آن   

روی  ابها  گرچه اين نشست11.به گفتگو وحبث می نشستند حتی اب آن مجاعت .نداشتند
 1841به سال . به دست می دهممنونه ای  . از ميان برخاستند به تدريجدورهء انصری،  آمدن

به  مال علی که کاروان نظاميان فرانسوی را مهراهی می کرد،آخوند ،قمری 1621/ميالدی
مهه را اب .  بسی انسانی تر از ما هستيد( فرنگيان يعنی) مشا يواننيان»: کردهء رژميان گفته بودسر 

می و حال آنکه اين سگ ها مشا را جنس می . و برادر می دانيد برابر می خوانيدخوداتن 
جهانگردان فرنگی،  انگفته مناندکه12!«مهراه نيستماب اين عقايد  من  اب آنکه مسلمامن .نددان

   13.جلوه داده اند چاپلوس و دروغ پرداز و اهل تقيه ايرانيان را بس
. تقسيم می شدند 14«خرده اپ»و« اپ دار»دو قشر  به روحانيان در نيمهء يکم سدهء نوزده،      

در پی . کنار روستائيان می زيستند و از دسرتنج آانن انن می خوردند  بيشرت در مالاين خرده اپ
اهل روستا اتمني خانه و پوشاک و خوراک  .زندگی سهل و ساده داشتند .نبودند هم «جتمالت»

آخوندهای خرده اپ را بر عهده می شناختند و افزون بر اين، ساليانه يک تومان خرجی به هر يک 
در  فرنگيانی که 16.الفبا و قرآن می آموزاندندرا روستا نيزکودکان  دهاتآخوند های  15.می پرداختند
خواندن و از  روستاهامی گذشتند در شگفت بودند از اينکه کودکان  دهات ايراناز  آن سال ها

                                                 
9
 .مهو، رسالهء دوم، در مهان جمموعه، مهان اتزيخ   

10
 .124. ، ص1628، ترمجهء کيکاووس جهانداری، هتران، انتشارات خوارزمی، ايران و ايرانيانپوالک، ( دکرت)سفرانمهء    

11
 .که اکنون در دسرتسم نيستکرمانی   مريزا آقاخاندبستان مذاهب و  هفتاد دو ملت گفتار خوش ايرقلی،   

12  J.P.Ferrier : Voyages et aventures en Perse, Paris, Dentu, 1870, p. 9 . 
13

 .ديگر اينکه  برخالف شيعيان  ظروف فرنگی را آب منی کشند. سّنی ها اب تقيه آشنا نيستد   
14

، غرض فرِد يب  سرور و بی سرمايه است «آدم بی سر و اپ»: وقتی می گوئيم. جتار در مفهوم دارائی و سرمايه است در نزد« اپ»واژهء    
 .و نه الت و لوط

15
  H. Southgate : Narrative a Journey to Persia,  London 1840, Vo. 1, p. 290. 

16
 L.A. Conolly: Journey  Throuh the North of India, 2 volumes, London, R. Bentley, 

1838, Vol. 1. p. 241.  
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نيز به رايگان برگزار زانشوئی و طالق و ختنه سوران را  مراسم، مالاين خرده اپ !داشتندنوشنت هبره 
، از آجنا   ی خرده اپآخوندها.  خرسند هم بودند. نبود شکايتی را اين رو اهل روستااز . می کردند

 جانب شهر ها و روستاها در ان آرامیاه هگگ،  اپدار هبره ای نداشتند کالن روحانيانثروت   زکه ا
 .و به راه می افتادند درا می گرفتنی معرتض توده ها

ربيز، هتران، تشهرهای در  اب نفوذجمتهدان . تندمی ساخ شهر نشنيبزرگ  مالاينرا  گروه دوم   
در نبود  .داشتندبر عهده  را مچاقدار سرکردگی و محايت لوطيان ،و ديگر شهرها اصفهان، شرياز، يزد

 مسکن و خوراک و پوشاکشان. کار می بستندبه  را اجري می کردند و به هنگام نياز لوطيان   ،سپاه
 از 17.مساجد را مستوفيان اداره می کردند و نه روحانيان يشرتب دوره آندر  .اتمني می کردندهم را 

را گرفتند مچاقدار  جای لوطيان رفته رفته طالب مّسلح که  بود به دنبال شورش اببيان دوران انصری و
 ترازوی ابزاراين رالوطيان  .شدنددار  عهده نيز نقش پليس دين را. شهرت ايفتند «بست نشينان» و 
از هنوز طاّلب . از وجهه زايدی هبرمند بودنداز اين رو در ميان اهل کسب . تندزير نظر می گرف نيز

مالاين از لوطيان  از اين رو. نداشتند هم سازماندهی ويژه ای. برخوردار نبودند واالی روحانيت مقام
الت »واژهء لوطی و الواط اب : ، می نوشتويلهم فلور. و سپاه می آراستند جستندهبره می  مچاقدار

های لُنگ به دوش هم ايدگاری از آن « ُکال خمملی»ها و« داش مشدی». يکی است« لوط و
  :گزارش می کرد بشنومي که شاه پوالک پزشک انصرالدينرا زابن دکرت  اين صنف وصف 18.دورانند

دستربد و ماجراجوئی  به راهشبها که ...هستند هبادریمردمان بزن  يانلوط»
گاه . ابزی تعلق خاطر دارندر رق خوری و قمابه ع .از خانه بريون می روند

کمر خود   اينان به . نيز از سر سود جوئی، بی نظمی و بلوا راه می اندازند
يک وری  هم کالهشان را  .آانن است حهای چرکسی دارند که ساله دشن

به اين خملوق خدا در مههء شهر ها و در متام اصناف می توان . می گذارند
رتی ها، خرس گردان ها، شري گردان ها و رقاصان از واانن، عنلهپ. برخورد

                                                 
 .مريزا بنويس هاکه درمساجدبرای مردم بی سواد انمه می نويسند ايدگاری از مهان دورانند  17
 ، جستار هائی از اتريخ اجتماعی ايران: جستارهائی از اتريخ اجتماعی در : ، در«نقش سياسی لوطيان در دورهء قاجار»: ويلهم  فلور    18

 .626  -682، ص1622ترمجه  ابوالقاسم سری،  جلد يکم، هتران انتشارات توس، 
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مهه به جالدت   به هم اصفهان لوطی های تربيز و شرياز  و. اين گروهند
  19. «شهره اند

خنستني فرنگی بود که به سودمندی  اين صنف در جهت هبره  پزشک شاه دکرت پوالک     
محايت چند تن از اين زير در  فرنگيانکه بسيار خوب است  »: برداری سياسی پی برد و نوشت

انگليس ها زودتر از پوالک دست به کار شدند  تر مالاين و سپساما   20!«لوطيان قرار گريند
لوطيان اوابشی هستند بی اخالق و »: می نوشت21کاظم بيک. و سپاه لوطيان را اجري کردند

