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1. مقاله، در محیط Microsoft Word با قلمBlotus 13 تهیه و به دفرت نرشیه ارسال شود.

2. چکیدۀ ساختار یافتۀ فارسی و انگلیسی مقاله، هر کدام حداکرث در 200 کلمه ارائه شود.

3. توضیحات، معادل های خارجی واژه ها و اصطالحات علمی، به ترتیب استفاده در منت، با 

شامره گذاری پیاپی در هرصفحه درج گردد.

4. حجم مقاله، از 15 صفحه فراتر نرود.

5. نام و مشخصات نویسنده/ نویسندگان، همراه با نشانی پیام نگار و وابستگى سازمانى 

در پانوشت ذکر شود.

6. مالک ارجاع دهی، شیوه نامۀ انجمن روانشناسى آمریكا )A.P.A (است. 

نام مراكز آرشیوى كشور، به منظور ارجاع درون متنى به سند، به شیوۀ زیر در این فصلنامه 

رسواژه سازى شده است:

- ساكام )sākmā(: سازمان اسناد و كتابخانۀ ملى ایران.

- مارجا )mārjā(: مركز اسناد ریاست جمهورى اسالمى ایران.

- ِكامم )kemām(: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى.

- َمراسان )marāsān(: مركز اسناد انقالب اسالمى.

- اِستادوخ )estādux(: ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلامسى وزارت امور خارجه.

- ُمتام )motmā(: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران.

- ساكامق )sākmāq(: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى.

- مپس )maps(: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی.

- کمشا )kamŠā(: کتابخانۀمرکزی شهرداری اصفهان.

- ماد )mād(: موزۂ انقالب اسالمی و دفاع مقدس.

- ُمَکِمم )mokamem(: مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک.





Peer-reviewed Journal |  National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute

ISSN: 1023-3652 | E-ISSN: 2538-2268

Digital Object Identifier)DOI(:10.22034/GANJ.2020.2606

Indexed by Google Scholar, Researchgate, ISC, SID & Iran Journal | http://ganjineh.nlai.ir

  Vol. 30, No. 4, Winter 2021  | pp:  6 - 32 )27(  |  Received: 13, Dec. 2018 |  Accepted: 16, Feb. 2020

Ganjine-Ye Asnad
»120«

Abstract:

Purpose: The present study reports the dispute between Abdolhossein Dehdashti, a prominent 

Iranian scholar and merchant and the Anglo-Persian Oil Company  regarding the ownership of 

the Larestan bitumen land in Shoshtar between 1922-1928. The paper reports the efforts of the 

both parties to prove their rightful ownership of the land. 

Method and Research Design: This research is based on archival documents library resources.

Findings and Conclusion: The D'Arcy contract and the South Oil Company with the Bakhtiari 

people led to the disregard of the ownership of Sadat Qahiri, a resident of Shoshtar, Khuzistan, 

on the Larestan bitumen lands. Although the land was initially leased to the South Oil Company, 

its economic importance led the South Oil Company to claim ownership of the land and dis-

regard Sadat Qahiri's right of ownership. By choosing Abdolhossein Dehdashti as their lawyer, 

Sadat Qahiri succeeded in proving his ownership of the mentioned lands and undermining the 

economic-political interests of the Southern Oil Company. In addition, based on the proposal and 

follow-up of Sadat Qahiri 's lawyer, "Oil Management and Auditing" was formed in Khuzistan, 

as a result of which the profiteering of courtiers and influential people from oil resources was 

stopped and limited.

Keywords: Sadat Qahiri; Laristan Bitumen Lands; Abdolhossein Dehdashti; South Oil Company 

)Iran-British Oil Company(.
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چڪیده:

هدف: اختالفات عبدالحسین ده  دشتی از علما و تجار مشهور با کمپانی نفت جنوب، بر سر مالکیت 

اراضی قیر الرستان واقع در شوشتر، و اقدامات دو طرف برای اثبات حقانیت و مالکیت خویش بر 

اراضی مذکور، و پیشنهادها و راهکارهای ده دشتی برای جلوگیری از سوءاستفادۀ کمپانی از منافع نفتی 

در فاصلۀ سال های 1301-1307ش است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و مدارک تاریخی  گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری : انعقاد قرارداد دارسی و کمپانی نفت جنوب با بختیاری ها منجر به نادیده 

گرفتن حق مالکیت سادات قیری مسکون در شوشتر خوزستان بر اراضی قیر الرستان گردید. اگرچه، این 

اراضی ابتدا به شکل اجاره ای به کمپانی نفت جنوب واگذار شده بود، اما اهمیت اقتصادی آن سبب 

گردید تا کمپانی نفت جنوب مدعی مالکیت بر اراضی مزبور شود و حق تملک سادات قیری را نادیده 

بگیرد. سادات قیری با انتخاب عبدالحسین دهدشتی به عنوان وکیل خویش، موفق شدند ضمن اثبات 

مالکیت خود بر اراضی مذکور، منافع اقتصادی – سیاسی کمپانی نفت جنوب را متزلزل و مخدوش 

کنند. به عالوه، بر مبنای پیشنهاد و پیگیری وکیل سادات قیری »مدیریت اداری و حسابرسی نفت« در 

خوزستان تشکیل گردید، که به تبع آن سودجویی های درباریان و افراد متنفذ، از منابع نفت، متوقف 

و محدود گردید. 

کلیدواژه ها: سادات قیری؛ اراضی قیر الرستان؛ عبدالحسین ده دشتی؛ کمپانی نفت جنوب )شرکت نفت 

ایران و انگلیس(.

استناد: زکی پور، نعمت الله، لعبت فرد، احمد، سیاهپور، کشواد. )1399(. بررسی مناقشات عبدالحسین 

ده دشتی و کمپانی نفت جنوب )مطالعۀ موردی؛ اراضی قیر الرستان 1307-1301ش(. گنجینۀ اسناد، 
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1. مقدمه
با انعقاد قرارداد دارسی و واگذاری بخش عمده ای از سرزمین ایران، فعالیت های مستمر 
انگلیسی ها برای حفاری و اکتشاف نفت آغاز شد. هم زمان با شروع فعالیت های حفاری و 
بهره برداری، وضعیت سیاسی خاصی بر ایران حکمفرما بود. دارسی به دنبال بهره برداری از 
مناطق مستعد نفتی ذیل قرارداد با دولت ایران، نمایندگانی را برای اکتشاف و تحقیق به مناطق 
مختلف گسیل کرد و سرانجام در منطقۀ مسجدسلیمان موفق به کشف نفت شد. به دنبال آن، 
در صفحات جنوبی ایران، خاصه در خوزستان و حوزه های نفتی آن، چون هفتکل )1306(، 
آغاجری )آغاجاری( )1315(، بِینَک )1328(، اهواز )1337(، بی بی حکیمه )1340(، مارون 
و کرنج )1342(، و پارسی و رگ سفید )1343( کشف و بهره برداری از نفت انجام شد 
)خدادادیان، 1389، صص 35 و 36(. از همان ابتدا به چشمه قیری و اراضی الرستان در 
منطقۀ شوشتر توجه شد. به موجب قرارداد دارسی تالش برای مالکیت و بهره برداری از 
نفت منطقۀ مذکور در رأس برنامه های کمپانی قرار داشت. مبحث کلیدی پژوهش حاضر، 
موضوع مالکیت چشمه نفتی و اراضی قیر الرستان در شوشتر خوزستان است. طبق اسناد 
و مدارک تاریخی، سادات قیرِی مسکون در شوشتر مالکان اصلی چشمه نفتی و اراضی 
الرستان بودند. آن ها قرارداد دولت مرکزی با دارسی را نقض مالکیت خود می دانستند. 
بااین حال، سادات مزبور، سرانجام مجبور شدند این اراضی را به صورت اجاره به کمپانی 
نفت جنوب واگذار کنند؛ ولی کمپانی نفت بعداز مدتی با تغییر رویه، مالکیت سادات را 
نادیده گرفت و اراضی را تصاحب کرد. سادات قیری برای احقاق حقوق خویش و خلع 
ید کمپانی نفت جنوب، نیمی از اراضی مزبور را به عبدالحسین ده دشتی واگذار کردند و او 
را به وکالت خویش برگزیدند. به تبع این اقدام، ده دشتی به طور جدی به عرصۀ اختالف و 
منازعه با کمپانی نفت جنوب وارد شد و به تنهایی دربرابر کمپانی نفت جنوب ایستاد و با 
شکوائیه های متعدد تالش کرد کمپانی نفت جنوب را از صحنه خارج کند و حق مالکیت 

سادات قیری را اثبات کند.
هدف پژوهش حاضر واکاوی اختالفات عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب 
است که ازنظر شناخت وضعیت سیاسی-اقتصادی ایران و نفوذ کمپانی نفت جنوب و 
حضور بریتانیا در ایران در دورۀ مدنظر، اهمیت زیادی دارد. ازآنجاکه بخش عمده ای از 
اسناد موجود تاکنون منتشر نشده است، استفاده از این اسناد می تواند اطالعاتی مفید و تازه 

دربارۀ کمپانی نفت جنوب و فعالیت های اقتصادی آن در ایران ارائه کند.

نعمت الله زکی پور
  احمد لعبت فر 
کشواد  سیاهپور
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پرسش های پژوهش
بر سر چه  نفت جنوب  کمپانی  و  ده دشتی  عبدالحسین  اختالفات  اصلی:  پرسش   .1 

موضوعاتی بود؟
پرسش های فرعی:

2.  اقدامات عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب برای اثبات حقانیت و مالکیت بر 
اراضی قیر الرستان چه بودند؟

3.  پیشنهادها و راهکارهای عبدالحسین ده دشتی برای جلوگیری از سودجویی کمپانی از 
منافع نفتی چه بود؟

فرضیه های پژوهش
 1. فرضیۀ اصلی: مالکیت بر اراضی قیر الرستان مهم ترین دلیل اختالف دو طرف بوده است.

فرضیه های فرعی:
2.  ده دشتی به دنبال شفاف سازی و پیگیری پرونده در مراجع قانونی بوده، ولی کمپانی نفت 
جنوب با اعمال نفوذ و جلوگیری از ارسال پرونده به مرکز به دنبال خاتمۀ پرونده بوده است.
 3. تشکیل تلگراف خانه، حسابرسی در مسائل مالی کمپانی، به کارگیری افراد کاردان و 
استفاده نکردن از شخصیت های سیاسی و نظامی مهم ترین پیشنهادهای عبدالحسین ده دشتی 

بوده است.
درزمینۀ بررسی و تحلیل اختالفات عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب بر 
سر اراضی قیر الرستان، تاکنون پژوهشی انجام نشده است. تحقیق حاضر با استناد به اسناد 
آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران و کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی و مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، و هم چنین منابع تاریخی پژوهشی 

نوین محسوب می شود.

2. مالکیت اراضی قیر الرستان براساس مدارک تاریخی
اراضی معروف به قیر الرستان واقع در شوشتر از منابع عمدۀ نفت مسجدسلیمان بود که 
حدود سه فرسخ عرض و یک فرسخ طول داشت )کمام، 9180، ص2(. این اراضی دارای 
چشمه های طبیعی قیر و نفت متعددی بود که ساکنان و تجار محلی به تجارت قیر و نفت 
حاصل از آن می پرداختند. برپایۀ اسناد و مدارک تاریخی موجود، مالکیت اراضی به سادات 
قیری تعلق داشت. سادات قیری از سادات شوشتر خوزستان بودند که نسبشان بنابه برخی 
روایات، به امام موسی کاظم )ع( می رسید و چندین قرن در این منطقه سکونت داشتند 

بررسی مناقشات   عبدالحسین
 ده دشــتی و کمپانــی نفــت 

جنــوب...
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)مشعل، شمارۀ 772، 10بهمن1394، ص37(. آن ها، قبل از کشف اولین چاه نفت در ایران، 
این مادۀ سیاه رنگ را شناخته بودند و عمدتاً از آن برای مصارف دارویی یا به عنوان مالط 
برای آب بندی ساختمان ها استفاده می کردند. سادات با بهره گیری از ابزارهای ساده، از 
چشمه های طبیعی نفت بهره برداری می کردند و قیر و نفت آن را در مناطق اطراف شوشتر، 
دزفول و مسجدسلیمان و بعضاً تا نواحی مرکزی و جنوب می فروختند )ابطحی فروشانی، 
1384، ص11(. شه نواز در این زمینه آورده است: شوشتر یکی از مناطق مهم خوزستان بود 
که دارای معادن نمک و چاه های متعدد نفت -خاصه در مسیر رامهرمز- بود. مالکیت این 
چاه ها به شوشتری ها تعلق داشت و نفت آن به نواحی مجاور و حتی اصفهان صادر می شد 

.)shahnavaz, 2005, p49(

مؤلف تذکرۀ شوشتر مالکیت سادات بر این اراضی را تأیید و تأکید کرده است که: 
»هفت صد سال این اراضی نسل بعدازنسل در تصرف سادات بوده است. چشمۀ قیر الرستان 
که در آن محل واقع ا ست از قدیم از متعلقات آن سرکار است و در رقم امضای شاه طهماسب 
ماضی موّرخ به سال نهصد و پنجاه و دو که به اسم سیدمحمد تَلَغری صدور یافته و در آنجا 
میراسداهلل تصحیح نسب ایشان نموده است، چشمۀ قیر الرستان من جمله موقوفات معدود 
شده و اینکه الحال مستمر شده که تیول داران همه ساله وجهی از آنجا بازیافت می نمایند 
ازجمله بَِدع1 حادثه است و در پروانچۀ قدیم به اسم سیدعزالدین و سیدشهاب الدین احمد 
که الی اآلن باقی است مورخ به سال هفت صد و بیست وشش عصارخانه و بساتین و قری 
و مزارع بسیار تفضیل یافته که الحال اکثر آن ها معدوم و به هیچ وجه حقیقت آن ها معلوم 

نیست« )جزایری، 1348، ص40(.
چشمه قیری یا چشمه نفتی در همان عصر قاجار مشهور بوده و موردتوجه نویسندگان 
داخلی و خارجی واقع شده است. »چشمه قیری از ناحیۀ حومۀ بهبهان بلوک کوه گیلویه 
از نزدیکی قریۀ کیکاوس برخاسته، چندین َسنِگ آسیاِب َگردان آِب ناگوار شیرین دارد 
و نزدیک به دو قامت گودی آن است و در سال چندین خروار قیر از پایان این چشمه 
درآوردند که مردی زورمند با منتیلی2گران غوص کرده، منتیل را به سختی بر تختۀ قیر که در 
پایان چشمه است زده، در هر غوصی نزدیک به باری قیر شکسته بر روی آب آید« )حسینی 
فسایی، 1378، ج2، ص1596(. سیاح بریتانیایی هنری اوستین الیارد هنگام مسافرت به 
خوزستان در 1257ق/1841م/1220ش به چشمه نفتی در شرق خوزستان اشاره می کند که 
از آن مایه ای تیره رنگ خارج می شده و برای درمان کوفتگی شدید و درد مفاصل استفاده 
می شده است )الیارد، 1367، ص186(. علوی نیز به نقل از یادداشت های لفتوس که در سال 
1272ق/1855م/1234ش از حوضچه های قیر بازدید کرده و مادۀ آن را به دقت آزمایش و 

1.  جمع بدعت
2.  منتیل: دیلم در لهجۀ کازرونی
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بررسی کرده، آورده است: »حوضچه های مزبور در مناطق لم یزرع و شوره زار و در پشته های 
پیچیده و مرتفع و در مجاورت سنگ های سیاه و آهکی و گچی قرار دارد و روش ابتدایی 
استخراج قیر معدنی در مالکیت خانواده ای مذهبی به نام سادات قیری از اعقاب پیامبر اسالم 
قرار داشت« )یادداشت های لفتوس به نقل از: علوی، 1972، صص 765-767(. یکی از 
تاریخ نویسان محلی خوزستان معتقد است: »پیش از ورود اروپاییان در این منطقه خانواده ای 
موسوم به سادات قیری، نفت را با اصول اولیه استخراج می کردند و نفت سفید و... را در 
بازارهای تهران، اصفهان و شوشتر جهت بازسازی بقعۀ هفت شهیدان می فروختند و در آن 
زمان نیز که نفت سفید چشمه های مسجدسلیمان که به صورت بدوی استخراج می گردید 
و تصفیه نیز نشده بود، رقابت شدیدی در تهران و نقاط شمالی ایران با روغن چاه های 
نفت بادکوبه می نمود« )عباسی شهنی، 1374، ص54(. از سویی روحانیون نجف ازجمله 
مالمحمدکاظم خراسانی1، سیدکاظم یزدی2، شیخ عبداهلل مازندرانی3، شریعت اصفهانی4، و 
صدر اصفهانی و تمام علمای خوزستان از متقدمین و متأخرین، به اسناد مالکیت سادات 
قیری بر اراضی مذکور حکم قطعی داده اند و به صراحت متذکر شده اند: »بر اولیای امور 
واجب و الزم است ید غاصبین را از سادات کوتاه فرمایند« )کمام، 9180، ص4(. کارگزاران 
خوزستان ازجمله فخرالملک و حشمت السلطنه نیز در اسناد و مدارک متعدد بر مالکیت 
سادات تصدیق کرده اند )کمام، 9180، صص 4-5(. برپایۀ اسناد و مدارک فوق مالکیت 
اراضی و حق انحصاری استخراج قیرهای موجود در اراضی قیر الرستان شوشتر تا قبل از 

انعقاد قرارداد دارسی در اختیار سادات قیری قرار داشته است.