بويژه در تربيز و  در افزايش بود، روز به روز( درنيمه يکم سده نوزده)مشارشان  هک« بی شرم
 .برگزار می کردند« خرابه ها و زيرزمني ها»نشست های  پنهانی خود را در » اناين. «اصفهان

از احرتام جنبا و  سرکرده هاشاندر اپيتخت  .دست به دزدی می زدند وهم بودند بدمست هم
هزدگان شا تباراز يکی »، سرکردهء لوطيان اصفهان حيدر خان حتی». بزرگان برخوردار بودند

  22.«ار می رفتصفوی به مش
که   و گواهی می دادکرد می  ايد « اشرار و اوابش»لسان امللک سپهر اتريخ نگار درابر، از      

اموال ». می کردند« فضيحت»زن و فرزند را . لوطيان شبانه به خانه های ابزرگاانن می رخيتند
شب ديگر سر از تنش »می کرد ايد « حديث شبانه»و اگر کسی از . می بردند« را به غنيمت

وحشت می ترس » و يورش می بردند نيز شهرهالوطيان هر چندی به   23.«بر می داشتند
 برآمد و اين اوابش سرکوببود که به  مريزا تقی خان امري کبري به گفت کاظم بيک،. «آفريدند

                                                 
19

، 1628، ترمجه کيکاووس جهانداری، هتران، انتشارات خوارزمی سفرانمهء پوالک، ايران و ايرانيان: ايکوب ادوارد پوالک  
 .68.ص
20

 .مهاجنا  
21

 .در ايران می زيست و شاهد خيزش اببيان بود .مهينقدر می دانيم که اين کاظم بيک از اهالی قفقاز بود    
22

 Kazem Beg , Mirza Alexendre:  «Bab et les Babis ou le soulèvement politique et 

religieux en Perse», Journal Asiatique, avril-.mai 1866, vol. 7, no. 26, p. 329-384. 
، 6، جلد 1661، به کوشش جهانگري قائم مقامی، هتران، انتشارات امريکبري انسخ التواريخ:  مريزا تقی خان سپهر لسان امللک  23
 . 111و  614. ص
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ساليان  لوطيان ات برخالف گفت کاظم بيک،  24.«رشان را از سر مردم کندشّ  برای مهيشه»
 . برجایدر کار بودند و  نيز مريزا تقی خان مرگ بعد از و  دراز
 ابزارکه در می رفت  گزارش به وزير خارجهء فرانسه   1611حمرم/1821 در ماه ژوئيه به مثل    

بسته ابزار دم در  ! «به درّه افتاده»گردش هايش ی از  انصرالدين شاه در يک کهند هو انداخت هتران
به  را کوچه های اپيتخت. سربرآوردند« لوطی مجاعت آنگاه». شني شدندمردم خانه ن. شد

را که به شهر  اهل روستالوطيان : می افزود مهان سفري .زدند« و دست به غارت دست گرفتند
 دست از پخت هم اننوااينند و شد کوچه ها بدل به گردنهچنانکه    .خلت کردند»آمده بودند

 «به عنوان گروه های ضربت»از اين اوابش  نيز «یمقامات مذهب»    25.«ندکشيد  و پز
لوطيان را   ،«اب قدرت حاکم»و اي در رقابت   ها حساببه هنگام تسويه  .ده می کردندااستف

اينکه به راه  و اي. وا می داشتند« رقبا» و کشنت دیز به دو  اجري می کردند و پول می دادند
به دامن الواط نياز هم دست  جتار درابر و گاه .می فرستادندبه روستاها  ،مردم غصب امالک

خود  ارمچاقد لوطيان کهبود  «روحانی متنفذی»دولت آابدی کمرت حييی یبه گواه .گشودند  می
مجلگی آزمند . نبودای از سواد و اصول دين کوچکرتين هبره   را اين صنف 26.را نداشته ابشد

. فراهم می آمدمردم امالک و اموال دستربد به  اجري شدن به راه پول بودند و انن و آبشان از
  .می کردند شبه آسانی سربه نيست سربلند می کرد،هر جا هم که رقيبی و خمالفی 

 هاحمالت شهر از اين دست که . خود را داشتند ويژهء راه و روشدين نيز لوطيان  تبعيت ازدر     
مديريت و . جلب می کردند دخو از اين راه اعتماد مردم را به  .درا به انم دوازده امام می آراستن

برای به دست آوردن دل مردم،   .بر عهده می شناختند را و ابزار کوچه هاو   ها حمله آرامش
ات بر منايند که در کار  و بررسی می کردند گرفتندترازوهای ابزاراين را زير نظر می  گهگاه 

   .هستندجلوگريی ازگرانفروشی و کالهربداری 
                                                 

24
 Kazem Beg, op, cit, p. 351.  

25
 Henri  Bellonnet à Edouvard Thounevel, Téheran,  le 18 Août 1861, doc. no. 12 

(Perse, Correspondance Politique ,volume 31 . M.A.E.F.) 
26

در مجهوری  1626در چاپ دوم اين اثر که در  < 1646هتران، انتشارات ابن سينا،  حيات حييی،ی دولت آابدی، حيي  
 اسالمی منتشر شده،  برخی عبارات تند را برداشته اند 
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گاه جانب هتی دستان گاه جانب دولت، گاه جانب کسبه و  گريی ها،در به  الواطاين      
 اب اهل در روابط داروغه .می پرداختندهم حملی  به رتق و فتق دعواهای .را می گرفتند یشهر 

 زور 27.«درخدمت روحانيان بودند»قشون مانند اما در اصل،  .داشتند «مياجنی» ابزار نقش
وحتی از بسنت و   خلت کردن مردم رتين پروائی ازکوچک  اتجائی بود که« مّسلح»اين صنف 

به هتک  در کوچه و ابزار. ستاندندمی  هم« ابج شرعی»انم دين به . پروائی نداشتند کشنت
 رو ازمهني. خطر می کردند بست می نشستند احساس مهينکهاما  .مدندانموس زانن برمی آ

را داستان « پوستني به دوش»لوطيانزندگی روز مرهء  .خوانده اند هم «بست نشينان»را  لوطيان
 . اب مهه ريزه کاری هايش به قلم کشيده و رازميک يقنظری به فارسی برگردانده( رافی)نويس ارمنی 

مهو گواهی می داد که لوطيان را خانه و  28.در فرصت مناسب بدست خواهم دادچناکه 
 .  های گرمابه ها می خوابيدند« تون»روی . مسکن نبود

يسيون امريکائی گواهی می داد که هفته ای نبود که در اروميه لوطيان مچاقدار به سرپرست م  
 سرانشان به انمدولت سر خود و بدون اجازه گاه الواط   29.نزنند« دست به آدمکشی»انم دين 

بر می  بدينسان .هم فرمانربداری نداشتند حکومتاز  .دادند می« شاه»لقب  و سکه می زدند
چنانکه . جمتهدان بودند لوطيانکرتين شريک نزدي .سندبه رمسيت منی شناکه حکومت را منودند 
در تربيز اب جمتهد مهدست شدند و برحکومت  قمری، 1621/ميالدی1842در 

انگليس  مهااننزديک ترين متحد لوطيان  30.گرچه به پريوزی دخلواهشان دست نيافتند.شوريدند

                                                 
27 Wilhem Floor : « The Political Role of the Loutis in Iran », in: Modern Iran, 

University of New York Press, 1981, p. 89. 
28

  برگردان رازميک  يقنظری به فارسی، جمموعه داستان به    زابن ارمنی،  وين  چهره های ايرانی،:  ، در«خز پوشان»: رافی    
 . در اينجا  از رازمک به دل سپاسگزارم.  1822

29
 Justin Perkins : Residence of Eight Years in Persia Amongst the Nestoriens, 

Andover 1843, p.292. 
30

 .  تقش سياسی لوطيان در در دورهء قاجار،  ايدشده»: ويلهم فلور   
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 خامن بی سبب نبودکه اتريخ نگار انگليسی .نداشتنددريغ  آن قوم اب از مهراهیکه بودند  ها
  31.آراست« رابني هود»لقب  را بهات جائی پيش رفت که آانن اين الواط  ستايشدر  ملبتون 

به  ،رقابت اب روس ها در ، به راه جتزيهء ايران، وانگليس ها که منود رو آنگاه اما خطر بزرگرت   
ميالدی، که  1868به سال  می دانيم که .آورمدو منونه می  .دبرآمدن لوطياناز  هبره برداری

. دای عباس مريزا را به ويرانی کشاندنهکاخ و  مردم رخيتند روسيه بود، ازسال شکست ايران 
از جنگ و حکومت به  ، اب اين درخواست کهسرازير شدندها  کوچهبه   اب داد و فرايد آنگاه

به  به دنبال اين درخواست! «ه بشوميواهيم برومي تبعه روسيمی خ»تنگ آمده امي و از اين پس 
به دنبالش و  خانهء آقا مريزا مريفتاح، جمتهد تربيز يورش بردند، او را از خانه اش بريون کشيدند

فتوا بدهد و  «آذرابجيان از ايران شدن جدا»آن بيچاره را وا داشتند که برای  آنگاه. راه افتادند
« پرداخت ماليات معاف»دست حکومت و  از کند، بلکه مردم رالباران  گ ها را سمقدم رو 

. نيکال گزارش کرد به تزار ،ا در جهت پيوسنت به روسيهسفري روسيه درخواست مردم ر  32.دارند
ابر و . ديد تربر  قرار را بر از ترس عوام، فرار بيچاره جمتهد33!«صالح منی دامن»: اپسخ داد تزار

  34!کردسر پرورش قناری  هاش را در تفليس ب و ابز ماندهء زندگی به روسيه گرخيت. بنديل ببست
روسيه که از قزوين می گذشت، گواهی می  زير خمتار گريبايدوف و الکساندر  در مهان سال     

پيوسنت به  وزير خمتاراز  هارا گرفتند و در دمشنی اب قاجار  دور ورش مردمآن شهر داد که در 
انگليس ها بيش از ديگران هبره  ،ه وطننسبت بتفاوتی اين بی  از  .شدند را خواستار روسيه
 تمالی جلوگريی کنند و هم حهم از شورش های ا اتتقويت کنند را کوشيدند روحانيان و   بردند

هر جا که آخوندی  از آن پس .و به جتزيهء ايران برآيند داب روس ها در افتن اخذ فتوا  به ايری

                                                 
31

 Lambton, A.K.S: Secret Society and the Persian Revolution of 1905-6, 

Middle Eastern Affairs, No 1, p. 262 

   
32

 .24و 46.  ، ص1661يز، چاپ سنگی، ، ترب اتريخ  و جغرافيای دارالسلطنهء تربيز: اندر مريزا قاجار   
33

 G.Prince Scherbatow: Le fled Maréchal Prince Paskévitch, St. Petersbourg,  

Imprimerie Trenke, 1882, p. 81 
34

 Wilbraham: Travels in Transcaucasian Provinces in Russia, London, J.Murray, 

1839, p. 256. 
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. منونه ها کم نيستند. را در کنار داشت سو منايندگان انگلي قشونی از لوطيان ،سربلند می کرد
فرصت را ، از روسيه به دنبال شکست ايران ، انگليس ها به زمانهء عباس مريزا وليعهد به مثل،

، عليه روس ها به عثمانیغنيمت مشردند و برآن شدند که جنگ سومی اب کمک خبشی از سپاه 
و انِی جنگيدن  سته و انتوان شده اندروس ها  خ دوم بر اثر جنگ تند کهمی دانس. راه اندازند

ابب را پشتيبان تزار می دانستند و اب خرب بودند که اين وليعهد  عباس مريزا ديگر اينکه .ندارند
ای که  «وصيت انمه»در  درخواست عباس مريزا. انمه نگاری را اب روس ها گشوده است

 35.جانشينی بپذيرندرادرانش به جای ب فرزند بزرگ او را به، پس از مرگش اين بود که آراست، 
« کروميک»هم دکرت ، يکیخمالفان سردمداران از .انگيختهها بر ليس انگروس ها پذيرا بودند و 

وابسته به کمپانی « ماژور هارت»ديگر  .که بيست سالی در ايران زيست بود نپزشک خاقا
   36.سفري انگليس در ايران« جون مکنيل»هند، و بويژه 

به هر جنگ و به  حکومت. ايران سپاه منظمی نداشت در آن سال ها کهر شد ايد آو ابيد     
 بههجروانهء  از سرحدات سالح می داد و .يدبر می کش روستائيان و کشاورزان را هر حبران،

سر می  اهل خانه  بی سرور و بی آذوقه  ،ها در غياب سران خانواده بدان معنا که. می کرد
از سرحدات می  سياحان و اي ايرانيانی  .رها می شدندشتزار ها به حال خود ک .کردند

 .روستااين شده بودبدل به گورستان ات فرسنگ ها  که مرزهای ايران گواهی می دادندگذشتند،  
يس لانگبراه جنگ سوم،  داوطلب کمبوددر   37.يممی خوان سياحتنامهء ابراهيم بيکچنانکه در 

آخوند  کمبوداب  اما  .مردم رابسيج کنند بتوانندراه  اينز بلکه ا ات افتادبه فتوای مالاين  نياز را ها
تن از چندايری ه شا به کمک کهدارند برآن  را عباس مريزا مناند جز اينکه چاره.  شدندروبرو 

که   بودآمادگِی ن را مردم اما .خواند فرابه تربيز  انمی به سرکردگی سيددمحم آخوندهای عتبات را
  38.به راه افتندفی سبيل هللا  خانه و زندگی را رها کنند و ،ابر ديگر تن به جنگ  بدهند

                                                 
35

 Homa Nategh and Bill Royce : «The Will of  Prince Abbas Miza », in : Studia  

Iranica, no. 10,  1970,  P.20-26.                      
36  Docteur Cromick, Major Hart, John Mack Neil 