3. کمپانی نفت جنوب و فعالیت آن
با انعقاد قرارداد دارسی )امتیازنامۀ موم و نفت طبیعی معدنی( در 9صفر1319ق/ 28می1901م/ 
7خرداد1280ش بین دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی، فصلی جدید در مالکیت سادات بر 
اراضی قیر الرستان آغاز شد )متن امتیازنامۀ موم و نفت طبیعی معدنی، بی تا، صص 9-5(. 
طبق امتیازنامۀ دارسی، صاحب امتیاز با پرداخت 16 درصد سود خالص به مدت شصت سال 
به کشف، بهره برداری و صدور نفت از ایران مجاز می شد )عیسوی، 1362، ص493؛ آوری، 
1388، ص193(. در فصل هشتم امتیازنامه آمده بود: »صاحب امتیازنامه مکلف است بدون 
تعلل و تأخیر به خرج خود یک یا چند نفر از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی 
که صاحب امتیاز احتمال وجود معادن مزبوره را در آن ها می برد بفرستد و درصورتی که 
راپورت های آن اشخاص خبره به عقیدۀ صاحب امتیاز کافی باشد، صاحب امتیاز مکلف است 
بدون تأخیر و به خرج خود اجزای علمی الزمه با اسباب و آالت و ادوات استخراج به جهت 

1.  مالمحمدکاظم خراسانی مشهور به آخوند 
کفایه  صاحب  و  مرشوطه خواه  خراسانی، 
)کفایةاالصول(، فقیه، سیاست مدار و مرجع 

تقلید عرص خویش بود.
-1247( یزدی  طباطبایی  سیدکاظم   .2

1337ق( مشهور به »صاحب عروه« یکی 
چهاردهم  قرن  نامدار  و  بزرگ  فقیهان  از 

قمری بود.
مازندرانی  گیالنی  لنگرودی  مالعبدالله   .3
درگذشته به سال 1330 قمری، از شاگردان 

میرزای رشتی بود.
آقارشیعت  به  معروف  حاج فتح الله   .4
)1266-1339ق( یکی از علام و مراجع بزرگ 

شیعه در قرن چهاردهم قمری بود.
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تعمیق و کندن چاه ها و امتحانات الزمه بفرستد« )متن امتیازنامۀ موم و نفت طبیعی معدنی، 
بی تا، ص7(.

سندیکای نفتی دارسی برای اولین بار در سال 1900م به عنوان شرکتی کارآفرین شروع 
به کار کرد. این شرکت در ماه می 1908 عملیات حفاری و کاوش در میدان نفتی شوشتر را 
شروع کرد. شرکت در ماه می بعدی به لندن نقل مکان کرد و در آن برهه شامل دو شرکت 
تابعه بود که ازاین به بعد در این گزارش به نام شرکت نفتی انگلیسی-ایرانی از آن ها یاد خواهد 

.)Iran Political Diaries 1881–1965, 1997, v6, p384( شد
دارسی باتوجه به بند فوق قرارداد )فصل هشت( از رینولدوز به عنوان کارشناس برای 
همکاری دعوت کرد. رینولدوز در اواخر 1903م/1282ش/1321ق از سرزمین بختیاری 
دیدن کرد و در 1322ق/1904م به منطقۀ شوشتر وارد شد )ابطحی فروشانی، 1384، ص41(. 
فصل چهار قرارداد دارسی بر دایربودن معدن نفت شوشتر و اخذ مبلغ دیوانی دو هزار تومان 
از این معادن اشاره داشت؛ بنابراین، منطقۀ مذکور در کانون توجهات رینولدوز قرار گرفت. 
رینولدوز با ارائۀ نسخه ای از قرارداد دارسی به خوانین بختیاری -که حاکمان منطقه بودند- 
برای شروع فعالیت اکتشافی در منطقه همکاری و تأمین امنیت را خواستار شد. خوانین 
که خود را حاکمان منطقه می دانستند با درخواست او مخالفت کردند و سهمی متناسب از 
قرارداد را خواستار شدند )یادداشت های سیاسی ایران، 1397، ج4، ص674(. رینولدوز با 
فرستادن نامه ای در 28آوریل1904/ 12صفر1322ق/ 8اردیبهشت1283ش به وزارت امور 
خارجه، آن ها را در جریان امور گذاشت و مراتب را گزارش داد )ابطحی فروشانی، 1384، 
ص51(. در فوریۀ 1905م موضوع اعطای زمین هم سو با توافق نامۀ 1905 بین نمایندۀ خان ها 
و آقای رینولدز -مدیر ارشد شرکت- و بعدها بیِن ایلخانی ها و ایل بیگی ها به بحث گذاشته 

.)Iran Political Diaries 1881–1965, 1997, v3, p451( شد
مالکان امتیاز از یک سو برای تسهیل در اجرای قرارداد و ازسوی دیگر برای گسترش 
نفوذ در خوزستان به ویژه حفظ امنیت، به دوستی و همکاری با خوانین بختیاری نیاز مبرم 
داشتند؛ بنابراین، در 17رمضان1323ق/15نوامبر1905 بین ویلیام ناکس دارسی و شرکاِی 
کمپانی و خوانین عظام بختیاری قراردادی در شش فصل منعقد شد )ساکما، 240/22364، 
صص 3-4(. فصول این قرارداد بر واگذاری زمین، حفاظت از تأسیسات نفتی، و شرح 
وظایف صاحب امتیاز و خوانین درقباِل یکدیگر تأکید داشت )ابطحی فروشانی، 1384، 
ص51(؛ ولی مالکان اصلی اراضی )سادات قیری( به واگذاری معدن معترض بودند و با این 
استدالل که مالکیت معدن و اراضی اطراف آن به آن ها تعلق دارد و آن ها سال ها از معدن 
نفت بهره برداری می کرده اند، اجازۀ فعالیت به کمپانی ندادند. با میانجیگری دولت ایران و 
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کنسول انگلیس و مجتهد شوشتر در 23شعبان1325ق/ 1اکتبر1907/ 8مهر1286ش قرارداد 
اجاره ای با 8 شرط )بند( بین شرکت دارسی و نمایندۀ سادات قیری )لطف اهلل فرزند آقاکریم 
قیری و آقاآقایی فرزند آقامحمدشریف قیری به نیابت از مالکان چشمه( منعقد شد )اقتصاد 

انرژی، شمارۀ 93، تیر 1386، ص33(. قرارداد، در هشت بند به قرار زیر تنظیم شده بود:
بند اول این قرارداد از فصل 13 قرارداد دارسی اخذ شده بود و در آن تصریح شده بود: 
»مستر جی. پی. رینلدسن وکیل دارسی، به نیابت از او متعهد می گردد که درارتباط با موضوع 
قرارداد، در ماه اکتبر هرسال مقدار یک هزار و پانصد مِن شوشتر نفت و مقدار یک هزار و 
پانصد مِن شوشتر قیر به نمایندگان سادات قیری تحویل داده و نفت و قیر استخراج شدۀ 
خود را به هیچ وجه در شوشتر و دزفول نفروشد« )اقتصاد انرژی، شمارۀ 93، تیر 1386، 
ص33(. در بند دوم، عالوه بر نفت و قیر، نمایندگان دارسی موظف بودند ساالنه 1500 
تومان وجه نقد و دویست و پنجاه بارِ االغ قیر طبیعی بدون قیمت )بدون دریافت هزینه( 
به سادات بپردازند. برپایۀ گزارش شمارۀ 9180 مورخ 1306/1/31 دربارۀ مالکیت اراضی 
قیر الرستان شوشتر و نحوۀ اجارۀ این اراضی توسط کمپانی نفت جنوب از سادات قیری، 
آمده است: »اراضی فوق را کمپانی دارسی از سادات قیری اجاره می نمایند مدت شصت سال 
سالی هزار و پانصد تومان مبلغ، هرساله دو هزار من نفت سبِک شوشتر کمپانی به سادات 
بدهد و هر تعداد نفت که سادات به جهت قیر عمل آوردن بخواهند کمپانی بدهد و کمپانی 

حق فروش نفت در شوشتر و دزفول نداشته باشد« )کمام، 9180، ص1(.
براساس بند پنجم قرار شد که دیگر هیچ اشکالی، نه شرعی و نه عرفی، نه عرض 
و نه اسباب دردسری در میان نیاید )اقتصاد انرژی، شمارۀ 93، تیر 1386، ص33(. در بند 
ششم مقرر شد، منافع قرارداد به نماینده و یا رئیس خاندان سادات قیری که زیر قرارداد را 
امضاء کرده است، تحویل داده شود و رسید به مهر و امضاِی او برسد. در بند هفتم تأکید 
شد: »این مقاوله نامه جاری خواهد ماند تا زمانی که قرارداد دارسی به پایان برسد« )کمام، 
9180، ص1(. در بند هشتم مقرر شد که رأس هر سه سال دارسی می تواند این قرارداد 
را فسخ کند و استفاده از نفت را در اختیار سادات قیری قرار دهد و ادعایی نداشته باشد؛ 
یعنی اگر قرارداد تمدید نشود، قرارداد لغو خواهد شود. این قرارداد درپایان، اثر هفت مهر و 
امضا از مجتهدان شوشتر و کنسولگری انگلیس در اهواز را داراست )کمام، 9180، ص1(. 
در بحبوحۀ فعالیت های حفاری، اکتشاف و بهره برداری از نفت در خوزستان، تحوالت 
سیاسی-اجتماعی مهمی در ایران به وقوع پیوست؛ ازجمله درنتیجۀ نقش بختیاری ها در 
فتح تهراْن نفوذ خوانین و رؤسای ایل بختیاری در مرکز و ساختار سیاسی و اداری ایران 
افزایش یافت. کشف نفت، قدرت خوانین بختیاری را در صفحات مرکزی و جنوبی به ویژه 
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خوزستان و کهگیلویه افزایش داد. مالکان امتیاز نفتی برای پیشبرد اجرای قرارداد و حفظ 
امنیت منطقه به خوانین بختیاری نیاز مبرم داشتند؛ بنابراین، میان کمپانی نفت جنوب و 
خوانین بختیاری توافق نامه ای جدید منعقد شد که منافع استراتژیکی دو طرف را تأمین 

می کرد )یادداشت های سیاسی ایران، 1397، ج4، صص 677-673(.
انتشار متن توافق نامه، واکنش ساکنان محلی خاصه سادات قیری را درپی داشت و 
اعتراضات و شکایات متعددی را موجب شد. سادات درزمینۀ تصرف اراضی و واگذاری 
آن به کمپانی نفت جنوب تعدادی نامه ازجمله نامۀ زیر را به مرکز مخابره کردند و عمل 
آن  اطراف  اراضی  و  مسجدسلیمان  نفت  »معادن  غیرقابل قبول خواندند:  را  بختیاری ها 
به موجب قبالجات معتبر و متصرفات مالکانه قرن هاست که ملک بالمنازع داعیان است. 
مسئله که اراضی اطراف مسجدسلیمان برای لوله کشی محل حاجت آن ها شده است، از قرار 
معلوم خوانین بختیاری اراضی داعیان را به آن ها ]کمپانی نفت[ اجاره داده اند؛ درصورتی که 
هیچ وقت ادعایی بر این اراضی نداشته اند. اگر خوانین ادعایی بر این اراضی دارند، داعیان 
حاضریم در عدلیۀ تهران یا هرجای که اولیای دولت امر فرمائید اثبات حقانیت خود را 
بنماییم. نمایندگان محترم عربستان در مجلس از این مسئله مسبوق هستند« )کمام، 1460(.

در اواخر ماه آوریل و در ماه می و ژوئن 1905 منطقه به علت رقابت دو جریان سیاسی 
به نام های صمصام السلطنه و شهاب السلطنه در ناآرامی به سر می برد. دلیل این نزاع عزل 
 Iran Political Diaries 1881–1965,( صمصام از منصب ایلخانی به نفع شهاب السلطنه بود

.)1997, v3, pp 452–453

معارضان به تاریخ 5 ربیع الثانی1328/ 26فروردین1289ش/ 16آوریل1910 در نامه ای 
دیگر به مجلس شورای ملی مدعی شدند: »خوانین بختیاری، اراضی اطراف معادن نفت 
مسجدسلیمان ملکی آن ها را به کمپانی نفت جنوب به خالف حق اجاره داده اند. لزومًا 
استعالم می شود تفصیل چیست و اراضی مزبور را درصورتی که متعلق به آن ها بوده است، 
خوانین بختیاری به چه مناسبت اجاره داده اند؟ مراتب را تحقیقاً اطالع بدهند و هر اقدامی 
هم الزم است، در احقاق حق آن ها به عمل بیاید.« از سویی علمای عظام هم به این عمل 
بختیاری ها و کمپانی نفت جنوب واکنش نشان دادند. آخوند خراسانی مالکیت امالک و 
اراضی را به سادات متعلق دانسته و قرارداد خوانین بختیاری با شرکت نفت را خالف 
شریعت و قانون ذکر کرده و آورده است: »به موجب قانون و شریعت چون خوانین بختیاری 
وکالتی ازطرف آقایان ]سادات[ ندارند، مقاولۀ آن ها صحیح نیست. باید با وکیل آقایان قراری 
بدهند و تصرف نمایند. غیراز آقایان که مالک هستند هرکس با آن جناب یا رئیس نفت مقاوله 

نموده یا می نماید خالف شرع و قانون نموده« )ساکما، 999/29144(.
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عبداهلل مازندرانی به تاریخ 28جمادی الثانی1328ق/ 15تیر1289ش/ 7جوالی1910م 
در نامه ای به ویس قونسول دولت انگلیس بر همین نکته تأکید کرده است: »موجب حیرت 
و تعجب است، زیرا داخله و خارجه که در عربستان ]خوزستان[ اقامه دارند عموماً و عملۀ 
نفت خصوصاً، مطلع هستند که این ملک در تصرف سادات عظام بود و هیچ وقت خوانین 
بختیاری یا غیری در آنجا گفت وگویی نداشته. گذشته از اینکه در شریعت اسالمی تصرِف 
بالمنازع اعادۀ مالکیت است، اسناد شرعیۀ معتبرۀ صحیحه که محل شبهه نیست و فرمان و 
احکام دولتی که فاصل و قاطع دعاوی است نیز حاضر است. چنانچه کمپانی نفت محتاج 
به تصرف است، باید به موجب قانون و عدالت و شریعت اسالمی با وکیل آقایان عمل خود 
را فیصله کنند. خوانین و غیر خوانین حقی ندارند که قرار ملک آقایان را بدهند و اگر ادعای 

وکالت یا مالکیت کنند عاطل و باطل است« )ساکما، 999/29144(.
ازسوی دیگر جمعی از سادات شوشتر و انجمن والیتی عربستان به قرارداد فوق 
واکنش نشان دادند و مراتب اعتراض خود را با ارسال تلگراف هایی به مرکز نشان دادند و از 
مواضع سادات حمایت کردند. در تلگراف سادات شوشتر که محمدکاظم سبط شیخ جعفر 
شوشتری برای مجلس شورای ملی نگاشته آمده است: »اراضی که در اطراف معادن نفت 
جنوب واقع است چندفرسخی شوشتر با کمال مالکیت تامۀ بالمنازع در تصرف و وسیلۀ 
معاش دعاگویاْن جماعتی از سادات شوشتر مشهور به سادات قیری بوده و گذشته از فرامین 
و قباله جات و اسناد و احکام علما و شهود، تصرف کتب تاریخ بر این مسئله بهترین شاهد و 
گواه است که از زمان سالطین صفویه تابه حال یداًبه ید و نسل به نسل در ملک و اَعیان داخل 
چه شخصاً زراعت داشته و چه حق مالکی از زارعین دریافت کرده و کسی را ادعائی بر 
اراضی مزبور نبوده است، به جز در این ایامِ عدالت فرجام که عوامل عدل و قانون در مملکت 
ایران حکم فرما و ستون های حیات اجتماعی ملت براساس شرع مقدس و شالودۀ صحیح 
مشروطیت برپا است، خوانین بختیاری که خود را حامی ملت می نامند باوجودآنکه کاماًل 
حال اراضی مزبور و مستحقین آن را شناخته در این موقع دیگ طمع آن ها به جوش آمده 
عدل و انصاف و حق را پشت سر انداخته اراضی مذکوره را بالاستحقاق به کمپانی نفت 
انگلیس اجاره داده و کمپانی با استظهارِ استیجاْر اراضی را تصرف و عمارت و دکاکین در 

آن بنا می نمایند« )کمام، 1460(.
در تلگراف و نامۀ انجمن والیتی عربستان که به مهر و امضاِی اعضای انجمن مزین 
است آمده است: »بعضی خوانین می خواستند درباب معدن نفت و اراضی نواحی آن ملکِی 
اِلغای شبهه بر اولیای دولت و رؤسای مجلس شورای ملی  متصرفِی قهرِی بالمنازعه 
دامت تأییداتهم نمایند، ولی اینکه مالکیت آن اراضی معدن نفط تصرفات متقاضیۀ مستمری 
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شرعیه و دعاویۀ آن سال ها بالمنازع و تشکیک از آباواجداد بدون ادعای فردی از افراد 
بنی نوع انسان و احدی از افراد اهالی عربستان محل انقیاد انکار نیست« )کمام، 10824(.