37
 .سياحتنامهء ابراهيم بيک، مقدمه ابقرمومنی، انتشارات سپيده، بی اتريخ: زين العابدين مراغه ای    

  .29. ، ص1431، تربيز، ماثرسلطانيه. عبدالرزاق، مفتون دنبلی   38
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و  سوم می دانست که جنگ .به آرايش جبهه  نداشتچندان متايلی فتحعليشاه خود 
شانه از مسئوليت  در انمه اش پس. يس استلانگ جهاد زير سر منايندگاندرخواست فتوای 

 :به عباس مريزا نوشتو  خالی کرد
مشا خواستيد آقا . امری خنست اب مشا مشورت کرده اممن در هر  ،فرزندی»  

مشا خواستيد من به سلطانيه !  دمحم را از عتبات بياورم، بفرمائيدآمده اندسيد
اکنون خود  !مشا خواستيد پول بدهم، بفرمائيد، داده ام! ام دهبيامي بفرمائيد، آم

لح کنيد و اگر به صلح مايليد ص اوضاع  و احوال سرحدات را هبرت می دانيد،
اگر جنگ می خواهيد، جبنگيد، ليکن مهه مسئوليت ها را خود به گردن 

 39.«بگرييد
به « فی سبيل هللا» به راه جنگ و مردم. دردی را دوا نکرد هم از عتبات سيد دمحم رسيدن      

انمی هم از سوی « ژوزف»در نشست اب علما، درجهت تدوين فتوای جهاد، . را نيفتادند
عهده سان بر اشاهزاده حسنعلی مريزا حاکم خر  نيز فرماندهی جنگ را. رکت کردش انگليس ها

از ات  که به ايری عباس مريزا بشتابند  روس هاکه خرب شدند، چاره را در اين ديدند .شناخت
 :که  اين بود وليعهدبه روس ها  شنهاديپ. پيوند او اب انگليس ها و روحانيان جلوگريی کنند

دست مهدست نشود، فريب انگليس ها را خنورد، ثمانی اب ع دولت ايران اگر»
شهر  11خبش بزرگی از ، روس ها آماده اند که نزند روسيه دولت اب به جنگ

از نو به ايران ابز   ،فته بودندر ايران گدولت از ميالدی 1868قفقاز را که در
 . «ابر ديگر ايران بزرگ را  به رمسيت شناسند  !گردانند

يس ها رسيد، دست به کار لبه گوش انگ از دست رفته اِد برگرداندن والايتمهينکه پيشنه      
 11از ميان اگر  بديهی بودکه .از نو لوطيان را بسيج کردند .مانع اين اسرتداد شوندات  شدند

ايران اب ارواپ بود، پس می دادند، داد  داد و ستد  ايروان را که راه مستقيم ،واليت از دست رفته
 ايران نندهء گندمکاگر خنجوان را که بزرگرتين صادر   .می گرفت جان اتزهاب فرنگ  ايران  و ستد

                                                 
39 Henry Willock à  Public Record Office, F.O./60/27.  جنگ های ايران  و »اين اسناد را در مقالهء

  .به  دست داده ام«  از ماست که برماست»،   در جمموعه مقاالت «روس
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پيشرفته ترين سرزمني  می توانست ايران به دست می آوردند، ،اسب و فرش به فرنگستان بود و
صادرات ايران آنگاه  زاين ديد که اپی انگليس ها در  رقابت اب روس   .آيدبه مشار  در منطقه 

  ات ابزار های ايران رخيتند ارزانرتين هبا به را به شانکاالهای خود چنانکه آمدند. ابز شد ها
پس از دست روس ها را کواته کنند و  خواستندديگر اينکه  .بکشانند ايرانيان را به ورشکستگی

 . منايندرا به ايران جلوگريی قفقاز  والايت دادن
يک انمهء    درو قلم برداشت ، در ايران سانگلي سياسی هءمنايند ماکدوانلد چنني بود که    

ی دست خواهم زد ات هرکار من به » نوشت وزارت خارجه انگليس،« یر کميته سّ »حمرمانه به 
انگليس ها    40!«به ايران نزديک شوند ،های قفقازدادن شهر ازای پس  در نتوانند روس ها

و  به راه افتاداز موعد  زودترسپاه آن خوشبختانه  .دننسپاه عثمانی را بسيج کخواستند 
روابط ايران اب روسيه نيز رو به  .جنگ سوم در نگرفتپس  .ملحق شودسپاه ايران  نتوانست به
ها آورد و از آانن ايری  يش روی به روسپش از يبه سخن ديگر عباس مريزا ب .هببودی هناد

روس ها   را اب دوليعهپيوند  بر آن شدند که ابز مهينکه  خرب به انگليس ها رسيد،  .خواست
جانشينی فرزندان عباس مريزا که سفري روسيه در عهد انمهء ترکمنچای به کرسی و از  بشکنند

 و در رفتند و لوطِيان مالاين سراغبه  بی درنگدگان انگليس نمناي پس .گريندجلو  نشانده بود،
 .عليه حکومت ايران شرکت کردندطئهء سياسی و ت
به ايران را اب مست وزير خمتار  گريبايدوف الکساندرء سرشناس نويسنده  سراجنام دولت روسيه   

و ازموسيقی داانن  سان بنامو منايشنامه نوي انشاعر  گريبايدوف يکی ازکه  می دانيم   .فرستاد
پس  .عليه تزار شرکت کردهای انقالبی روسيه  دکابريستدر جنبش  .به مشار می رفت بزرگ

حل معاهدهء ترکمنچای به هبانهء  را مزاحم شاعر آن کهآن شد   از خدا خواسته بر دولت روسيه
و وبه  اب بی ميلی 1666شوال  61/ 1818اوت  68در گريبايدوف .داردگسيل به ايران  
گريبانگري   گريبايدوف برخی  از نوشته های 41.راهی ايران شد « يک تبعيدی سياسی»عنوان 

                                                 
40  Sir Macdonald to Secret Commitee, Confidential, Téhéran, 8 mai 1828 (Public 

Record Office, F.O., 60/30).  
41

 Jean Bonamour : A.S.Gribodeov et la vie littraire de son temps, Paris 

1965 . 
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  منتآن  42.رتزادولت در نقد  «لآفت عق» جنجال انگيزشاز آن ميان  منايشنامه  .خودش شد
توقيف در  بيست سالی هم اومرگ از  بعد .پيدا شدروی پيانو خانه اش بعد از قتل او سال ها 

به  مريزا حبيب اصفهانی بعد هاکه   بودمولري 44«مردم گريز»از اهلام گرفته  منايشنامه آن 43.ماند
 .منتشر شدگوانگون  در جلوه های و 45.دفارسی برگردانشعر 

شاعر از آن ميان اب گوته . نيز آشنائی داشتارواپ  دوف اب نويسندگان و شاعران بنام گريباي   
ديگر اينکه  46.کنستان بنژامن فرانسویرمان نويس   سياستمدار واب ، و نيزآملانی در اپريس

 «مغضوب» نيزپوشکني دوستش . مشار می رفت به Southern Societyاز اعضای گروه خود او 
 به کواته مدتی و  شرکت کرد «دکابريست ها»در جنبش  عليه تزار ميالدی 1861در  يرا، ز افتاد

وزير خمتار به  رمسی اب مست را گريبايدوفديد   خوشرت تزار بدينسان بود که 47.شد افتادزندان 
بهِ يکی از دوستانش  چنانکه . خطر را احساس کرده بود گريبايدوف  .ايران بفرستدتبعيد 
 :نوشت

حدس بزن به کجا؟ به . تبعيد کنند بريون از وطنبه را هند ممی خوا»
  !«هرچه کوشيدم از زير اين ماموريت در بروم، نشد! ايران

نيمه راه به  .ايران شد راهی 1664ربيع الثانی /  1812فوريه   6در اب بی ميلی وزير خمتار    
عت ابيد به ضرب چاقو اب اين مجا»زيرا که . راه و چارهء ديگری نيست: به پوشکني نوشت

ست يکرا اما. شود راهی درابر فتحعليشاه به تربيز بنا بود که به حمض رسيدن  48.«طرف شد

                                                 
42

« دروغنيبی وفائی های » و  « انمزد شوهر شوهر دار»،  «دانشجو»،  «مهسران جوان»از ديگر منايشنامه های او می توان از   
. ، سال چهارم، ص2و   1مشاره  بررسی های اترخيی،: ، در« نکاتی در ابرهء قتل گريبايدوف»قائم مقامی  : نک. ايد کرد
 .612ـ611

43
 .آن منايشنامه را چند سال بعد، يکی از دوستانش  روی پيانوی خانه ءگريبايدوف ايفت و به چاپخانه سپرد   

44
 Molière  :  Le Misanthrope. 

45
 .قمری 1616، استانبول،  مردم گريز:  مريزا حبيب اصفهانی  

43  Benjamin  Constant رمان نويس مشهو سوئيسی اوايل سدهء نوزده . 
47

 Laurence Kelly : Diplomacy and Murder in Tehran, New York,Tauris Park 

Paperbacks, 2006, p.50. 
48

 Pouchkine : Voyage à Erzeroum pendant la campagne de 1829, traduit du russe, 

Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1993, p. 498. 
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 Madame de la به ديدار. شد وليعهدخوش نشني کاخ . عباس مريزا را گرفت خانهءراه 

Marinère روزها را  از آجنا که موسيقی دان بود،. رفت هم آموزگار  فرانسوی فرزندان عباس مريزا
خنده  .ستودبه نيکی  را عباس مريزا در انمه هايش ! سر کرددر کاخ عباس مريزا به نواخنت پيانو 

 را به جای وليعهدفرزندان  کوشيدديگر اينکه  . به قلم کشيدرا  «شدندان های سفيد»ها و 
. زندکنار بعباس مريزا  انگليس ها را از درابر برادرانش در معاهده ترکمنچای بگنجاند و 

در اين  . آصف الدوله خمالفت کردصدراعظم اهليار خان دوست انگليس ها   .نتوانست
  :نوشت گريبايدوفراستا 

بديهی است که به سبب پشتيبانی من از جانشينی فرزندان عباس مريزا در »
معاهده ترکمنچای، اين مامور انگليس يعنی اهليار خان آصف الدوله هرگز 

 . 49«خنواهد خبشيداين پشتيبانی را به من 
غم به  وزير خمتار می دانستند که تزار ازکشته شدن. فرصت را غنيمت مشردند انگليس ها      

از جانشينی را  عباس مريزا که به کمک آصف الدولهداشتند  هم  برانمه  در. دل خنواهد گرفت
 آصف الدوله اين. ار دولت انگيس را بر جايش نشانندويکی ديگر از شاهزادگان هواد بردارند

( 1861-1841) 1646هجری ات  1641از  .الوی دمحم شاههم داماد خاقان بود و هم خ
از جبهه  وا داد و و روسدر جنگ های ايران  که مهو بود. اخذ کردرا هم  مقام صدر اعظم

 آن دولتمردخيانت  درخويش به تلخی « منشآت»در قائم مقام مريزا ابوالقاسم . بگرخيت
ايری اسناد به  آدميت همفريدون   !«که هنگام گريز استگريز به هنگام  ب»: ه بودسرود
از  و  به انگلستان ارادت می ورزيد ،جهت سياستدر » آورده است که اين سياستمدارمعترب 
ات جائی  50.«زيستی م دولت در عتبات هم حتت محايت آن .اران آانن به مشار می رفتز کارگ
the English Asefoddowle انگليس ها او راکه 

اين  شرح دست نشاندگی. می خواندند 51

                                                 
49

،  هتران،  نشر  گسرته، مصيبت واب و بالی حکومت : ، در«قتل گريبايدوف در احکام و اشعار رستم احلکما»: مها انطق   
 114-111. ، ص1618

50
 66. ، ص 1621ان، انتشازات خوارزمی، هتر  امري کبري و ايران،فريدون آدميت،      

51
   Colonel Sheil to Palmerston, Tehran, (Foriegn Office, F.O. 

60). 
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دو دخرت   اين آصف الدوله .ابمداد هم بدست داده است مهدی را افزون بر آدميت، دولتمرد
 !واداشت «تشرف به اسالم» به و حبس کرد شدر حرخمانهء خود ربود وهم را ی گرج

 جمتهد مريزا مسيح و م صدراعظ اما. کند آزاد را اين دخرتان ات کرد  بسيار تالش گريبايدوف
مالتسوف  مرتجم، نرميان خان، جمتهد ، وزير خمتار در حضور نشستیبنا شد  . نددادنتن  ،هتران

. اپ نگرفت. شوند، بلکه آن بيچارگان از زندان آزاد براپ گرددچند تن ديگر سفري روس و 
  .هم بی نتيجه ماند گريبايدوف کوشش های 

برآن شدند  داشتند،به اللهيار خان  کهاعتمادی   اب ها گليس، ان1862 ژانويه 62در     
 ديگر مهکاری ابدر  ات از اين رهگذر رند،واگذا مهوبه  نيز را« نزديک شدن به جمتهدماموريت »

و  خراسان و هرات را يکی کنندخنست حکومت . جتزيهء والايت ايران را پيش گريند ،مالاين
 .نقشه ای که از ديرابز در سر داشتند .صف الدوله بسپارندآ به خودنيز را  آن واليت فرماندهی

پوشاک  آذوقه و. ح کردندلمسّ  را ی سرخسترکمن ها از هبر جتزيهء خراسانات جائی که 
  .داشتندوا حکومت  العمّ  و به درگريی اب رساندند

را   شاهدرابر فتحعلي راه برای شرفيابی سفري روسيهدر چنني شرايط سخت و حتميلی بود که     
برای انمزدش که  .ماموريت جان سامل به در خنواهد برد که از اينبه دلش برات شده بود  .گرفت

 جز او که در روسيه پشتيبانی  اين را هم می دانست . در تفليس مانده بود،  دلتنگی می کرد
 جمتهد مريزا مسيح را از توطئه  گريبايدوف پيشرتروس،  دبري سفارت« مالتسوف» .نداشت

گريبايدوف هم از اين برانمه . آگاه کرده بود انگليس هابرانمه جتزيه ايران به دست و ران هت
 :به يکی  از دوستانش می نوشت. آگاهی داشت و هم از سرنوشت شوم خودش

دمل  مدتی است .سخنی برای خاطر آزردهء من بياب» 
مرگ در . آنچنان تنگ است که بيش ازآن دلتنگ نتوان بود

دمل شور می . ست و منيدامن چرا اتکنون زنده امانتظار من ا
 52!«زند

                                                 
52

  Youri Tynanov : La mort du Vizir Moukhtar, Paris, Gallimard, 1969, p. 