سادات پس از انعقاد توافق نامه بین خوانین بختیاری و کمپانی نفت جنوب تالش های 
مضاعفی برای اثبات حقانیت و حقوق خویش انجام دادند، ولی این تالش ها نتیجه ای 
بین  در 12جمادی االول 1329/ 11می1911م/ 20اردیبهشت1290ش  نداشت.  به همراه 
خوانین بختیاری )جعفرقلی خاِن سرداربهادر و غالم حسین خاِن سردارمحتشم( و نمایندۀ 
شرکت نفت بختیاری قراردادی منعقد شد. در فصل 1 و 2 این قرارداد به فروش و واگذاری 
اراضی )میدان نفتون و نفتک و...( با تمام متعلقات و چشمه و آب و هرچه در آن یافت 
شود، به قیمت 2200 لیره به کمپانی نفت بختیاری و شرکت نفت دارسی اشاره شده است 
)ابطحی فروشانی، 1384، ص51(. قرارداد، نسخۀ تکمیل شدۀ توافق نامۀ ربیع األول 1329/ 
مارس 1911م/ 1289ش بود و در مادۀ سوم بر این موضوع تأکید شده بود که هیچ یک از 
افراد بختیاری یا سکنۀ بومی ازجمله سادات قیری شوشتر حق ممانعت و اعتراض ندارند 
و اگر خسارت یا زیانی ازطریق آنان وارد شود، غرامت آن به عهدۀ خوانین بختیاری خواهد 
بود )ابطحی فروشانی، 1384، ص51(. با این اوضاع، سادات برای تسهیل و پیگیری امورات 
خود نیمی از اراضی قیر الرستان را به عبدالحسین ده دشتی واگذار کردند و نیمی دیگر را 
با وکالت مطلقه به او تفویض کردند و از 1302ش/1923م به بعد میرزاعبدالحسین ده دشتی 

پیگیر امورات و احقاق حقوق سادات شد.

4. میرزاعبدالحسین ده دشتی و حیات سیاسی او
میرزاعبدالحسین ده دشتی ازجمله تجار قدرتمند و متنفذی بود که نفوذ و پایگاه اجتماعی 
و اقتصادی مهمی در جنوب و مرکز کشور داشت. او در سال های پایانی حکومت قاجار 
وارد تحوالت سیاسی-اقتصادی جنوب ایران شد و در تشکیالت سیاسی-اقتصادی این 
از سلسلۀ  میرزاعبدالحسین  فعال داشت.  ازجمله مجلس وکالی تجار حضوری  دوره 
تجار ده دشتی1 دارای شم سیاسی، تجاری و پیشینۀ خانوادگی شایان توجهی بود. او در 
مرقومه ای در معرفی خود برای مجلس شورای ملی آورده است: »تصور نفرمائید ده دشتی 
از اهل دشتستان است. الزم دانسته معرفی خود نماییم؛ چهار پشت از ]نسب[ مادری به 
نادرشاه افشار است و از ]نسب[ پدری شش پشت به شاه عباس صفوی منتسب است« 
)کمام، 136، ص5(. او فرزند حاج محمدحسن ده دشتی )از تجار سرشناس اصفهان( بود که 
تاجری سرشناس و مورداحترام حاکمان بود و در مجموعه اسناد مربوط به ثبت اموالش به 
چندین دکان ریخته گری، دوات گری و قنداق سازی در بازار چخماق سازهای اصفهان اشاره 

1.  ده دشت منطقه ای در استان کهگیلویه 
و بویراحمد کنونی است که در دورۀ صفوی 
به عنوان مرکز بیگلربیگی کهگیلویه به شامر 
از کانون های عمدۀ تجارت در  می رفت و 
جنوب ایران بود. با سقوط حکومت صفوی، 
بیگلربیگی کهگیلویه مانند دیگر والیت های 
از  برخی  و آشوب شد.  ناامنی  ایران دچار 
مناطق  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  طوایف 
همجوار خود چون خوزستان، فارس، بوشهر و 
اصفهان مهاجرت کردند که با پسوند ده دشتی 
دیگر  در  موطنشان  مکان های  اسامی  و 
والیت ها مشهورند. یکی از این گروه ها، تجار 
بودند که برای فعالیت های بازرگانی به امنیت 
نیاز داشتند. این تاجران در نواحی جنوبی و 
مراودات  به  و  پراکنده شدند  ایران  مرکزی 
تجاری با مناطق اطراف تا هندوستان مشغول 

شدند.
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شده است. میرزاعبدالحسین پنج برادر داشت به نام های میرزامحمدتقی1، میرزاعلی محمد، 
میرزامحمدعلی، میرزامحمدرضا و میرزاحسن و دو خواهر هم داشت )ساکما، 240/88790(. 
میرزاعبدالحسین ابتدا در اصفهان فعالیت داشت و با شکل گیری مجلس وکالی تجار2ازطرف 
تجار اصفهان به نمایندگی در این مجلس انتخاب شد. پیوندهای تجاری میان اصفهان 
و خوزستان و نفوذ تجار ده دشتی در این صفحات به ویژه محمد ده دشتی )معین التجار 
بوشهری( و محمدتقی سبب توسعۀ فعالیت های تجاری میرزاعبدالحسین شد. او سپس 
از 1283ش/1904م به تجارت در صفحات خوزستان ازجمله شوشتر، دزفول، اهواز و 
خرم شهر پرداخت. یکی از مهم ترین فعالیت های عبدالحسین ده دشتی تجارت و صادرات 
نفت در منطقۀ خوزستان و اصفهان بود. اطالعات وسیع از عایدات و صورت حساب های 
نفتی و تأکید بر داشتن ادلۀ کافی برای اثبات عرایضش و آمار کمی چاه های اکتشافی و 
استخراجی کمپانی در مناطق خوزستان و پشت کوه و قشقایی نشان می دهد که او در ابتدا 
مراوداتی با کمپانی نفت جنوب در جنوب داشته است )کمام، 8238، صص 2-9؛ کمام، 
)از 1283-1301ش/ 1904- »مدت 18 سال  اینکه  به  او  اشارۀ  33172، صص 2-1(. 
1922م( با کمال خلوص نیت مشغول خدمتگزاری به دولت متبوعه می باشم« تأکیدی بر این 
نکته است که ده دشتی به عنوان کارگزار دولت با کمپانی نفت همکاری داشته است )کمام، 
4228(. او در جای دیگر نیز اشاره کرده است: »تجارت خانه ای در ادارۀ نفت دارا می باشم« 

)کمام، 4677(.

5. چالش ده دشتی و کمپانی نفت جنوب
کمپانی نفت جنوب در موضوع اراضی موردبحث دو رِویه در پیش گرفت. از یکسو در 
12جمادی االول 1329/ 11می1911م/ 20 اردیبهشت1290ش با خوانین بختیاری قراردادی 
منعقد کرد و ازسوی دیگر با گذشت هفت سال از قرارداد کمپانی دارسی و سادات قیری 
)1286ش/1907م تا 1293ش/1914م( برای کسب منافع بیشتر تالش کرد تا قرارداد را از 
اجاره ای به خریداری تبدیل کند؛ به این منظور نماینده ای را به همراه دو تن از مجتهدان به نزد 
سادات قیری فرستاد. اگرچه سادات با استناد بر مالکیتشان بر این اراضی و تصدیق مجتهداْن 
از فروش اراضی اجتناب کردند )کمام، 9180، ص1(، ولی کمپانی نفت جنوب با ادامۀ روند 
استخراج نفت و ایجاد ابنیه، اراضی مزبور را در تملک خود درآورد؛ درصورتی که فقط مبلغ 

اجارۀ چشمه را به سادات می پرداخت.
سادات متقاباًل برای پیگیری امورات به ده دشتی وکالت مطلقه ای دادند و ده دشتی نیز 
برای اثبات حقانیت و حقوق خویش و سادات تالش های مضاعفی انجام داد. او ابتدا به 

تجارت  به  ابتدا  در  میرزامحمدتقی   .1
و  می پرداخت  اصفهان  و  اهواز  بین  چای 
به ویژه  برادران خویش  با همکاری  سپس 
ده دشتی  تضامنی  رشکت  میرزاعلی محمد 
به  و  کرد  تأسیس  را  اهواز  اخوان  و 
)ساکام،  پرداخت  فرش  و صادرات  تجارت 

.)296/21036
تجمع  نخستین  تجار  وکالی  مجلس   .2
امتیازات  از  بهره گیری  برای  تجار  گروهی 
اقتصادی و سیاسی بود که فرمان تشکیل آن 
را نارصالدین شاه در 1301ق/1883م صادر 

کرد )ترابی فارسانی، 1384، ص94(.

بررسی مناقشات   عبدالحسین
 ده دشــتی و کمپانــی نفــت 

جنــوب...



18
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

کارگزاری خوزستان حاجی فخرالملک مراجعه کرد و پیگیر امور شد. کارگزار )حاجی 
فخرالملک( نامه ای به کمپانی نوشت و از رئیس کمپانی -ویلسون- نظرخواهی کرد. ولی 
ویلسون در جواب کارگزار، ضمن رد ادعای ده دشتی، موضوع را به دولت ایران ارجاع داد: 
»کمپانی مالک و متصرف این اراضی است و ید تصرف قوی است. اگر ده دشتی یا دیگران 
ادعائی در اراضی داشته باشند، به دولت ایران رجوع نمایند و کمپانی هیچ گونه حاضر نیست 
دراین خصوص داخل مذاکره شود« )کمام، 9180، ص3(. به دنبال آن، ده دشتی موضوع را 
به همراه مراسلۀ ویلسون به اطالع وزارت امور خارجه رساند و تقاضای رسیدگی کرد. 
وزارت خارجه )دکتر مصدق( در جواب نامه، کارگزار خوزستان را به رسیدگی به موضوع 
مکلف کرد. ویلسون رئیس کمپانی از کارگزار جدید )حشمت السلطنه که بعداز فخرالملک 
به کارگزاری انتخاب شده بود( درخواست کرد، با دادن مهلت و فراهم آوردن زمینۀ رضایت 
ده دشتی، موضوع را خاتمه دهد؛ ولی نتیجۀ مطلوب حاصل نشد و ده دشتی اقدامات بعدی 
خود را آغاز کرد. او در گام نخست با استناد به اسناد و مدارک موجود و بهره مندی از منابع 
تاریخی و تصدیق نامۀ علما و مجتهدان و هم چنین کارگزاران خوزستان و شوشتر، مالکیت 
سادات بر اراضی فوق را اثبات کرد. او در گام دوم با استناد به قرارداد کمپانی و سادات، بر 
جنبۀ اجاره ای نه خریداری اراضی تأکید کرد و پس ازآن با استناد به اصول114 و 121 قرارداد 
دارسی که تمام کارگر کمپانی باید رعیت ایران و تحت حمایت شناخته شوند، خواهان 
بررسی شکایت خود در مرکز و حمایت دولت شد؛ ولی کمپانی با ابزارهای پرنفوذ خویش 
در مرکز، مانع از این مهم شد و خواهان بررسی شکایت در خوزستان شد. ماحصل چالش 

ده دشتی و کمپانی نفت جنوب در سه مرحلۀ زیر به اختصار آمده است.
ادعای طرفین در مالکیت امتیاز و معادن مرحلۀ اول 1302-1300  

اقدامات ده دشتی برای اثبات حقانیت مرحلۀ دوم 1304-1303  
شفاف سازی ده دشتی و واکنش کمپانی نفت جنوب مرحلۀ سوم 1307-1306  
ده دشتی بعداز اثبات مالکیت سادات و تالش هایی که در این راستا بین سال های 
1300ش/1921م/ 1339ق تا 1304ش/1925م/1343ق انجام داد و باتوجه به نگرفتن نتیجۀ 
مطلوب و قطعی، در مرحلۀ سوم به شفاف سازی و افشای فساد کمپانی نفت جنوب پرداخت. 
در این مرحله ده دشتی عالوه بر پیگیری پرونده ازطریق مجاری قانونی، به شفاف سازی دربارۀ 
کمپانی و عواید نفت، فساد کارگزاران خوزستان، سیاست کمپانی در خوزستان، بی کفایتی 
حکام و بی اطالعی وزارت متبوع و دولت پرداخت. مجموعه اسناد و مدارکی که ده دشتی 
از مناطق خوزستان به مجلس شورای ملی، وزارت امور خارجه، وزارت فواید عامه، مالیه 
و سایر مراجع ذی ربط ارسال کرده است، حاوی اطالعاتی سودمند از حضور انگلستان در 
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ایران به ویژه تسلط این کشور بر فعالیت های اقتصادی و کشف و بهره برداری از چاه های 
نفتی و ایجاد منازعات سیاسی و نظامی داخلی بین ایالت و افراد برای پیشبرد منافعش است.
فعالیت هجده سالۀ )1283-1301ش/ 1904-1922م/ 1322-1340ق( عبدالحسین ده دشتی 
در خوزستان و حضورش در تشکیالت اداری به عنوان کارگزار دولت برای همکاری با 
کمپانی نفت )کمام، 4228( سبب شد تا او اطالعاتی ارزشمند از چاه های نفتی و میدان های 
جدید، بهای نفت و عواید آن کسب کند. برطبق مدارک و مستندات او، کمپانی برای 
پنهان کاری و نادیده گرفتن سهم سود ایران تالش می کرده است. او می نویسد: در مدت 
14 سال از 1908 که اولین چاه به نفت رسید تا 1922 کمپانی بیش از 80 حلقۀ چاه نفت 
حفر کرده است که تنها از 6 حلقۀ چاه نفت استخراج می کند و بقیه را با عنوان ذخیره 
نگه داشته است. به موجب قرارداد کمپانی با دولت )فصل 10( کمپانی باید بعداز وضع 
مخارْج صدی شانزده به دولت بدهد؛ درصورتی که کمپانی آنچه از ماشین آالت و جهازات 
و عمله جات و تمام این گونه اخراجات به جهت معادن استخراِج جدید می نماید تماماً از 
عایدات نفت استخراج شده محسوب می دارد )کمام، 1296(. ده دشتی در گزارش شمارۀ 
4238 نیز اشاره کرده است: »راجع به فروش نفت جنوب آقای حاج معین التجار در شمارۀ 
شانزده ستارۀ ایران شرحی داده بودند ]که[: فروش نفط کمپانی در عربستان قیمتی عالوه از 
فروش نفط در لندن کمپانی به مصرف می رساند. نمایندۀ کمپانی نفط مقیم تهران در شمارۀ 
18 مورخۀ 17ذی حجۀ1340ق/ 19مرداد1301ش/ 11اگوست1922م در مطالبی که حاج 
معین التجار بوشهری در روزنامۀ مذکور نموده بودند، فروش نفت در عربستان ]را هر[ گالن 
دو قرون ]و[ چهارصد دینار، بنزین یک گالن چهار قرون ]و[ سیصد و پنجاه دینار قلمدادِ 
فروْش نمایندۀ کمپانی داده بود؛ درصورتی که خالف بوده. فروش نفت و بنزین ازاین قرار 
بوده: بنزین یک گالن هفت قران و نفت یک گالن چهار قرون. خود]م[ وکیِل کمپانی در 

فروش نفت و بنزین بوده ام!« )کمام، 4238، صص 3-2(.
در ادامۀ گزارش آمده است: »راجع به استخراج نفت کمپانی و مخارجات کمپانی و 
برداشتن کمپانی بابت مخارجاْت اوالً در سنۀ 1901م/1280ش/1319ق کمپانی، چندین چاه 
استخراِج نفت شده بود. از سنۀ مذکور الی سنۀ 1914ق/1293ش/1332ق آنچه عایداتی 
نفت می شد کمپانی بابت مخارجاِت خود، برداشْت در این مدت چهارده سال می نمود. از 
اول سال 1915م/1294ش/1333ق آنچه عایدات نفت می شد بعداز وضع مخارجاْت هرساله 
به موجب حساب سازِی کمپانی صدی شانزده به دولت پرداخت می شد؛ درصورتی که از این 

عایدات استخراج شده به مصرف چاه های دیگر، کمپانی می نمود« )کمام، 4238، ص3(.
عبدالحسین ده دشتی در گزارشی به وزارت جنگ عنوان می کند: »راجع به نفط عربستان 
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به موجب اطالعاتی که این غالم دارد حقوق دولت را به کلی پایمال و ُعشری از اَعشار صدی 
شانزده را کمپانی به دولت نمی پردازد. اصل عایدات نفت را کمپانی از کمیسری نفت مخفی 
می دارد و به میل خودشان صورت جمع به کمیسری تقدیم می دارند و کمیسر نیز محض 
جیب منفعت شخصی صرف نظر از عایدات دولت نموده و صورت حساب جمع کمپانی را 
کمیسری می پذیرد« )ُمتما، ق0-0-7-0( و در ادامه آورده است: الاقل دویست میلیون پوند از 
حقوق دولت را کمپانی ازمیان برده است و او حاضر است دالیل کافی برای ثبوت عرایضش 

ارائه دهد )ُمتما، ق0-7-0-0(.

1 .5.  به چالش کشیدن مرشوعیت کمپانی نفت جنوب
عبدالحسین ده دشتی در مراسله های شمارۀ 2298 و 4238، کمپانی نفت جنوب را به 
بهره برداری سیاسی و تجاری از منافع اقتصادی ایران و اعمال حاکمیت در صفحات جنوبی 
کشور متهم کرد و مشروعیت کمپانی را به چالش کشید و هم چنین کارگزاران ایرانی را به 
جانبداری از کمپانی محکوم کرد: »وزارت فوائد عامه تصور می نماید کمپانی نفْت کمپانی 
تجاری است؛ از حرکات و اوضاع کمپانی بی اطالع هستند. توپ خانۀ دولت را در محمره 
به اسم دیگران متصرف ]شده اند[ و اسم او برای اهالی ]است[، ولی واگذار به ادارۀ نفت 
شده است. اتصاْل1 کمپانی درصدد بوده و هست ]تا[ نفوذ دولتی ]را[ در این صفحات به کلی 
معدوم نماید« )کمام، 2298، ص2(. او در تلگراف 4238 به وزارت امور خارجه و ریاست 
مجلس شورای ملی آورده است: »عملیات کمپانی در پیش کوه و خاک قشقایی و جاهای 
دیگر ]را[ تصور می فرمایید برای استخراج نفت می باشد. درصورتی که فعاًل با این همه 
استعدادی که کمپانی حاضر نموده از عهدۀ سه لولۀ نفت که در جریان است برنیامده که به 
مصرف فروش برساند و حال آنکه این نفت ]را[ در تمام دنیا حمل و به مصرف می رسانند 
و مع هذا از کثرت زیادی نفت را به صحرا می دهند؛ درصورتی که متجاوز از صد چاه که 
استخراج شده است روی چاه را گرفته اند که حالیه کمپانی احتیاج به مصرف چاه های دیگر 
نیست؛ مقاصْد سیاسی می باشد. همین نکته کافی است که مستر ویلسن را که حکومت کلیۀ 
عراق بوده و از اشخاص فعال و فهمیده شناس بریتانیا می باشد به چه مناسبتی باید رئیس 
کمپانی نفت شود؟!« )کمام، 4238، ص9(. ده دشتی در جایی دیگر نیز اشاره دارد: »اکرم الملک 
کارگزار ناصری دو سال جرأت ]نصب[ بیرق دولتی ]را[ در کارگزارخانه نداشت، بعداز دو 

سال با اجازۀ ویس قونسول اهواز بیرق دولتی نصب نمود« )کمام، 14177(. 1.  پیوسته
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2. 5.  بی اطالعی مسئوالن از وضعیت خوزستان
ارسال  امور خارجه  وزارت  و  ملی  برای مجلس شورای  که  گزارش هایی  در  ده دشتی 
کرده است، به وضوح مسئوالن را به بی اطالعی از وضع خوزستان و مفاد قرارداد نفت، 
حمایت از کمپانی، بی توجهی در رسیدگی به کارها و امور نفت، و فسادپذیری متهم می کند: 
»ادارۀ امور خارجه اشخاصی را به مأموریت عربستان درخصوص ادارۀ نفت می فرستند که 
ابداً اطالعاتی از قانون اداری ندارند« )کمام، 1297(. »کمیسر نفت )فریدالسلطنه( در چند یوم 
قبل وارد ناصری شد. به وسایلی در یک منزل او را طلبیدم؛ هرچه از او استنباط نمودم دیدم 
که ابداً این شخص اطالعاتی ندارد. اطالعات خود را به ایشان مذاکره نمودم، دیدم خیلی 
بر طبعش گران آمده زبان را به سخن های بی معنی ]گشود[ بر اینکه دولِت توسری خورِ 
انگلیس هستیم و به تغییر ]رویه[ نصیحت می نمود ]و این که[ در این کارها صالح شما 
نیست مداخله نمایید، انگلیس را وامی دارند تو را بکشند. حرف های این کمیسر قابل توجه 
نیست؟! اوالً این شخص وارد ایران شده با فورم انگلیس و شفقه1 بر سرش گذاشته و 
در منزل کمپانی وارد شده و با احدی از ایرانی ها هم کالم نشده یا اظهار تنفر از ایرانی ها 
می نماید. تعجب است از اولیای امور ]که[ همچو اشخاصی جواِن بی فکر و بی تجربه ]را[ 
به کارهای مهم مأموریت می دهند« )کمام، 4228، صص 10-11(. ده دشتی در جای دیگر 
دربارۀ بی اطالعی مسئوالن از مفاد قرارداد نفت اشاره دارد: »چندین سال ]است[ دولت امتیاز 
به کمپانی جنوب داده است، ]ولی[ ابداً رسیدگی در کارهای کمپانی نمی نماید. قهر چه دارد 
این چه مقدار مرعوب انگلیس ها هستند؛ هیچ قومی به مرعوبیت درجه ارتقاء نخواهد شد« 

)کمام، 2298، ص1(.
 

3. 5. فساد کارگزاران خوزستان و جانبداری از کمپانی نفت جنوب
یکی از مهم ترین چالش های میان عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب، موضوع 
سودجویی افراد و شخصیت های درباری و نظامی از نفت و امورات آن بود. به طوری که 
ده دشتی عالوه بر موارد پیش گفته کارگزاراِن خوزستان ازجمله وحیدالسلطنه، مؤیدالدوله و 
اکرم الملک را هم به فساد و دریافت رشوه از تجار و کمپانی نفت )دربارۀ پروژۀ راه آهن 
معین التجار( و تبانی با کمپانی متهم کرد. درمقابْل کارگزاران ادعای ده دشتی را غیرقابل قبول 
دانستند و موضوع شکایت کمپانی نفت جنوب و شرکت استریک اسکات از ده دشتی را 
مطرح کردند و خواهان پرداخت بدهی ده دشتی به کمپانی شدند؛ ولی ده دشتی شکایت 
کمپانی و ادعای طلبش را به چالش کشید و برپایۀ ادله و اسناد مدعی شد که شکایت او باید 
1. کالهدر اولویت رسیدگی قرار گیرد و مجدداً کارگزاری را به پشتیبانی از کمپانی متهم کرد و از 
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نبود عدالت و قانون و محاکم صالحه در خوزستان و نفوذ بیش ازحد انگلیس شکایت کرد: 
»نظر به قرارداد دولت علیۀ ایران با اتباع خارجه، هرگاه اتباع خارجه ادعایی برعلیه داخله 
داشته باشند باید اسناد در دست داشته باشند؛ بدون اسناد صورتی ندارد. چنانچه کمپانی 
مذکور رسیدی از فدوی دارد بفرستد به مرکز ارائه بدهند؛ به تصویب مرکز اطاعت دارم. 
درعوِض ادعاِی فدوی بالغ بر پانصد و نودوچهار هزار تومان صورت حساب جمعی، تقریبًا 
سی هزار تومان صورت به کارگزاری داده اند. کارگزار در 25میزان1301ش/ 18اکتبر1922م/ 
1341/2/26ق مرقومه به فدوی نوشته اند؛ چون ادعای حقیر نسبت به ادعای کارگزاری به یک 
سال می باشد، اول رسیدگی به ادعای فدوی نماید بعد مراجعه به ادعای کمپانی شود. جای 
تعجب است، پس از یک سال آیا صورت حساب بدون سند و رسیدگی می تواند مدرک قرار 
داد« )کمام، 33172، ص1(. ده دشتی در ادامه به ذکر جریان تصاحب ملک حاج معین التجار 
و واگذاری آن به بانک شاهی اشاره کرده و آورده است: »ملک جناب حاجی معین التجار را 
دیگران به بانک شاهی فروختند؛ اکرم الملک کارگزار ناصری با اطالع داشتن ]از اینکه[ ملک 
مال دیگری است تصدیق در ورقۀ مذکور می نماید. بانک شاهی ورقۀ مذکور را به مرکز 
می فرستد ]و[ وزارت امور خارجه تصدیق در ورقه می نماید. آیا دیگر معین التجار ]خواهد[ 
توانست ملک خود را مسترد از بانک نماید؟« )کمام، 33172، ص2(. سپس با مطرح کردن 
نفوذ کمپانی و حمایت کارگزار از کمپانی، قضاوت او را قابل قبول نمی داند و به سبب نداشتن 
امنیت جانی خواستار می شود که موضوع در مرکز رسیدگی شود: »مؤیدالدوله طرفداری از 
کارگزاری می کند، فدوی مجبورم برای حفظ جان هر تصدیقی از فدوی بخواهد محض 
حفظ جان خود تصدیق نمایم. فدوی ابداً اطمینان به قضاوت کارگزاری ها ندارم. اکرم الملک 
در زمان کفیل بودن او در شوشتر خطی به فدوی از شوشتر نوشته بود بر اینکه به واسطۀ 
خشک سالی مأمورین ما مالیات وصول ننموده اند حقوق ایشان تعویق افتاده و در خط مذکور 
که موجود است در آن ذکر نموده محض شرافت دولت پانصد تومان برایشان فرستادم. 
مدت یک سال و کسری می باشد وجه حقیر را نمی پردازد. می گوید برو شکایت مرا به 
سرداراقدس نما. با این همه تظلم به مرکز هیچ گونه مساعدتی به فدوی نمی نمایند و درصدد 
تضییع حقوق حقیر می باشند. کارگزاری بعضی راپورت ها به کمپانی نفت و قونسول گری 
داده و آن ها را عصبانی نموده و درصدد تلف نمودن حقیر هستند« )کمام، 33172، ص3(. او 
سپس موضوع تعطیلی تجارتخانه اش توسط وحیدالسلطنه را مطرح می کند: »ازجمله اعمالی 
که از ناحیۀ مأمورین ناشی می شود ]اینکه با[ جناب آقای وحیدالسلطنه کارگزار عربستان که 
برای مالقات و استقبال آقای مستشارالدوله برای بندوبست وکالت به ناصری آمده بودند در 
تلگراف خانه مصادف شدم. شرح مفصلی مبنی بر تصدیق حقانیت چاکر و استیفای حقم را 
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می نمود نهایت امیدواری را می داد. پس از مفارقت فوراً به مالقات قونسول اهواز رفته بدواً 
تقاضای مساعدت در وکالت عربستان نمود. در حالی شروع به سعایت برعلیه چاکر نمود 
که تجارت خانۀ چاکر را در ادارات نفط خارج نمایند و مطالباتی ]را[ که در آن ادارات دارم 
الوصول نمایند؛ قونسول هم اجابتاً تقاضای کارگزار امر به کمپانی داده که فشار به تخلیۀ 

ادارۀ حقیر بنمایند« )کمام، 4677، ص1(.

 4. 5. نفوذ و قدرت انگلیس در خوزستان
از دورۀ قاجار نفوذ و رقابت سیاسی-اقتصادی انگلیس و روسیۀ تزاری برای امتیازگیری 
در ایران آغاز شد. حضور این دو کشور در ایران، سبب مصائب زیادی برای حکومت و 
سرزمین ایران شد و نظر جامعۀ ایرانی را درقبال این دو کشور استعمارگر منفی کرد؛ ولی با 
کشف نفت، دوباره حضور انگلیس در صفحات جنوبی پررنگ شد. انعقاد قرارداد دارسی با 
دولت ایران، رقیب دیرینۀ انگلیس یعنی روسیه را به عقب راند. این قرارداد سبب اعتراضات 
ضدبریتانیایی شد؛ به طوری که عبدالحسین ده دشتی در ادامۀ وکالت مجلس، کارگزاران محلی 
و مسئوالن را به ترس از انگلیس متهم می کند و نمایندگان دولت در خوزستان را بی صداقت 
و حامی انگلیس می داند: »بعضی از وکالی عربستان به صواب دید انگلیس ها حالیه در 
مجلِس دارالشورِی تصویب، شده اند ]داخل شده اند[. بدیهی است همچو اشخاصی مواظبت 
از منافع انگلیس را منظور خود می نمایند و برضد منافع دولتی به لباس وکیل داخل شده اند 
و در مجلس قیام می نمایند. الزم نیست ضدیت خود را اظهار بدارند، به لباس های مختلف 
مقاصد خود را انجام می دهند« )کمام، 4238، صص 4-5(. ده دشتی در تلگرافی دیگر به 
امور خارجه نیز آورده است: »بنابه فرمودۀ وزارت خارجه که درصورت رضایت طرفین به 
حکمیت به کارگزاری دستور داده اند اوامر مطاعانه را جان نثارانه اطاعت دارم. لزوماً عرض 
می کند ]که[ قدرت و نفوذ انگلیس در صفحۀ عربستان مانع از تصفیۀ عمل می باشد و احدی 
قادر به اجرای طرفیت با رعایای آن ها ندارد و هیچ کس جرأت اینکه در ضد منافع انگلیس 
قیام و اقدام دارد نیست و فدوی به هیچ وجه نمی توانم در اینجا با آن ها طرف شده، به جز 
اینکه به حضور در مرکز شرفیاب شوم« )کمام، 38292(. ده دشتی در ادامه کارگزاری را به 
ترس از انگلیس محکوم کرده و آورده است: »کارگزاری عربستان در این صفحات هیچ گونه 
اقدامی درخصوص تظلم به مرکز از کمپانی نفت ننموده، بلکه اسباب تجّری آن ها را فراهم 
می آورد. کارگزاری در این صفحات اول ]درپی[ توجه به انگلیس و بهره بردن از آن ها به 
هر وسیله می باشد و نسبت به امور عربستان بی توجه]اند[ و تنها به فکر مستمری برای 
خود هستند« )کمام، 7865(. »امروز انگلیسی ها گرفتار در اغتشاش داخلی خود هستند 
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این مقدار مرعوب هستیم، وای بر آن وقت ]که[ فراغتی حاصل نمایند، دیگر بدون هیچ 
گفت وگو مملکت ما درخطر خواهد بود. این وزارت که ما داریم هرروز کلی منصوب و 
کلی معزول ]دارد[ و این مرعوبیتی که اولیای امور ما از انگلیسی ها دارند محض یک پیشنهاد 

که انگلیس ها می نمایند فوراً استعفا می دهند« )کمام، 2298، ص3(.

6.  پیشنهادها و راهکارهای عبدالحسین ده دشتی برای کاهش تنش ها
ده دشتی برای جلوگیری از سوءاستفادۀ مالی کمپانی و افزایش منافع دولت پیشنهادهایی نیز 

داده است. مهم ترین این پیشنهادها عبارت اند از:
و  مهم ترین  نفت  حسابرسی  و  اداری  مدیریت  در  رسیدگی  برای  اداره ای  تشکیل   .1
اساسی ترین راهکار عرضه شدۀ عبدالحسین ده دشتی برای جلوگیری از سودجویی کمپانی 
نفت جنوب، تشکیل ادارۀ »مدیریت اداری و حسابرسی نفت« در خوزستان بود. هدف او 
از راه اندازی این اداره، شفاف سازی و جلوگیری از فساد مالی و اداری مسئوالن متبوع بود. 