191  
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تک به تک  مهه هيات ما را»: فرستادمی  گزارش ش همبه دولت متبوع خود گريبايدوف    
اين »: نوشتنيز به دوستش پوشکني  پشتيبانی از جانشينی عباس مريزا در 53!«خواهند کشت

سفر در  54!«نی ميان فرزندان خاقانجانشياب خونريزی حل خواهد شد و اي برسر  داستان فقط
که 1862فوريه يکم در  .گزيدشهرمسکن   زنبورکخانهءدر ، ازمهراهانن ت 93اب هتران، گريبايدوف

به سرکردگِی مريزا مسيح « دسته لوطيان و اوابش مچاق ب»55،بود درابر به فردای روز شرفيابی
از ابزار هتران به راه  ،«راستامروز روز عاشو  !هللا اکرب ! اي حسني»اب شعار  ،هتران جمتهد

تن رسيد و سنگسار حياط سفارت  111به . ايران جمتهد افزوده شد برمشار  رفته رفته .افتادند
در جهت برقراری آرامش از ميان دستور داد  انمی « مريزا حاجی بيک»ات جائی که   .آغاز شد

اهل سفارت در و . رسيد گريبايدوف  نوبت بهآنگاه  .کنندتکه اپره   در دم يک تن را مردم
 56!می دادند«  حکم جهاد»پنجره ها را بستند، زيرا که مريدان جمتهد مجلگی مّسلح بودند و 

 و پنجره ها را در .ندهجوم آورد اب سرکردگی آصف الدوله لوطی  مجاعت ديری نگذشت که   
آغاز فارت افراد س« سنگسار» آنگاه.سرازير شدندزنبورکخانه  ن حياطرو و به د ند،را شکست

مرگ به اپی به قول خودش  .رسيدبه جائی ن. را آرام کند اندازان سنگگريبايدوف کوشيد   .شد
شاهدان گواهی می دادند که    .برداشت زخمهم در اين گري و دار خود او ! ديوار رسيده بود

ما را خواهند کشت، »: فرايد می زد پشت هم واز دست داده بود  خونسردی را گريبايدوف
. خودش قرابنی شداما  . ايرانش را  از مرگ برهاند مهزمان تالش می کرد  57!«هند کشتخوا

را  او چون حاضران گفته اند که 58.دريدرا  گريبايدوف ينهءبه ضرب چاقو س يکی از لوطيان
سربريدند و  «سنگ و مچاق و قمه» به ضرب را مهراهانشتن از  62انچار  به منی شناختند،

                                                 
53

 .122.شر گسرته، مهاجنا، ص، هتران، نمصيتت واب و بالی حکومتقتل گريبايدوف دراشعار رستم احلکما، در     
54

 E.J.  Harden : The Murder of Griboydof, Birmingham 1979, no. 6.  
55

  Castello, D.P. « The Murder of Griboyedev », Oxford Slavonic Papers, S.P., no 8, 

1958, pp. 66-89. 
56

 .121. مهاجنا، ص   
57

 .121. مهاجنا، ص  
58

 .126. مهاجنا، ص   
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گفته می شد که در آن   .دست  انگليس ها نيز در کار بود ابز اين کشتار در .تکه تکه کردند
وقايع  . «توده ها را عليه روس ها برانگيخته بود»رويداد آصف الدوله به حتريک انگليس ها 

زيرا که اب ». نگاران آن روزها بر آنند که اين دولتمرد خود در قتل وزير خمتار دست داشت
از  يکی .تکان خنوردندازجای خود در مهه اين احوال درابراين  59!«داشتانگليس ها مهراهی 

 مالتسوفسفري روسيه  .راه به جائی نربد اما .تدارک ديدسپاهی مريزا عليشاه  سلطانشاهزادگان 
. گورستان ارامنه جای دادنداجساد را خنست در  .به در بردتوانست که اب پوشاک ايرانی جان 

دست داشت شناسائی  که به   60ازدواج از روی انگشرتی را ايدوفگريبکالبد ا  روس ه بعدها
در  .استبه دست داده  «سفر به ارزروم» پوشکني دری که شرح.  کردند و به تفليس بردند

را می آورم، گواهی می که چکيده اش اکدوانلد سفري انگليس در گزارشی  موف، مرگ گريبايد
 :  داد

و ... .زا ابوالقاسم قائم مقام ايستاده بودمري در کنار او . عباس مريزا مرا فراخواند» 
براستی  . نشان اندوه چهره اش را  به ّشدت دگرگون کرده بود . اشگ می رخيت

که  چند حلظه پس از ورود من به کاخش، تنها سخنانی که   آنچنان سراسيمه بود
ه حتی مه!  ، گوئی که خدائی نيست جز خداال اله اال اّّل :  بر زابن راند، اين بود

عباس مريزا حتی قادر   .«های دانوب هم  منی تواند جناايت ما را اپک کند آب
در . کرد  خواستام انمه های رسيده از هتران را در سراجن .به سخن گفنت اب من نبود

وزير خمتار  العاده و سفري فوق آقای گريبايدوف»: خنستني تلگراف آمده بود
خيزش  مردم اپيتخت به دست مردم   امپراطور روسيه، اب مجله مهراهانش در طی

   61.«کشته شدند
و نه تنها  نقش جمتهد  زيرا.  دمآ یجور من حقيقت ابمکدوانلد  انمهءکه  نيست ترديدی    

مهوطنانش سهم  .گرفتان ديده   را آصف الدوله های خيانت، بلکه به فراموشی سپرد را لوطيان

                                                 
 .121. ، ايد شده،  صستم احلکمار   59

60
 .ازدواج کرد«  آان»گريبايدوف پيش از راهی شدن به ايران  اب  دخرتی  به انم     

61
 Macdonald, Public Record Office, Fo 60/31, cté par : M.D. Lang : Griboyedov’s 

last years in Persia, NewYork, 1957, pp.328-9.  
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 از و نه راند« مردم اپيتخت»سخن از  هم در ربط اب شورش .داشتپنهان قتل  اين درهم  را
 آن کشتار از در جانبداری بی پروا، اسالم آورده ل ومورخ انگيسی االص، لگارا  حامد  .لوطيان