براساس اسناد مربوطه آمده است:
»الزمۀ دولت بر این است ]که[ اداراتی در ادارۀ نفت مفتوح ]نماید که[ الاقل سالیانه 
پنجاه کرور تومان عایداتی دولت خواهد بود ]و[ رفع احتیاج دولت و اصالح قشون خواهد 
]شد[ و رفع استراتژیک انگلیس در داخلۀ مملکت ]خواهد شد[« )کمام، 2298، ص2( 
و »در سنۀ 1915م/1294ش/1333ق در حسابات کمپانی باید تفتیش شود ]تا[ آنچه از 
عایدات نفت مصرف چاه های دیگر نموده است ]و[ حتی به صاحبین اسهام کمپانی منافع 
داده است باید صدی شانزده از مبالغ عایدات به دولت مسترد شود. کمپانی هرجائی که 
بخواهد استخراج نفت بنماید باید از کیسۀ خود خرج نماید آن وقت از عایدات مخارج 
خود برداشت نماید« و در جایی دیگر دربارۀ سوءاستفادۀ کمپانی انتقاد می کند که: »مانع از 
بنانمودن ایرانی ها در آن صفحات هستند و خود کمپانی بنا از خود برای مستأجرین می نماید 
و با حساب گزاف به تجار که ایرانی اند دکانی یک صد تومان تمام شده است چهارصد 
تومان از مستأجر سرقفلی می گیرند و یک صد و بیست تومان کرایۀ سالیانه می گیرند« )کمام، 
4677، ص2(. عبدالحسین ده دشتی عالوه بر تشکیل نهاد اداری برای جلوگیری از فساد 
مالی، اداری و رانت های حکومتی و نظارت بر امورات کمپانی نفت جنوب، پیشنهادهای 
دیگری هم داده است: 2.  ایجاد تلگراف خانه؛ 3.  جلوگیری از سوءاستفادۀ افراد سیاسی و 
نظامی از کمپانی نفت جنوب؛ 4.  انتصاب افراد وطن خواه و شجاع به مأموریت خوزستان؛ 

5.  به کارگیری و جذب افراد فسادناپذیر، پاک دست و مطلع در امورات نفت.
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7.  نتیجه
کشف و بهره برداری از منابع نفتی در ایران، سبب توجه ابرقدرت های جهانی آن روز به 
سرزمین ایران شد. نفت برای سرزمین ایران، هم مایۀ خوشبختی و هم مایۀ مصیبت شد. 
انعقاد مجوز حفاری و استخراج نفت در جنوب ایران با کارفرمایی بریتانیایی به نام ویلیام 
ناکس دارسی سبب تسلط و نفوذ پررنگ انگلیس در ایران شد و نقش رقیب انگلیس یعنی 
روسیۀ تزاری را در ایران کم رنگ کرد. حفاری و اکتشاف نفت در جنوب ایران به ویژه در 
خوزستان به اختالف محلیان و کمپانی نفت انگلیس بر سر تملک مکان های حفاری شده 
منجر شد. یکی از این چالش ها، چالش کمپانی نفت جنوب با سادات قیری و عبدالحسین 
ده دشتی بر سر مالکیت منطقۀ حفاری بود. اسناد و شواهد تاریخی نشانگر آن است که 
عبدالحسین ده دشتی و کمپانی نفت جنوب هرکدام سیاست های متفاوتی برای احقاق حقوق 
و مالکیتشان و عبور از چالش ها و فشارهای سیاسی حاصل از آن اجرا کرده اند. ده دشتی با 
ادله، شواهد و مدارک تاریخی مالکیت سادات قیری بر مکان موردمناقشه را اثبات کرد و در 
این راستا بین سال های 1300ش تا 1304ش تالش هایی برای رفع تنش انجام داد. ده دشتی 
با پیگیری پرونده ازطریق مجاری قانونی، به شفاف سازی درزمینۀ کمپانی و عواید نفت، 
فساد کارگزاران خوزستان، سیاست نادرست و تفرقه اندازانۀ کمپانی در خوزستان، بی کفایتی 
حکام و بی اطالعی وزارت متبوع و دولت پرداخت. ده دشتی پیشنهادها و راهکارهایی را 
برای جلوگیری از سودجویی کمپانی نفت بریتانیا و دولت مردان ایرانی و کاهش تنش های 
اداره ای برای رسیدگی در مدیریت اداری و  به وجودآمده عرضه کرد؛ ازجمله: تشکیل 
حسابرسی نفت، ایجاد تلگراف خانه، جلوگیری از سوءاستفادۀ افراد سیاسی و نظامی از 
کمپانی نفت جنوب، انتصاب افراد وطن خواه و شجاع به مأموریت خوزستان، به کارگیری 
افراد فسادناپذیر و مطلع در امورات نفت. درهرحال، کمپانی از ابزارهای متعدد برای پیشبرد 
مقاصد سیاسی، تجاری و اقتصادی خویش بهره می برد؛ ولی روند شفاف سازی ده دشتی 
درزمینۀ کمپانی و دولت انگلیس سالیان متعدد ادامۀ یافت. با لغو قرارداد دارسی در سال 
1312ش/1933م، شکایت های ده دشتی هم پایان یافت. بدون تردید افشای ماهیت کمپانی و 
نفوذ دولت انگلیس در صفحات جنوبی ایران توسط ده دشتی، و حمایت انگلیس و کمپانی 
از کارگزاران خوزستان ازجمله شیخ خزعل، دولت مرکزی ایران را به تجدید نظر در این 

قرارداد واداشته است.
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1. مقدمه
جنگ جهانی اول در سال 1332ق/1914م از اروپا آغاز شد و به سرعت عمدۀ کشورهای 
جهان را در خود فروبرد. ایران نیز خیلی زود درگیر مسائل جنگ شد؛ البته تا پیش ازاین 
نیز کشور ثبات چندانی نداشت. تحوالت پس از انقالب مشروطیت و دخالت های پردامنۀ 
روس و انگلیس در امور داخلی ایران بر ناآرامی ها دامن می زد. کارگزاران حکومتی نیز 
توانمندی الزم را برای برقراری آرامش نداشتند. ازطرف دیگر ذخایر محدود مالی نیز 
تنگناهای جدی ای را برای کارگزاران فراهم می کرد. احمدشاه نیز به دلیل نرسیدن به سن 
قانونی و نداشتن تجربۀ الزم توان تأثیرگذاری مناسب بر این وضعیت را نداشت. در چنین 
وضعیتی جنگ آغاز شد و قدرت های اصلی درگیر در جنْگ ایران را بخشی از محدودۀ 
مطالبات خود تلقی کردند. روس ها قبل از ایْن بخش های وسیعی از مناطق شمالی کشور 
را در اشغال خود داشتند. انگلیسی ها هم مبتنی بر قرارداد 1907م کل مناطق جنوبی را جزء 
قلمرو خود می دانستند. بالفاصله با شروع جنگ هردو طرف به بهانۀ این که آلمان و عثمانی 
قصد دارند ایران را تصرف کنند بر تعداد نیروها و گسترۀ حضور خود افزودند )مابرلی، 
1369، ص101(. مداخلۀ آلمان در امور ایران وضعیت را آشفته تر کرد. گرایش جدی 
کارگزاران حکومتی و مردم ایران به سوی آلمان باعث شد تا نیروهای روسی با هدف 
تصرف پایتخت به حرکت درآیند و نیروهای موسوم به مّلیون را تعقیب کنند. حرکت 
روس ها از مناطق شمالی به سمت قزوین، ساوه، قم، سلطان آباد و همدان همراه با جنگ 
و درگیری بود و به شدت آشفتگی کشور و گسیختگی سیاسی را درپی داشت. منطقۀ 
سلطان آباد نیز همانند سایر نقاط، درمعرض تهاجِم مستقیم نیروهای روسیه قرار گرفت و 
شاخه ای از نیروهای تحت امر ژنرال باراتف روسی سلطان آباد را اشغال کردند )مابرلی، 
1369، ص187(. تعدادی از مردم منطقه درجهت تقابل با روس ها به نیروهای ملی ملحق 
شدند و به زدوخورد با نیروهای روسی پرداختند )مابرلی، 1369، ص276(. درپی بروز 
این درگیری ها آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی به ساکنان منطقه وارد شد. نیروهای 
مهاجم بسیاری از ذخایر غذایی مردم را غارت کردند. عالوه براین حضور آن ها بر ناامنی ها 
دامن زد و باعث شد تا یاغیان و راهزنان نیز در تکمیل کار مهاجمان اندوخته های مردم 
را تاراج کنند. تالش مردم برای کمک گرفتن از حکومت مرکزی نیز عماًل بی فایده بود و 

تبعات این جنگ ها در ابعاد مختلف بر زندگی ساکنان منطقه تأثیر گذاشت.
این نوشتار با اتکا بر اسناد و کتب موجود درپی آن است تا گوشه ای از وضعیت 

نابه سامان مردم سلطان آباد در جنگ جهانی اول را بررسی کند.

عبدالله متولى 
 محمد حسن بيگى
مهدى جرييائى
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2. پیشینۀ تحقیق
درزمینۀ تاریخ سلطان آباد مطالعات اندکی وجود دارد و دربارۀ مقطع بررسی شده در این 
نوشتار نمی توان مقاله ای انحصاری ذکر کرد. در اندک منابع موجود درزمینۀ تاریخ سلطان آباد 
هم به تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی این منطقه چندان توجه نشده 

و تنها اشاراتی گذرا به این موضوع شده است. ازجملۀ این تحقیقات عبارت اند از:
الف( »تاریخ اجتماعی اراک« نوشتۀ مرتضی ذبیحی در چهار جلد. نویسنده در این 
اثر موضوعات گوناگون تاریخ اراک را جمع آوری کرده است و با بهره گیری از روش های 
کتاب خانه ای و میدانی و پرسش از افراد مطلع و آگاه این اطالعات را ثبت کرده است. او 
اوضاع سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی اراک از دوران مشروطه تا انقالب اسالمی 
را بررسی کرده است و در آن به تأثیر جنگ جهانی اول بر فضای سیاسی و اقتصادی 

سلطان آباد اشاره کرده است.
ب( »تاریخ عراق« اثر دیگری است که میرزامحسن خان مستعان الدوله یا همان رضا 
وکیلی طباطبایی تبریزی تألیف کرده است. او در دورۀ مشروطه، نمایندۀ آذربایجان در 
مجلس دوم شورای مّلی بود و در سال 1334ق/1916م پیشکار وزارت مالیه در سلطان آباد 
عراق شد. وکیلی در مدت حضور خود در آن جا، دربارۀ اوضاع عمومی و اجتماعی 
سلطان آباد عراق تحقیقات ارزشمندی انجام داد و آن ها را چاپ کرد. این کتاب دارای چهار 
باب است و هر باب شامل چندین فصل است. دکتر منوچهر ستوده در سال 1345ش 
متن چاپ شدۀ تاریخ عراق را بدون ویرایش و بازخوانی و یادداشت های توضیحی و 
تنها با هدف حفظ این اثر ارزشمند عیناً در شمارۀ 14 مجلۀ فرهنگ ایران زمین چاپ و 
منتشر کرده است. مجدداً این اثر در سال 1395ش با کوشش محمد مددی و همکاری 
دکتر شروین وکیلی نوۀ نویسنده همراه با بازخوانی، ویرایش ادبی و تاریخی به انضمام 
یادداشت ها، واژه نامه، نمایه، اسناد و عکس ها تدوین شد و انتشارات آیندگان آن را منتشر 
کرد. در این کتاب نیز در جاهای مختلف به وضعیت سلطان آباد در تحوالت دورۀ مدنظر 

پرداخته شده است.
ج( »تاریخ اراک«: اثر ابراهیم دهگان. این کتاب در سه جلد به ترتیب در سال های 
1329، 1330 و 1345ش تدوین و چاپ شده است. جلد نخست این مجموعه تاریخ این 
شهر را از دورۀ باستان تا آغاز دورۀ صفوی دربر می گیرد. جلد دّوم دربرگیرندۀ وقایع این 
والیت از آغاز دورۀ صفوی تا سفر ناصرالدین شاه به این سرزمین است. در این جلد، 
چگونگی ساخت شهر و قلعۀ سلطان آباد و اهداف آن، به خوبی تبیین شده است. جلد سوم 
در راستای تکمیل مباحث دو جلد پیشین، با عنوان »کارنامه یا دو بخش دیگر از تاریخ 
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اراک« دربارۀ تاریخ انجدان، سادات اسماعیلیّه و سال شمار وقایع شهرستان اراک از 1271-
1345ش گردآوری و در سال 1345ش منتشر شد. دهگان نیز برای شناساندن وضعیت 
سیاسی و اجتماعی این شهر در دورۀ جنگ جهانی اول تالش های ارزشمندی داشته است.
د( »سیمای اراک: جامعه شناسی شهری«: تألیف محمدرضا محتاط. هدف نویسنده 
از نگارش این کتاب، گردآوری آمار و اّطالعات فرهنگی و اجتماعی این دیار است 
که برای برنامه ریزان شهری بسیار سودمند است. گفتنی است که نگاه مؤلف در این 
اثر به موضوعات جامعه شناسی شهری است و موضوعاتی چون: علل مهاجرت، اوضاع 
فرهنگی، بهداشت و درمان و مسائل اجتماعی را واکاوی کرده و کمتر به مسائل تاریخی 

توجه کرده است.
ھ( مقالۀ »بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان آباد عراق )1324 تا 
1360ق/ 1906 تا 1941م(« تألیف مهدی جیریائی، حسین مفتخری، و محمد سلیمانی 
مهرنجانی. این مقاله بررسی نسبتاً دقیقی از وضعیت تجاری سلطان آباد در دورۀ معاصر ارائه 
داده است. در این مقاله به تأثیر جنگ جهانی اول در وضعیت تجاری سلطان آباد و رکود 

پس از آن اشاراتی کوتاه می شود.
هیچ یک از تحقیقات نامبرده روی مسائل جنگ جهانی اول و تأثیرات آن بر شرایط 
اقتصادی و اجتماعی ناحیۀ سلطان آباد تمرکز نداشته اند؛ ازاین رو می توان گفت که رویکرد 
پژوهش حاضر تاحدودی نو و متفاوت از گفتارهای پیشین است؛ به ویژه این که بخش 
زیادی از اطالعات مقالۀ حاضر بر اسناد رسمی متکی است که بخشی از این اسناد از نگاه 

پژوهش گران پیش گفته مغفول مانده است.

3. وقوع جنگ جهانی اول و نقض بی طرفی ایران
جنگ جهانی اول به سال 1332ق/1914م در حالی آغاز شد که ایران گرفتار مشکالت 
عدیدۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. پیش از آغاز جنگ، روس و انگلیس در ایران 
حضوری جدی داشتند )میروشنیکف، 1357، ص27(؛ ولی دامنۀ فعالیت آن ها زمانی 
افزون تر شد که آلمان ها برای ضربه زدن به منافع این دو قدرت متوجه ایران شدند و مردم 
نیز به دلیل آن که نظر خوبی به دو قدرت مذکور نداشتند، بعضاً به حمایت از سیاست آلمان 
برخاستند. درپی این وضعیْت دو قدرت پیش گفته بر تعداد نفرات خود در ایران افزودند. 
ازسوی دیگر عثمانی ها نیز بخشی از مناطق شمال غرب ایران را اشغال کردند )روزنامۀ 
عصر جدید، شمارۀ 19 )1334(، ص3(. ورود فراگیر نیروهای بیگانه به ایران در حالی انجام 
شد که دولت مستوفی الممالک بی طرفی ایران را اعالم کرده بود. ولی اعالم این سیاست 
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هیچ تأثیری در عملکرد مهاجمان نداشت و بیشتر مناطق کشور عرصۀ حضور و زدوخورد 
عناصر متخاصم شد. در روزنامۀ جنگل در این زمینه آمده است: »ایران متأسفانه جوالنگاه 
قشون متحارب شده؛ یعنی یک کلکسیون تمام از قشون های دولت هایی که مشغول جنگ 
هستند در وطن ما خودنمایی می کنند. مگر قشون ایران در تمام این پهن دشت پنج هزار نفر 
بیشتر دارد؟!« )روزنامۀ جنگل، شمارۀ 3 )1336(، ص1(. پیامد این وضعیت را در فروپاشی 
ساختار سیاسی ایران می توان مشاهده کرد. تغییر مکرر کابینه های حکومتی تاحدزیادی 
نتیجۀ همین موضوع بود. دولت هایی که به کار مشغول می شدند به دلیل ناتوانی در کنترل 
اوضاع نهایتاً بیش از چند ماه نمی پاییدند و جای خود را به دیگری می سپردند. به همین علت 
یکی از روزنامه های همان زمان نوشت: »با این وضعیت بحرانی دنیا، ایران به کابینه بازی 
مشغول است. هر هفته و هر ماه کابینه ها عوض می شوند. از آمدورفت فالن الدوله ها ملت 
ایران بیچاره شده است« )روزنامۀ خاور، شمارۀ 35 )1334(، ص2(. در کنار فراگیرشدن 
نابه سامانی سیاسی، بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز دامن گیر کشور شد. بسیاری از 
منابع غذایی مردم در اختیار نیروهای بیگانه قرار می گرفت و یا توسط آن ها غارت می شد 
)روزنامۀ خاور، شمارۀ 3 )1338(، ص1(. در سایۀ ناامنی ناشی از فروپاشی نظم، بسیاری 
از یاغیان و راهزنان نیز اموال و داشته های مردم را غارت می کردند؛ بروز خشک سالی نیز 

بر این شرایط ناامیدکننده افزوده شد و باعث ازدست رفتن جان های بسیاری شد.
سلطان آباد در مناطق مرزی قرار نداشت و قاعدتاً نباید به صورت مستقیم شرایط ناشی 
از جنگ را تجربه می کرد؛ ولی این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی اش در پیوند با مناطق 
غربی-شرقی و جنوبی-شمالی کشور به صورت مستقیم درمعرض تبعات جنگ قرار گرفت 
و روند حوادث به گونه ای رقم خورد که روسیه نیروهای نظامی خود را به سوی این منطقه 
گسیل کرد )سپهر، 1362، ص334(. شکل گیری کمیتۀ مّلیون در هنگامۀ جنگ و عزیمت 
آن ها از تهران به سوی مناطق غربی با تعقیب و گریز سپاهیان روس همراه شد و سبب 
شد تا بخشی از عناصر ملی از مسیر سلطان آباد به سوی همدان حرکت کنند و روس ها نیز 
برای تعقیب آن ها خاک سلطان آباد را درنوردند )اسناد جنگ اول جهانی در ایران، 1370، 
ص97؛ سپهر، 1362، صص 286 و 301(. گزارش منابع نشان می دهد که در این منطقه 
زدوخوردهای جدی بین دو طرف شکل گرفت و تعدادی از ساکنان منطقه نیز همراه 
مّلیون به رویارویی با روس ها پرداختند )دولت آبادی، 1371، ج3، ص302(. احسان اهلل خان 
دوستدار که در این زمان همراه مّلیون علیه روس ها می جنگیده است در خاطرات خود 
می نویسد: »ما در منطقۀ سلطان آباد ماندیم؛ بخشی از واحدهای ما با نیروهای بیچراخوف 
به زدوخورد می پرداختند.« او در قسمت دیگری به همکاری روستاییان اشاره می کند که 
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چگونه مواضع روس ها را به آن ها اطالع می دادند؛ ولی باوجود همۀ این تدابیر، نظامیان 
روس با اتکا بر توپ خانه توانستند مجاهدین را وادار کنند به سمت مالیر عقب نشینی کنند 
)متولی، 1386، ص38(. درهرصورت حضور مستقیم روس ها عالوه براینکه به بی ثباتی و 

ناامنی دامن زد، بر شدت قحطی و بحران اجتماعی مردم منطقه نیز افزود.

4. بروز ناامنی ناشی از جنگ در سلطان آباد
هم زمان با بروز جنگ و ناتوانی حکومت مرکزی در برقراری آرامش، نقاط مختلف کشور 
ناامن شد؛ به همین  علت  در اکثر مناطق کشور زعمای محلی، خوانین و نیروهای ایلی و 
عشیره ای درپی دفاع از موقعیت خود برآمدند )لمبتون، 1339، ص235(. به عبارتی عشایر 
و حکام والیات مختلف خواه ناخواه اعالمیۀ بی طرفی صادرشده توسط مستوفی الممالک 
)رئیس الوزرا( را نادیده گرفتند )مختاری، 1326، ص150(. حتی برخی حکام از فرمان های 
حکومت مرکزی پیروی نمی کردند؛ از آن جمله باوجود اعالم بی طرفی حکومت مرکزی 
احتشام السلطنه حاکم سلطان آباد عراق به نوعی از اقدامات روس و انگلیس حمایت کرد 
)ساکما، 290/1405(؛ به همین دلیل بی نظمی و نافرمانی سراسر منطقه را فراگرفت. اسناد 
موجود نشان می دهد که حتی در آستانۀ وقوع جنگ نیز به دلیل نبود نظارت و امنیت، 
زندگی و اموال مردم درمعرض تهدید قرار گرفته بود. در سال 1331ق/1913م در آستانۀ 
آغاز جنگ جهانی اول آقاکریم تاجر تبریزی مقیم سلطان آباد در تلگرافی به وزارت داخله 
اطالع می دهد که سارقاْن هفتادوپنج تخته قالی او را در سرپل و سرآباد سرقت کرده اند. 
برحسب این تلگراف وزارت داخله به معاون حکومت عراق برای بازپس گیری اموال 
نامبرده دستور می دهد؛ ولی آقاکریم از ناکارآمدی و بی توجهی حکام محلی دراین باره 
به دادگاه شکایت می کند )ساکما، 296/18627(. گزارش های موجود نشان می دهد که با 
شروع جنگ بر دامنۀ بحران ها افزوده شد و راهزنی و غارتگری به اوج خود رسید و جان و 
مال هیچ کس در امان نبود )ساکما، 210/1084(. باوجودآنکه کشورهای بیگانه در ایجاد این 
وضعیت نقش اصلی را داشتند، ولی اموال تجارت خانه های آن ها نیز متأثر از این وضعیت 
درمعرض هجوم طرف های مقابل و یا اشرار قرار می گرفت )ساکما، 290/2426(. در این 
زمینه سفارت انگلیس در تلگرافی به وزارت داخله خبر داد: »راجع به توقیف نیلی که از 
کمپانی سرقت شده، با حضور میرزاطراسی خان نمایندۀ قونسول گری عراق و بعضی از 
تجار که مقداری نیل ها را خریده اند مشغول تحقیق و استرداد نیل های مسروقه و غرامت 
آن ها است« )ساکما، 290/2426(. تداوم این ناامنی ها و غارتگری ها باعث شد تا مردم برای 
رهایی از این اوضاع، مکرر از حکومت مرکزی حاکمی مقتدر تقاضا کنند تا شاید اندکی 
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آرامش را به منطقه بازگرداند؛ ولی دامنۀ التهاب و آشفتگی کشور به قدری گسترده بود که 
هیچ تدبیری چاره ساز نبود )ساکما، 240/1084(.

5. خودرسی و اجحاف عنارص و وابستگان روس و عثامنی در منطقه
اشغال بخش عمده ای از خاک ایران توسط بیگانگان باعث شد تا در کنار حضور عناصر 
نظامی در نقاط مختلف کشور و آسیب هایی که ازاین طریق متوجه مردم بود، بسیاری از 
عوامل وابسته به قدرت های اشغالگر نیز به اَشکال مختلف شرایط را برای مردم سخت تر 
کنند. منطقۀ سلطان آباد نیز به شدت از این اوضاع متأثر بود؛ شکایت های مکرر مردم به 

مستوفی الممالک رئیس الوزراء حاکی از بحران بود )ساکما، 210/1084(.
برپایۀ اسناد موجود، تاجران عثمانی که در این دوران در بازار سلطان آباد در کار 
تجارت فرش بودند و تحت حمایت عناصر سیاسی و نظامی خود قرار داشتند به اهالی 
محل اجحاف می کردند. حتی خانه های استیجاری ای را که در اختیار داشتند تخلیه نمی کردند 

و کرایه نیز نمی پرداختند )کمام، 3/198/29/8(.
جمعی از ُمکاریان عراقی با عرض حال شکایت آمیزی به مجلس اظهار می کنند که 
پنجاه رأس قاطر آن ها را که در حمل زوار بوده است، در ورود به خانقین مأمورین حکومتی 
و سرکردۀ عساکر دولت عثمانی به بغداد برده و برای حمل قورخانه ضبط و نگاه داشته اند 

)کمام، 3/198/29/7(.
حاج حیدر خوانساری و میرزامحمود خوانساری از تجار ساکن عراق در عریضه ای 
به وکالی مجلس شورای ملی اظهار تظلم می کنند؛ مبنی بر اینکه »آقای سیدآقای سردار 
عراقی در سال روس بازی  ]تهاجم روس به ایران[ معادل بیست وشش خروار جو چاکران 
را برده و از پرداخت وجه استنکاف دارد و برای احقاق حق خود به تهران آمده ایم« 
قشون  تهاجم  در  آبادی ها  خرابی  دراثر  مستوفی  میرزایحیی خان   .)4/43/22/3 )کمام، 
روس و عثمانی و ناتوانی در پرداخت مالیات طی نامه ای به مجلس شورای ملی این گونه 
تظلم خواهی می کند: »قلیل امالکی در عراق دارد ]که[ به واسطۀ غارت های الوار و تهاجم 
اردوهای روس و عثمانی و قحط و غال و ناخوشی و گاوُمردگی، رعایای آن ها متفرق 
و قنوات ]آن ها[ مطموس1 و به کلی منهدم شده اند« )کمام، 4/43/22/15(. در سند دیگر 
به تاریخ 5 اسد )مردادماه( 1301ش میرزاابراهیم خان مباشر امالک ده ناصرالدوله از تعدیات 
حاج علی آقای ترک به مجلس شورای ملی شکایت می کند. او در این شکوائیه می گوید: 
»سابقۀ اعمال وی از زمان ورود اردوی روس و عثمانی و اتالف نفوس به دست این آدم 
 1. ناپدیداز صفحۀ شراه عراق، برای تمام ادارات دولتی و اهالی عراق روشن است که محتاج به 
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تکرار نیست. مخصوْص این اوقات که طرِف مِهر حکومت واقع شده، از هیچ گونه تعدیات 
خودداری ندارد و دو ماه قبل یک قسمت از اراضی دیزآباد را ُعنفاً تصاحب نموده. رعایا 
برای دادخواهی به حکومت عارض شدند؛ حاجی علی آقا به تهدید و اشتباه کاری حکومت 
را وادار نموده رعایا را چوب زیادی زده، رعایا مأیوسانه به محل خود رفتند. رفته رفته بر 
تجری او افزوده ]شد و[ دو روز قبل احمدآقانام و چند نفر از کسان او خودسرانه یک 
نفر از رعایای بی چارۀ ناصرالدوله را برده از خنداِب شراه چوب زیاد زده داغ و شکنجه 
نموده گوش او را به درب عمارت کوبیده اند. حکومْت امر به رفتن او داد ]ولی[ به دفع 
وقت و سهل انگاری می ِگذرانَد. ناچار ُملتجی1به آن ذات مقدس شده استدعای عاجزانه 
می نماید به فوریت امر به احقاق حق فرمایند که در مملکت مشروطۀ قانونی این گونه 
عملیات متروک ]شود[ و اشرار و مرتکب، به مجازات اعمال شنیعۀ خود برسد« )کمام، 
4/44/22/89(. هم چنین در عرض حال بیوک آقا کارمند پست خانه به مجلس شورای ملی 
درباب سرقت امانت پستی )یک بستۀ قران( به مبلغ دویست وپنجاه تومان توسط روس ها 
ذکر می شود که در برج حوت )اسفندماه( 1295 ادارۀ پست خانه، امانت را به تهران ارسال 

کرده است و غرامت درخواست می کند )کمام، 4/44/22/66(.

6. تأثیر ناامنی ها و کمبود ارزاق در سلطان آباد بر دیگر مناطق
والیت عراق باتوجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در کنارۀ کوه های زاگرس به لحاظ 
آب وهوا و میزان بارندگی از همسایگان نواحی شرقی اش ازجمله قم، اصفهان و تهران 
وضعیت بهتری داشت و دارای زمین های حاصلخیز برای کشت غالت دیم، به ویژه گندم 
بود؛ به نحوی که همه ساله مقدار زیادی از گندم موردنیاز والیات همجوار از این ایالت تأمین 
می شد. در اثبات این مدعا می توان به نوشتۀ تاریخ عراق استناد کرد که »همه ساله برحسب 
اقتضا چند هزار خروار گندم از عراق با دادن کرایه روانۀ انبار ذخیرۀ تهران می شود. نان 
عراق در سفیدی و مرغوبیت مشهور است و در این تاریخ هر َمن، چهار عبّاسی قیمت 
دارد. نان سفید تازۀ بعضی دهات به حّدی لذیذ و خوش طعم و مأکول است که محتاج 
قاتق و خورْش دیگر نیست، به خصوص نان »مهاجران« و »ورقا« که هر دو در محال 
َکّزاز هستند« )وکیلی طباطبائی تبریزی، 1395، ص90(. به علت فراوانی محصول گندم در 
والیت عراق به سال 1331ق/1913م، یکی از تّجار تهران به علت کمیابی گندم در مرکز 
کنترات فروش غلۀ والیت عراق را به ریاست ادارۀ خزانه داری کل ایران پیشنهاد می دهد و 
بیان می کند: »بنده برای اینکه خدمتی به دولت کرده باشد، چهار هزار خروار غلۀ عراق را 
اَزقرارِ خرواری ده تومان کنترات می نماید که به مرور تا اواخر آذرماه در تهران تحویل نمایم  1. ملتجی /moltaji/: پناهنده؛ پناه جوینده

عبدالله متولى 
 محمد حسن بيگى
مهدى جرييائى



43
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

و رضایت خاطر آن اداره را ازهرحیث فراهم کنم« )ساکما، 240/3871(. از فحوای این 
سند روشن می شود در والیت عراق گندم مازاد به قیمت خرواری ده تومان به قدری وجود 
داشته است که تّجار گندم با اطمینان خاطر از فراهم کردن این کاالی استراتژیک با اداره کل 
خزانه داری ایران وارد مذاکره شوند؛ ولی این وضعیت خوب و فراوانی جنس ازجمله 
گندم و جو با کشیده شدن دامنۀ جنگ جهانی اول به ایران و پیشروی قوای متخاصم 
به داخل ازجمله اشغال والیت عراق به ویژه شهر سلطان آباد ازمیان رفت و قیمت نان و 
ارزاق افزایش یافت. گزارش ها نشان می دهد که بیشترین غارتگری درزمینۀ منابع تغذیۀ 
سلطان آباد را روس ها انجام داده اند. براساس تلگراف موجود باراتف فرماندهِ سپاه روسیه 
در غرب کشور، حاکم عراق )اراک( را فراخوانده است تا مقدار زیادی جو برای نیروهای 
روسیه به منطقۀ همدان بفرستد و حاکم وقت نیز به وزارت داخله گزارش داده است که 
به سختی دویست قاطر و شتر را جمع آوری کرده و با آن ها هفتادوپنج خروار جو برای 

روس ها ارسال کرده است )اسناد جنگ اول جهانی در ایران، 1370، ص97(. 
کمبود مواد غذایی و افزایش بی رویۀ قیمت ها ازجمله نان، مردم را به سمت گرسنگی، 
فقر، بیماری و سرانجام مرگ سوق داد. پیامدهای ناشی از جنگ در سایر نقاط ایران و از 
آن جمله پایتخت وضعیت بغرنجی را رقم زده بود. عین السلطنه وضعیت تهران آن زمان 
را این گونه توصیف می کند: »اوضاع نان و سایر ارزاق و امتعه در تمام ممالک ایران ناگوار 
است و دور نیست ]که[ اسباب مشکالت و زحمات زیاد ]شود و[ باالخره منجر به بلوا 
و شورش گردد. در رودبار، میرهادی خرواری پنجاه ودو تومان نقدی گندم می فروشد. 
شهر قزوین گندم چهل الی چهل وپنج تومان است، جو سی الی سی وپنج تومان، برنج 
رسمی الموت و رودبار شصت تومان، منات هفت شاهی الی دو عباسی ]است[، امتعۀ 
خارجه درنهایت گرانی روزبه روز هم باالتر می رود« )سالور، 1374، ج7، ص4925(. ولی 
دولت وثوق الدوله تمهیداتی برای حل بحران اندیشید و »ارباب کیخسرو شاهرخ« نمایندۀ 
زرتشتیان در مجلس شورای ملی را مسئول خرید گندم از سایر والیات برای پایتخت قرار 
داد. کیخسرو در کتاب خاطرات خود دربارۀ قیمت گندم می نویسد: »بهای گندم که در 
آغاز سال در تهران خرواری سی وپنج تومان و در عراق خرواری بیست تومان بود، حاال در 
تهران به خرواری نود تومان رسیده است. احمدخان آذری رئیس بازرسان وزارت مالیه در 
سلطان آباد، یک هزار خروار گندم به قیمت خرواری سی تومان به من فروخت« )کیخسرو، 
1382، ص167(. بحران قحطی در دیگر مناطق ایران نیز کمتر از تهران نبود؛ چنان که ارباب 
کیخسرو در گزارش خود دربارۀ خرید گندم عراق برای حمل به تهران ذکر می کند: »ده 
خروار گندم محمول از عراق را که نمایندۀ مشارالیه خریداری و برای مرکز فرستاده بود، 
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در قم اهالی جلوگیری می کنند و به مصرف خبازخانۀ آنجا رسانیده اند. نظر به عسرت 
آذوقه در آنجا مقرر شد که قیمت گندم را مطالبه نمایند؛ ولی الزم است به مالحظۀ فقدان 
جنس در تهران و عسرت فوق العاده که اولیاء مزبور را به خود مشغول نموده است، تلگراف 
مؤّکد به حکومت قم صادر فرمائید که ازاین گونه اقدامات اهالی جلوگیری نموده ]تا[ 
به هیچ وجه متعرض جنسی که برای مرکز حمل می نمایند نشوند« )ساکما، 240/9895(. 
همان گونه که اشاره شد بخشی از نیاز مردم قم به گندم از منطقۀ سلطان آباد تأمین می شد 
و کمبود محصول در سلطان آباد باعث گرسنگی و قحطی در قم شد. براساس گزارش 
یکی از اسناد از سال 1335ق/1917م، آشفتگی و اضطراب مردم قم در سال های جنگ 
به علت واردنشدن گندم از دیگر مناطق به ویژه سلطان آباد عراق به حدی بوده است که مردم 
به ویژه »فقرا و اشخاص بی بضاعت ازعهدۀ خرید نان برنمی آیند و روزها در قصاب خانه 
که قصابان مشغول ذبح می شوند، خون گوسفند را با ظرف و کاسه بُرده می جوشانند و 