در قتل وزير  وحال آنکه 62!«بود «خنستني جنبش مذهبی عليه استعمار»آن قيام  :می نوشت
و انگليس  ، مالاين و درابراينانلوطيتوطئه »از مجلگی و گزارشگران خارجی جهانگردانخمتار، 

  63.سخن گفته اند «ها
 «شرفيابی»به هنگام  کهشاه  ز نويس طن و رمسی مورّخ( رستم احلکما)دمحم هاشم آصف      

و  دست مالاين» بهوزير خمتار که   پيش بينی می کرد ،گريبايدوف به درابر حضور داشت
در داراخلالفهء هتران ( 1862)جریه 1644در سنهء :افزود می و «خواهد شد لوطيان کشته

چرا او »: گفتشاه   ! « جاء ِيربوع: عرض کردم... نظرم برآن  روس اجل رسيده افتاد... بودم
چون يربوع موش صحرائی است و شکار و خوراک اعراب »: ؟ عرض کردم«را يربوع خواندی

عد از ده روز خرب ب .اين اجل رسيده نيز شکار و مقتول و طعمه اهل ايران خواهد شد!  بدوی
ابش و رندان ابزاری به هجوم عام، به خانهء به اتفاق  او ... رسيد که مالهای خالی از حکمت

اموالش را به اتراج بردند و او را اب سی و نه نفر . مذکورآمدند يربوع الدولهاجل رسيده يعنی  آن
 و ايرانش هتران  تهدجم مريزا مسيح در نکوهش به طنز رستم احلکما 64!«کشتندرا از مالزمانش 

  :سرود می
 روس  ای  قاتل        بينم     لفقارتاخوش آنکه  به دست ذو        

 کوس غرش  و اب       بينم       وارت  ـی   سمرتض  مرکب بر         
 اب  قهر  و  عبوس         گري و دارت  بينم    نگ و جدال ودر ج      

به راه ا لوطيان و انگليس ه، روحانيان. مهوار شد دمشنانبر راه  روس،اب مرگ وزير خمتار         
نقشهء جدا کردن  خنست به سراغ جمتهد مقتدر اصفهان رفتند و اب او. مهگام شدندجتزيهء ايران 

را هم در سر  لوچستانبو  خرمشهر و بوشهرمی دانيم که جدا کردن  .را در برانمه هنادند هرات
                                                 

62
  Hamed  Algar : Religion and State in Iran, U.C.P., 1969, p. 154  

63
 Lady Sheil : Glimpses of Life and Manners in Persia, London, Jhon Murray, 

1856 .  
64

 1862/ 1644، خطی، احکام و اشعار رستم احلکما(:   رستم احلکا)دمحم هاشم آصف     
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ولت روسيه يکسره از دولت ايران پشتيبانی می کرد و دولت  دربط اب هرات در  .داشتند
  .آورده ام 67و فرانسواين 66ديگر از زابن انگليس هادر جای چنانکه . 65انگليس از افغانستان

اين  هرابر که  .خبشی از افغانستان و افغاانن خبشی از ايران می دانستند را اين واليت ايرانيان
کار به جائی رسيد  که دمحم . جلوگريی می کردند انگليس ها به هم نزديک می شدنددوسرزمني 

زورش  اما نتوانست در برابر دمشنان پر.  زد ء شهرشاه به هرات لشکر کشيد و دست به حماصره
 . نداشتهم  پشت و پناهی  .ايستادگی کند

به  قمری نريوی درايئی انگليس، آراسته به توپ و تفنگ 1626/ميالدی1841در    
کارکنان اين کشتی مجلگی ه  مه. درخليج فارس پياده شد 68ی يک انگليسیفرمانده

مهاان گرفنت فتوای جهاد از  تنها راه جداکردن هرات برای انگليس ها، 69.«سياهپوست بودند»
در  شانيس ها خودل، انگات آن زماناينکه  شگفت انگيز. سوی روحانيان بود و بسيج لوطيان

آن  مکنيل جون آن دولتسفري  اکنون .70ک ايران آورده بودندهرات را جزو خا  ،جغرافيا نقشهء
روس ها  فرستاد که خود به دولت متبوع گزارشحتی   .به حاشا برآمد گرفت و  نکته را ان ديده

 سفري انگليس پس  71.و ما مانع خواهيم شد «اين دژ را به دولت ايران بسپارند»می خواهند 
را اب « ابب مکاتبه». ديدو گرفنت فتوا  د مقتدِر اصفهانساده ترين راه را در کنار آمدن اب جمته

لوطيان هنوز  در قدرت  در اين وضع انبسامان .بگشود« فحل علمای ايران» شفتیسيد ابقر 
خويش و  سرزمني به انکار. م استقالل برافراشتعل   آن صنفکی از رهربان چنانکه ي. بودند

                                                 
65 Pio Carlo Terenzio : La rivalité anglo - russe en Perse  et en Afghanistan», Paris, 

Librairie Rousseau et Cie, 1942, p. 42. 
66

- Alexandre Burnes : Cabool and Residence in that city, London, Jhon Murray, 

1843, p. 43 
67

 Outrey  le consul de France à Louis Mathieu Molé, Trébizonde, 28 Juin 1828,  

(Correspodance Consulaire, Tome IV E. A.A.F) 
68

  Commandant Low 
69

  Bagdad,  Le 25 Nov. 1847 (Correspondance Consulaire, Tome II,  M.A.E.F.). 
70

 George Sumner : « L’Afghanistan et les anglais », in : Revue de l’Orient, 1843,  

tome V, p. 63 . 
71

 .  84-86. ف ص1288چاپ يکم لندن،ا نتشارات پيام، رهنگی، ايران در راهيابی ف: نک  
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غارت  کشتار و  دستورسپس  . اند و سکه زدخطبه خو « رمضان شاه»به انم ايران برآمد  دولت
  .راه به جائی نربدگرچه  72.شهر را داد

 ، راه جتزيهء ايرانو به  جمتهدانلوطيان و به ايری  بر آن بودند کهماجرا انگليس ها  در اين     
از واليت را  راه، آن  اين از  برانمه شان اين بود که. بدل کنند مّرهحمُ به و بردارند  خرمشهرانم 

ره رمسی و سِر حممّ ادعای عثمانی بر  » اب اتکيد که و به عثمانی واگذارند،  ايران جدا کنند
سياست »پس  آنن آدميت، از و فريد گفتبه   73.«ه امسی استخرمشهر ادعای ايران بر سر 

خوزستان را اشغال  اکنون آسان تر می توانستند  .«استوار شد انگلستان بر تسلط عثمانی
ثمانيان هر اما ع .ختانه دولت ايران ايستادگی نشان داد و اين کار سر نگرفتخوشب 74.«منايد

در  چنانکه. ات آن واليت را از اپی درآورند بردندچندی به  خرمشهر يورش می 
يس ها لانگ  75.کشتندانی را  ر ان و زائر ايگابزر  255بيش از  قمری 3521/ميالدی3489