می خورند و روزی دو یا سه نفر تلف می شوند« )ساکما، 240/10512(.
بر همین اساس انتقال محصول از سلطان آباد به تهران ازاین طریق دشوار شده بود. 
تداوم این وضعیت دامنۀ بحران را در تهران افزون ساخته بود. قهرمان میرزا سالور در 
روزنامۀ خاطرات عین السلطنه نوشته است: »حکایت نان در تهران و سایر والیات درد 
بی درمانی شده است.« و »در شهر خروار رسمی ]گندم[ شصت تومان شده. من مقداری 
حمل کردم، قاطرهای خودم هم برد؛ اما خرج قاطر بیش از قیمت کرایۀ معمولی شد. 
سیب زمینی از شهر آورده بود یک من هفت قران، سابق خرواری پنج تومان الی هفت و ده 
تومان بود؛ همه چیز باال رفته و روزبه روز باال]تر[ می رود. گندم پنجاه وپنج تومان است، جو 
چهل تومان. اولین مصیبت ایران حکایت گرسنگی امسال ]1336ق/1918م[ و بیم قحطی 
سال دیگرست که ترمیم پذیر نیست و به ید قدرت دیگری است که ده دوازده سال است 
عطف نظر از ما کرده. در همدان گندم خرواری به یک صد تومان رسیده است، جو نود 
تومان، برنج هیچ نیست و اَزقرارِ تلگرافاْت نصف اهالی تلف می شوند« )سالور، 1374، 

ج7، ص4931(.
حاکم سلطان آباد در سال 1338ق/1920م برای تعدیل وضعیت روانی جامعه و کاهش 
اضطراب مردم به علت گرانی نان که دراثر اشغال منطقه توسط قوای بیگانه و فرصت طلبی 
اشرار و یاغیان محلی ایجاد شده بود و باتوجه به اظهار اکثر تّجار گندم، از حمل این کاال 
به اصفهان ممانعت می کند که این موضوع با واکنش حکومت اصفهان روبه رو می شود و 
حاکم اصفهان به مرکز یادآوری می کند که باتوجه به این که همه روزه مقدار زیادی گندم 
از اصفهان به یزد و کرمان حمل می شود، با اقدام حکومت عراق، اصفهان در مضیقه قرار 
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خواهد گرفت؛ لذا اوامر فوری صادر فرمائید که به هیچ وجه مانع حمل گندم به اصفهان 
نشوند )ساکما، 291/1121(.

7. عملکرد تجار منطقه و تأثیر بحران بر تجارت سلطان آباد
سال بحران و کمبود غّله )1336ق/1296ش( یکی از سال های پرمشقت بود. اصلی ترین 
تا  1335ق/1917م  سال های  خشک سالی  بروز  و  بیگانه  نیروهای  حضور  به  عامل 
1337ق/1919م مربوط می شد. درواقع خشک سالی و کمبود بارش برای زمین های دیم 
عامل اصلی قحطی بود و سایر عوامل زمینه ای آن را تقویت و تشدید کرد. دهگان در 
ذیل وقایع سال 1335ق/1917م آورده است: »یکی دو سال بود که جنگ بین الملل به کشور 
ما هم کشیده شده، حالت جنگ و لشکرکشی های دو قطب متخاصم و از همه بدتر 
خشک سالی دست به هم داده حالت التهابی در مردم پدیدار گردید« )دهگان، 1330، ج3، 

ص222(.
گذشته  سنۀ  مثل  »هوا  می نویسد:  دراین باره  خاطرات  روزنامۀ  در  عین السلطنه 
]1335ق/1916م[ خشکی می کند و اگر خدای نخواسته امتداد پیدا کند، سال دیگر قحطی 
می شود. غالت روزبه روز باال می رود« )سالور، 1374، ج7، ص4919(. او در جای دیگر 
می آورد: »هوا هیچ بارندگی نمی کند، زمیْن خشک مثل کبریت است. آنچه کاشته شده تشنه 
]است[، آنچه دیم زار است بالذرع مانده و قصد مردم این است ]که[ اگر بارندگی نکند، 
تخم را حرام نکرده ابداً دیم زار کشت نکنند« )سالور، 1374، ج7، ص4928(. تحت تأثیر 
این وضعیت گروه های کثیری از گرسنگی خانه های خود را رها کردند و به شهرها هجوم 
آوردند. در سلطان آباد نیز وضع بر همین منوال بود. ورود تعدادی از مردم اطراف به شهر 
به بحران گرسنگی دامن زد و قیمت مواد غذایی به ویژه گندم را افزایش داد. دراین میان 
عده ای از تجار و فروشندگان گندم به احتکار محصول دست زدند و شرایط زندگی را بر 
مردم دشوارتر کردند. نویسندۀ تاریخ اراک از این رفتار این گونه پرده برمی دارد: »عده ای 
به نوا رسیدند و َدسته ای به اَطراِف َحلیْم پارو می زدند. تلفات انسانی از ابتدای زمستان 
تا آخر خرداد 1336ق، یک سوم جمعیت بود و مردم به دفن و کفن1 ]کفن ودفن[ اموات 
نمی رسیدند« )دهگان، 1330، ج3، صص 223-224(. گزارش های تاریخی نشان می دهند 
که در این آشفته بازار البته کسانی هم وجود داشتند که با کارهای خیرخواهانه درصدد التیام 
درد گرسنگی مردم بودند. از آن جمله می توان به تقدیرنامه ای اشاره کرد که با امضای 
حاکم سلطان آباد یعنی امیر جنگ و تعدادی از علما به حاجی میرزا محمدعلی خان از تجار 
 1. در اصل سند دفن و کفن آمده است.سرشناس تقدیم شده و از اقدامات او در کمک به مردم بینوا تقدیر شده است )محتاط، 
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1372، ج4، ص257(.
دامنۀ بحران ناشی از جنگ به سال های بعد نیز کشیده شد. گزارش های موجود 
حاکی از کمبود و گرانی گندم و نان و تلفات مردم در این سال هاست )مجد، 1387، 
ص105(. با کنکاش در این بحران و تبعات آن مشخص می شود که در سال های بعد هم 
باوجود سپری شدن دورۀ خشک سالی و جنگ، و استقرار حکومت پهلوی، ولی هم چنان 
تبعات بحران مذکور در اقتصاد و معیشت مردم به ویژه در گرانی ارزاق عمومی باقی ماند. 
عالوه براین بروز بحران در دوران جنگ و تداوم آن در سال های بعد به شدت به تجارت 
منطقه خسارت وارد کرد. بخش مهمی از امور تجاری منطقه به تجارت فرش متکی بود 
و بسیاری از شرکت های خارجی در سلطان آباد نمایندگی داشتند. این شرکت ها به دلیل 
وضعیت پیش آمده یا کار خود را متوقف کردند و یا آن که به حداقل ممکن رساندند. 
البته شرایط ملتهب جهانی و بروز بحران های کالن اقتصادی در جهان نیز این وضعیت 
را تشدید کرد؛ به گونه ای که برخی از کمپانی های تجارت فرش که سال ها در کار تولید 
و صادرات فرش فعال بودند راه خروج از منطقۀ سلطان آباد را در پیش گرفتند )زندی 
حقیقی، 1348، ج1، صص 204-208( و تا نیمۀ حکومت پهلوی اول همۀ این شرکت ها 
از منطقه خارج شدند. این وضعیت زمینه را برای فروش دفترخانه های تجارتی در فاصلۀ 
سال های بین جنگ اّول و دّوم جهانی محقق کرد. از آن جمله ساختمان یکی از این 
شرکت ها را یکی از متمّوالن شهر به نام »حاج محمدحسین میثمی وکیل« خرید که ازآن پس 

به نام قلعۀ حاج وکیل شهرت یافت. به دنبال آن در سال 1352ق/1933م نمایندۀ کمپانی
 »تاو سهند جیان نیویورک« پیشنهاد داد که حاضر است عمارت این کمپانی را که فوق العاده 
زیبا بود و با تحمیل مخارج گزاف ساخته شده بود، به هر قیمتی که باشد به دولت 

شاهنشاهی ایران بفروشد )ساکما، 240/5748(.

8. اقدام برای کنرتل بازار ارزاق
درپی تحوالت به وجودآمده حکومت به دنبال کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات بود؛ 
ازاین رو نهادهای حکومتی با محتکران و گران فروشان برخورد می کردند. ازجملۀ این 
نهادها بلدیّه ها بودند که به پاس وجود نظام مشروطیت با فرازوفرودهایی در شهرهای ایران 
رسمیت پیدا کردند و با فراهم شدن زمینۀ فعالیت انجمن های شهری به ویژه انجمن بلدیّه، 
تا استقرار حکومت پهلوی در اکثر شهرهای مهم ایران دایر شدند و وظیفۀ احتساب و 

تنظیف شهر را برعهده گرفتند.
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در سلطان آباد عراق نیز طبق تلگراف موجود درخواست تأسیس بلدیّه در تاریخ
7     ربیع االول1325ق/1907م، به رئیس مجلس شورای ملی »صنیع الدوله« به این مضمون 
ارسال می شود: »تمام علماء، تّجار و اهالی عراق در تلگراف خانۀ مبارکۀ عراق مجتمع شده 
مستدعی هستند که مجلس بلدیّۀ عراق را برقرار نموده که تمامی اهالی آسوده باشیم« 
)کمام، 178/5243(. یکی از وظایف مهم بلدیّه نظارت و تنظیم قیمت اجناس عمومی و 
ارزاق موردتقاضای مردم بود. براین اساس بلدیه امکان مداخله در بازار را پیدا می کرد و در 
تعیین نرخ اجناس و ارزاق مصرفی جامعه برای عامل های فروش تکلیف تعیین می کرد 
و در بیشتر موارد این حضور با استقبال مردم، کسبه و اصناف بازار روبه رو می شد. بلدیّه 
درزمینۀ چگونگی عرضه و تقاضای کاالهای اساسی بازار فعال شد و درنتیجه در وضعیت 
معیشت مردم تغییراتی ایجاد شد. از همه مهم تر براساس مادۀ 70 قانون بلدیّه مصوب سال 
1325ق/1907م یکی از وظایف بلدیّه »تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق« 
بود )مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، 1318، ص93(. 
بلدیه هم چنین به نگرانی مردم در مقابله با گرانی و گران فروشی کسبه پرداخت که در 
بررسی عرایض مردم به مجلس شورای ملی در دوره های مختلف این رنج و مرارت مردم 
مشهود است. اغلب نامه ها مبنی بر کمبود مواد غذایی، گران فروشی و مالیات های متعدد 
و حتی شکایت کسبه و تّجار مبنی بر زیادبودن نرخ اجارۀ دکان ها و اماکن تجاری بازار 
ازطرف ماّلکان است. اسناد موجود بر این موضوع صحه می گذارد؛ ازجملۀ این موارد در 
سال 1332ق/1914م است که جمعی از تجار عراق به همراه میرزا شمس الدین مجتهد 
نمایندۀ عراق در مجلس شورای ملی به وزارت مالیه شکایت می کنند که حاجی سیدابراهیم 
چند سال است بعضی از دکاکین خالصۀ سلطان آباد را که سال ها محل کسب و معاش 
آن ها بوده تدریجاً مالک شده است و در این مدت با مستأجران با مدارا رفتار می کرده، ولی 
دو سال است که بنای ستمی را گذاشته است اجارۀ هر باب دکان را که چهل تومان بوده 
به هشتاد تومان رسانده و بلکه یک صد تومان رسانده است و ما از تحمیل این پرداخت 
ناتوانیم )ساکما، 240/47067(. با آغاز جنگ تالش برای کنترل قیمت ها باوجود نهادی 
نظارتی بی ثمر بود. برای درک وضعیت زندگی مردم در منطقۀ سلطان آباد هم زمان با جنگ، 
جدول های پیوست تاحدودی تغییر نرخ اجناس را در فاصلۀ چندسالۀ جنگ نشان می دهد. 
تحلیل و بررسی نرخ ارزاق و اجناس در سه جدول زیر بیانگر آن است که قیمت های 
ماه شوال سال 1334ق/1916م نسبت به همان ماه در سال قبل میانگین حدود 20 درصد 
افزایش دارد؛ ولی در سال بعد یعنی شوال 1335ق/1917م قیمت ها در برخی از ارزاق 
و اجناس که بیشتر موردتقاضای عموم مردم بوده است افزایش 100درصدی و بعضاً در 

تأثیر جنگ جهانی اول 
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برخی از اقالم مثل )غالت( رشد 300درصدی داشته است. عالوه بر وضعیت بحرانی کشور 
سوءاستفادۀ بسیاری از عمده فروشان و یا خرده فروشان نیز بیشتر بر این وضعیت دامن 
می زد. تداوم این وضعیت در سال های پس از جنگ باعث شد تا مردم هم چنان بر خواستۀ 
خود در ایجاد کانونی نظارتی اصرار داشته باشند. از آن جمله در سال 1341ق/1923م به 
مجلس شورای ملی اعالم می کنند: »باوجود پرداخت همه نوع مالیات به دولت، ولی از 
لذایذ قوانین مشروطیت هم چنان بی بهره می باشیم و در مضیقۀ تهیۀ گوشت برای خانواده 
و بیماران خود هستیم و معابر و کوچه های شهر به جهت عدم تشکیل بلدیۀ قانونی، مملو 

از کثافات شده است« )کمام، 4/166/22/45(.
این تالش ها درنهایت به ثمر نشست و ادارۀ بلدیۀ سلطان آباد در همان سال دایر 
شد. تعیین و تعدیل نرخ ارزاق و حفظ تعادل آن در بازار و اعالم آن به عموم مردم یکی 
از مهم ترین وظایف بلدیّه و انجمن آن بود. بلدیّه نرخ انواع محصوالت لبنی، خشکبار، 
غّله، قندوچای، کبریت، اجناس، زغال و سایر اقالم مورداستفادۀ مردم را مشخص می کرد 
و فروشندگان موظف بودند نرخ ها را اجرا کنند و درصورت تخلف جریمه می شدند. 
نرخ نامه ها به صورت مکتوب در سطح شهر پخش و در معبرها و مغازه ها نصب می شدند 

و یا برای اطالع عموم در جراید محلی چاپ می شدند.

جداول

   

جدول  1
نرخ ارزاق و اجناس بازار سلطان آباد عراق 
در شوال 1333ق/1915م )محتاط، 1372، 

ج4، ص262(.

قیمت وزن سال نوع کاال

2 تومان یک َمن شاه )6 کیلو( 1333ق/1915م قند

5 قران و 3 عباسی 10 پیت 1333ق/1915م نفت

63/5 قران یک صندوق 1333ق/1915م کریت کشتی نشان

6 تومان یک صندوق 1333ق/1915م کریت متفرقه

41 تومان یک خروار )300 کیلو( 1333ق/1915م برنج رشتی وسط

6 تومان یک خروار 1333ق/1915م گندم فراهان

55 قران یک خروار 1333ق/1915م گندم متفرقۀ پاک

36 تومان ------- 1333ق/1915م شیرۀ تریاک

14 تومان یک خروار 1333ق/1915م نخود اعال

11 تومان یک خروار 1333ق/1915م نخود دیم

16 تومان یک َمن شاه )6 کیلو( 1333ق/1915م چای قلمی
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جدول 2

نرخ ارزاق و اجناس بازار سلطان آباد عراق 
در شوال 1334ق/1916م )دهگان، 1330، 

ج3، ص244(.

قیمت وزن سال نوع کاال

27 ِقران یک َمن شاه )6 کیلو( 1334ق/1916م قند

6 ِقران 10 پیت 1334ق/1916م نفت

ـــــــــــ یک صندوق 1334ق/1916م کریت کشتی نشان

ـــــــــــ یک صندوق 1334ق/1916م کریت متفرقه

ـــــــــــ یک خروار 1334ق/1916م برنج رشتی وسط

60 تومان یک خروار 1334ق/1916م برنج حصیری اعال

ـــــــــــ یک خروار 1334ق/1916م برنج سفید تهران

8 تومان یک خروار 1334ق/1916م گندم فراهان

55 قران یک خروار 1334ق/1916م گندم متفرقۀ پاک

14 تومان و 2 ریال یک جفت 1334ق/1916م قالیچه

155 ِقران 90 َمن 1334ق/1916م نخود اعال

ــــــــــ یک خروار 1334ق/1916م نخود دیم

65 ریال یک َمن شاه )6 کیلو( 1334ق/1916م چای قلمی وسط

17 ریال هر َمن شاه 1334ق/1916م شکر

240 ِقران 99 َمن و 10 سیر 1334ق/1916م شیرۀ انگور

32 ریال یک َمن شاه 1334ق/1916م روغن خوراک 

   

جدول 3

نرخ ارزاق و اجناس بازار سلطان آباد عراق 
در شوال 1335ق/1917م )دهگان، 1330، 

ج3، ص244(.