 76؟«می کند خود را نسبت به بلوچستان جتديد دعوی» دولت ايرانکه چرا   هتديد می کردند
خبشی از »ات بتوانند از  آراستند جداگانهلرها و کرد ها و خبتياری ها هم طرح  جدا کردن برای

برای اجرای اين طرح ها انوگان  . 77واليتی مستقل براپ دارند« ها خبتياری عربستان و سرزمني
 . های خود را در بندر بوشهر پياده کردند

اب . يس ها به انديشهء اپدشاهی افتادلبه انگ در اين ميان حسينعلی فرمانفرما نيز اب تکيه     
در  کالمی و لوطيان نکه در مهه اين احوال، از سوی روحانيابنگر   !سکه زد« عادل شاه»لقب 

و  «جهانی است»استداللشان  اينکه اسالم .  پشتيبانی از متاميت ارضی ايران به گوش خنورد
به دنبال وضع » :وبينو گزارش می دادگ .یچه ايرانی، چه انگليس پس. مرز منی شناسدحد و 

                                                 
72

 . 21-26. مهاجنا، ص     
73

  Henri Layard : Earley Adventures, op, cit. p. 93-94. 
74

 .28. امري کبري و ايران، ايد شده، ص:  فريدون آدميت    
75

  «Affaire de Kerbela », op. cit . 
76

، 6جلد   1642جلد، هتران، بنگاه ترمجه و نشر کتاب، ، 6ترمجهء وحيد مازندرانی،  قضيهء ايران،ايران و :  کرزن. ن. لرد ج    
 . 686. ص

77
  Layard, op, cit. p. 294. 
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 در مساجد گردآوری مردم  و عليه انگليس ها حکم جهاد فتوای تنها راه  جنات را « وخيم کشور
ميان غارت مردم از »: در بوشهر می گفتند. بود «آن دولتمّسلح کردن مسلماانن عليه  و

   78!«غارت انگيس ها در بوشهر تفاوتی نيست سوی قاجار ها و اي
برخواهش  بنا»اب علما مهدست شد و  به انم خدمت، فرمانفرماحسينعلی  در اين ميان      
 ستود،می که فرنگی و ايرانی   ،بزرگرتين جهانگرد ايران را ، حاجی زين العابدين شريوانی«لماع

 ويش مسلک بود و اب دين و روحانيت سراز شرياز براند، هم از اين رو که اين دانشمنِد در 
شخصيت او را تفصيل  به  نيزانگليس ها . ق 1614/ م1811در  79.نداشت سازگاری

 قرابنی دوم يغمای جندقی  80.ندرا به قلم کشيد از سفرهاي سی سالهء اين درويش و ندستود
در قزوين و  .دافتامطرود علما  که به خاطر نقد دين و اهل دين  شاعر بنام آن سال ها بود، 

اين گروه  و از . فارسی سره را ابب کرده بودند، مهگام شد رفته رفته اصفهان اب نويسندگانی که
   81.دوری می جست روحانيان و اسالم نيز به کار گرفنت واژه های عربی پرهيز می کرد و از 

اين گفتگو را    .در نقد اسالم از  گفت و شنود  سواری اب يک مرشد می آورمء  ديگری منونه   
درآميخته که مفصل تر است،  اب منت فارسی نيزمن  .زابن فرانسه برگردانده نيز به« گوبينو

می رفت  مهی راهديگر، قرآن به دست  به دستی و  سّيد ساخلورده ای  عصا : بدين روال 82.ام
و  سواری که از آن راه می گذشت روی به مرشد کرد. و سيل اشگ از ديدگان فرو می رخيت

 :پرسيد
 ای  مرشد، آخر چرا قدم می زنی و اشک می ريزی؟:    سوار         

                                                 
78

 A.J.  Gobineau à Walewski Téhéran, le 10 Janvier 1857, doc. No. 11 (Cor. Pol. 
Volume 28 ; M.A .E.F.)     

79
سال از عمر خود را به سياحت جهان گذراند،  گوبينو،  هم دانش و شخصيت او  را ستود و از سفر  حاجی زين العابدين سی   

زين العابدين . هاي او  به هندوستان، بغداد، افغانستان ، اوزبکستان، ارمنستان، سوريه، مصر و ترکيه،  يوانن و افريقا  ايد کرد
رايض : و ديگر.  1611، افست، هتران،  کتاخبانه سنائی  تان السياحهبس :  شريوانی صاحب  دو  سياحتنامهء بسيار مهم است

 .1662، هتران ، انتشارات سعدی، السياحه
80

 Gobineau : Trois ans en Asie,  Paris, Grasset, 1992, volume 2, p. 42 
81

 .12. مهاجنا، ص    
82 A.J.Gobineau : Les Religions et les Philosophies…, op, cit, p. 485.  
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 !فرزندم گريه می کنم  چون اب چشم چپ منی بينم:   مرشد         
 .ديگر جوان نيستيد مشا چون. مشاست بله، حق اب :   سوار         

) خدا ب کتا مهني حاال چون. ، گريهء من از جای ديگر استفرزندمنه :  مرشد
 !م که چه زيباست و چه عادالنهدرا می خوان( قرآن

  .مشا قرآن می خوانيد اين اول  ابر نيست که آخر  ...بسيار خوب:   سوار

اما خوب که خبوانی دستگريت می شود که اگر . حق اب مشاستفرزندم :  مرشد
آن گفت خالف اب دقت بيشرتی سخنان جربئيل را گوش داده بود، درست  دمحم

 .ائی را می آورد که در قرآن آمده استه

.  اما چه بسا که در نزول قرآن حکمتی است. بيگمان حق اب مشاست:  سوار 
 !دگريه ندار پس ديگر  

از مفهوم ظاهر و  که عمرم به سرآمد و  جاستاز اين  من اشکفرزندم، :  مرشد 
از  يتعالیاين را هم ندانستم که مقصود و منظور خدا.  درنياوردم ابطن قرآن سر

 و ندانستم منطق هستی مرب به کنار،پيا ،حال! ان نزول کالم هللا جميد چه بودش
جربئيل هم کالمی از  حتیات کنون  .چه بوداز  وجودی  واجب الوجودفلسفهء 

    83  !«هحرف های خدا سر در نياورد
اب اين تفاوت  .  شودراه را بر ملحدان گ که اب نقد اسالم مهراه بود  ی صوفيانهااين انديشه ه    
آن انديشه های  ه رفتهترفو  .به ميدان آمدند رنگ سياسیاب  فرقه های نواپ  از آن پس  که

 .راه را بر انديشمندان مرتد گشودندو راه  بدل شدند احلادیانديشه های  به صوفيانه به
 مها انطق

                                                 
83

در اينجا آنچه را که به خاطر داشتم نقل  .  آجنا که عبارت را در ميان کمانه آورده ام از منت فارسی هبره جسته ام که در ايران داشتم    
 .کردم