توضیحات قیمت وزن سال نوع کاال

روسی 63 ریال انگلیسی 54 ریال یک َمن شاه )6 کیلو( 1335ق/1917م قند

روسی 12 ریال 10 پیت 1335ق/1917م نفت

17 تومان یک صندوق 1335ق/1917م کریت کشتی نشان

ــــــــــ یک صندوق 1335ق/1917م کریت متفرقه

75 تومان یک خروار 1335ق/1917م برنج رشتی وسط

80 تومان یک خروار 1335ق/1917م برنج حصیری اعال

68 تومان یک خروار 1335ق/1917م برنج سفید تهران

23 تومان یک خروار 1335ق/1917م گندم فراهان

ــــــــــ یک خروار 1335ق/1917م گندم متفرقۀ پاک

ـــــــــــ ـــــــــــ 1335ق/1917م شیرۀ تریاک

ــــــــــ 90 َمن 1335ق/1917م نخود اعال

32 تومان یک خروار 1335ق/1917م نخود دیم

ـــــــــــ یک َمن شاه )6 کیلو( 1335ق/1917م چای قلمی وسط

37/5 ریال یک َمن شاه 1335ق/1917م شکر

ـــــــــــ 99 َمن و 10 سیر 1335ق/1917م شیرۀ انگور

47 ریال یک َمن شاه 1335ق/1917م روغن خوراک بومی
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طبق جدول های باال قیمت برخی از اجناس در ابتدای جنگ و نرخ تورم آن ها در 
خالل جنگ این گونه تحلیل می شود. در سال آغاز جنگ جهانی )1333ق تا 1334ق / 
1915م تا 1916م( که هنوز اثرات جنگ به طور کامل متوجه ناحیۀ سلطان آباد نشده است، 
تعدادی از اجناس تورم 30درصدی را تجربه می کنند. مثاًل قند از منی 2 تومان به 2 تومان 
و 7 ریال و برنج از خرواری 58 تومان به 60 تومان می رسد، گندم فراهان نیز از خرواری 
6 تومان به 8 تومان می رسد؛ ولی در دو سال پایانی جنگ وقتی که نواحی مرکزی ایران 
بیشتر درگیر جنگ می شود، تورم سرسام آور است و قند از منی 2 تومان و 7 ریال به 5 
تومان و 4 ریال و گندم فراهان از خرواری 8 تومان به 23 تومان می رسد؛ یعنی قند تورم 

100درصدی و گندم تورم 200درصدی را تجربه می کند.

9. نتیجه
جنگ جهانی اول تأثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناحیۀ سلطان آباد بر 
جا گذاشت. هرچند پیش از شروع جنگ نیز به دلیل سیاست های مداخله جویانۀ روس 
و انگلیس و حضور مستقیم نیروهای آن ها در ایران این منطقه به شدت دچار ناامنی و 
پریشانی بود، ولی با آغاز جنگ این دو قدرت به بهانۀ حضور عناصر عثمانی و آلمان در 
ایران بر تعداد سپاهیان خود در کشور و ازجمله در منطقۀ مذکور افزودند و دخالت های 
مستقیم خود را بیشتر کردند. هرچند دولت مرکزی ایران برای فاصله گرفتن از پیامدهای 
جنگ بی طرفی اعالم کرد، ولی هیچ کدام از طرف های درگیر به این بی طرفی توجه نکردند. 
عثمانی ها مناطق شمال غرب کشور را اشغال کردند و روس ها به بهانۀ مقابله با آن ها تعداد 
بیشتری از نظامیان خود را به سوی ایران فرستادند. افزایش تعداد نظامیان بیگانه در کشور و 
ناتوانی دولت مرکزی در برقراری امنیت وضعیت کشور را به شدت بحرانی کرد. ازلحاظ 
سیاسی ایران به مرحلۀ فروپاشی رسید و کابینه های متعدد یکی پس از دیگری به دلیل 
ناکارآمدی در مدیریت اوضاع از کار کناره گیری می کردند. ازلحاظ اقتصادی وضعیت 
کشور به اضطرار رسید. نیروهای بیگانه بخش عمدۀ آذوقۀ موجود را مصادره و غارت 
کردند. یاغیان و سرکشان داخلی نیز از این بی سامانی بهره بردند و تقریباً تمامی راه های 
کشور را ناامن کردند و هرآنچه می یافتند به تاراج می بردند. خشک سالی نیز مزیدبرعلت 
شد تا قحطی و گرسنگی به صورت فراگیر و به شکلی مشهود در کشور خودنمایی کند. 

پیامد اجتماعی این وضعیت گرسنگی و مرگ میلیون ها انسان در سطح کشور بود.
منطقۀ سلطان آباد عراق درمعرض تمام بلیه های نامبرده قرار داشت. همان گونه که در 
متن بررسی شد، این ناحیه ازلحاظ سیاسی و نظامی به صورت مستقیم درمعرض تهاجم 
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روس ها قرار گرفت. نظامیان روس در تعقیب نیروهای مّلیون روانۀ غرب کشور شده بودند 
و مسیر عبور بخشی از آن ها از منطقۀ سلطان آباد بود؛ به همین دلیل برای مدتی زدوخورد با 
نیروهای روسی در این منطقه جریان داشت و تعدادی از عناصر ملی سلطان آباد برای مقابله 
با روس ها به مّلیون پیوستند؛ ولی حضور قشون بیگانه به بی ثباتی داخلی دامن زد. گزارش 
اسناد نشان می دهد تعدادی از اشرار منطقه از این آشفته بازار نهایت سوءاستفاده را بردند 
و با ایجاد ناامنی و راهزنی اوضاع جامعه را دشوارتر کردند. ارسال تلگراف های متعدد 
مردم و درخواست کمک برای کنترل اوضاع هم چندان ثمربخش نبود. یکی از نکات بارز 
در این مقطع تأمین غلۀ مناطق همجوار، از سلطان آباد بود؛ حتی مقداری از غلۀ پایتخت 
نیز از این منطقه حاصل می شد. با بروز جنگ و خشک سالی شرایط از انتظام افتاد؛ زیرا 
مقداری از تولید غلۀ این منطقه که عماًل در منطقه مصرف می شد و مقداری هم که به سوی 
تهران فرستاده می شد به دلیل قحطی در قم تاراج می شد. متن اسناد نشان داد که حکام 
پایتخت نشین بارها با ارسال پیام و فرستادن افراد مختلف کوشیدند تا بخشی از مایحتاج 
پایتخت نشینان را تأمین کنند، ولی به نتیجه ای نرسیدند. اسناد گویای این واقعیت است 
که در این مقطع ساکنان خود سلطان آباد هم گرفتار قحطی، گرسنگی و افزایش بی رویۀ 
افزایش  قیمت مواد غذایی بوده اند. جدول های مربوط به مواد غذایی در همان مقطع 
سیصددرصدی برخی از محصوالت را نشان می دهد. کوشش های مردم برایِ آنکه ازطریق 
ایجاد بلدیه قیمت ها را کنترل کنند تا بعداز پایان جنگ بی نتیجه بود. به این ترتیب باید اذعان 
کرد که منطقۀ سلطان آباد به شدت از تبعات جنگ جهانی اول آسیب دید و ازجمله تجارت 
فرش آن که تا قبل از جنگ به توسط کمپانی های خارجی انجام می شد و زبانزد شده بود 

عماًل از رونق افتاد و هرگز به روزهای اوج خود بازنگشت.
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چڪیده:

هدف: بررسی تقابل متنفذان محلی منطقۀ سیستان با حکومت پهلوی از سال 1320 تا 1332ش.
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کلیدواژه ها: سیستان؛ پهلوی؛ زمین داران؛ متنفذان محلی.

استناد: اویسی، عباس. )1399(. سیستان: مواجهۀ متنفذان محلی و حکومت پهلوی )1320-1332ش(. 

doi: 10،22034/ganj.2020،2608  | 82-56 ،)4(30 ،گنجینۀ اسناد

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا)چاپـــی(: 3652-1023 |  شاپـــا)الکرتونیکــــی(: 2538-2268 

  10،22034/GANJ.2020،2608 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID ,   منایـــه در 

 سال 30، دفرت4، زمستان 1399  |  صص:82 - 56 )27(

تاریخ دریافت: 1397/10/3|  تاریخ پذیرش: 1398/3/26

گنجینـــۀ اسنـــاد
»120«

تحقیقات تاریخے

مقالـۀ پژوهشے



58
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

1. مقدمه
تا قبل از ظهور حکومت پهلوی سرداران و رؤسای طوایف در روند تحوالت سیاسی و 
اجتماعی ایران نقشی قابل توجه داشتند. آن ها اغلب تهدیدی برای حکومت ها و جوامع 
یکجانشین بودند و هرگاه ضعف دولت مرکزی آشکار می شد، تهدید آن ها شکل عملی 
به خود می گرفت. در دوران پرهرج ومرج انقالب مشروطه و افول قدرت قاجار، فرآیند 
تمرکزگرایی به تعویق افتاد؛ زیرا دولت قاجار در آن شرایط ضعیف تر از آن بود که بتواند 
سیاست تمرکزگرایی را دنبال کند )احمدی، 1378، ص208(. رضاشاه و نخبگان سیاسی 
همراهش درپی ایجاد دولتی مدرن در ایران بودند. آن ها با نیروهای مرکزگریز قدرتمندی 
که تهدیدکنندۀ اقتدار حکومت مرکزی بودند رودررو شدند و بدین ترتیب ازمیان برداشتن 
خوانین و سرداران پرقدرت به یکی از اهداف مهم پهلوی اول تبدیل شد. رضاشاه پس از 
موفقیت ارتش در آذربایجان و گیالن، نیروهای نظامی سران ایالت را در سایر مناطق 
ازجمله در سیستان و بلوچستان در هم کوبید و خلع سالح کرد )لمبتن، 1362، ص210(.
اشغال ایران به دست متفقین در شهریور 1320ش باعث بروز مشکالتی در سیستان 
شد. قحطی و گرانی و احتکار، سبب کمبود مواد غذایی )ازجمله نان( و گرسنگی شد؛ 
به گونه ای که وزیر کشور در 1320/10/28 دستوری فوری برای رفع این مشکالت صادر 
کرد )ساکما، 230002112، ص47(. پس از شهریور 1320 بسیاری از سرداران سیستانی 
که در دورۀ رضاشاه در تبعید و بازداشت به سر می بردند، به منطقه بازگشتند. سرداران و 
زمین داران محلی با استفاده از شرایط پیش آمده، از ضعف دولت مرکزی بهره بردند و 

درصدد برآمدند تا قدرت اجتماعی خود را افزایش دهند )لمبتن، 1362، ص502(.
در این زمان شکست سیاست نظامی گری رضاشاه موجب شد که نظامیان اعتبار و 
اقتدار خود را ازدست بدهند و بیشتْر نخبگان سیاسی قدرت را در دست بگیرند. گروهی 
از سرداران زمین دار در کنار نخبگان سیاسی قرار گرفتند و تعدادی از این زمین داراِن 
عالقه مند به قدرت هم سعی کردند، به موقعیت های مناسبی در دستگاه های دولتی دست 
یابند. سرداران توانستند در سایۀ رویکرد جدید تاحدزیادی موقعیت قبلی خود را به دست 
آورند و از توسعۀ نفوذ دولت در سیستان جلوگیری کنند. بعداز شهریور 1320، دولت تا 
سال ها نتوانست بر این مناطق مسلط شود. سرداران سیستانی به میزان هم سویی با دولت 
موردتوجه دولت قرار می گرفتند. برای نمونه محمدرضاخان پردلی یکی از پرآوازه ترین 
سرداران سیستانی، در دورۀ پهلوی اول تبعید شد و تحت نظر قرار گرفت )لمبتن، 1362، 
ص516(؛ ولی سردارعلی خان پردلی )برادر او( که از در سازش با حکومت درآمده بود، 
موردمرحمت قرار گرفت و نمایندۀ مجلس شد. دولت با دراختیارقراردادن زمین های 

عباس اویسی



59
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

خالصه و سپردن مناصب، از تعدادی از سرداران و زمین داران سیستانی نظیر محمدامین خان 
نارویی و محمدعلی خان کیانی حمایت کرد )ابراهیمی، 1395، ص98(. میزان نفوذ و 
قدرت متنفذان محلی سیستان در دورۀ یادشده، تابع میزان قدرت و نفوذ حکومت مرکزی 
بود. هر زمان که حکومت مرکزی با قدرت ظاهر می شد، قدرت و نفوذ رؤسای طوایف و 
متنفذان محلی سیستان روبه زوال می گذاشت و هنگامی که براثر تحوالت داخلی یا خارجی، 
قدرت حکومت مرکزی دچار افول می شد، راه برای قدرت گیری و خودسری متنفذان 
محلی سیستان باز می شد و آن ها به کارهایی اغلب غیرقانونی هم چون قاچاق و سوءاستفاده 

از رعایا و زیردستان مشغول می شدند.

2. وضعیت متنفذان و زمین داران سیستان در این دوره
رؤسای طوایف و عشایر وفادار به حکومت مرکزی در این دوره به زمین دارانی قدرتمند 
تبدیل شدند که نقش واسطۀ طایفۀ خود را با دولت بازی می کردند و دولت هم درعوض 
به این سرداران امتیازاتی اعطاء می کرد. برخی از رؤسای طوایف منطقه با تداوم وفاداری 
و اطاعت خود در دورۀ پهلوی دوم نیز هم چون دورۀ رضاشاه امتیازاتی دریافت کردند. 
اینان در نبود احزاب سیاسی و نخبگان تحصیل کرده در این منطقه با هرم قدرت و نخبگان 
پایتخت مرتبط شدند و گاهی به موقعیت هایی نظیر نمایندگی مجلس شورای ملی دست 
یافتند. شماری از آن ها هم در نهادهای دولتی مناصبی مانند بخشداری به دست آوردند. 
سیاست کلی پهلوی اول این بود که سرداران به میزانی که در خدمت اهداف شاه هستند، 
موردتوجه قرار گیرند؛ ولی درصورتی که موردسوءظن قرار می گرفتند، بازداشت و از منطقه 
تبعید می شدند. سیاست های تمرکزگرایانۀ رضاشاه در سیستان، گرچه تاحدی از قدرت 
سرداران زمین دار کاست و اوضاع امنیتی و سیاسی نسبتاً آرامی را در سیستان به وجود آورد، 

ولی این آرامش چندان دوام نیافت.
موقعیت  و  قدرت  به  نتوانست  محمدرضاشاه  28مرداد1332،  کودتای  قبل از  تا 
مستحکمی دست یابد. دولت ها عمر چندانی نداشتند و نمی توانستند کنترل مناسبی بر 
اوضاع کشور داشته باشند. حکومت مرکزی به دلیل ضعف، در استقرار نظم و امنیت ناتوان 
بود، بنابراین رویکردی جدید اتخاذ کرد؛ بدین نحو که در پاره ای از نواحی مانند سیستان، 
به ناچار برقراری نظم و امنیت عمومی را به خوانین و سرداران محلی سپرد. این سرداران 
زمین دار که در نقش متنفذان محلی نیز بودند، باتوجه به سیاست مذکور و شرایط پس از 
شهریور 1320 سعی کردند از فرصت به دست آمده استفاده کنند و بر قدرت و ثروت خود 
بیفزایند. برخالف سیاست خلع سالح عشایر در حکومت پهلوی اول، سرداران و خوانین 
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این منطقه دوباره مسلح شدند و استقرار نظم عمومی و امنیت راه ها در برخی مناطق به 
آنان سپرده شد )ساکما، س و ب، 94320، ص17(. پس از شهریور 1320ش، تعدادی از 
سرداران سرابندی برای حمل سالح مجوز گرفتند. آنان در برقراری نظم و امنیت سیستان 
به ایفای نقش پرداختند. علی خان، ابراهیم خان و محمدرضاخان پردلی با دراختیارداشتن 
عده ای تفنگ چی در برخی از مناطق مرزی مأموریت برقراری نظم و دستگیری سارقان 
را عهده دار شدند. اغلْب پاسگاه های »لوتک« و »تاسوکی« از قوای کمکی آن ها استفاده 
می کردند؛ چنان که کمیسیون امنیت زابل برای جلوگیری از اقدامات سارقان افغانستانی به 
سردارابراهیم خان پردلی و محمدرضاخان پردلی دستور داد اسکورت تمام خودروهایی 
را که از لوتک به تاسوکی و بالعکس می رفتند برعهده گیرند )ابراهیمی، 1395، ص176(. 
تفویض اختیار به سرداران هم به نفع آن ها و هم کمکی به دولت بود؛ به ویژه در شرایطی 
که دولت قدرت الزم را برای کنترل این منطقۀ وسیع و ویژۀ مرزی نداشت. درحقیقت 
ناتوانی دولت برای اعمال قدرت در مناطق دورافتاده باعث شد که از سرداران محلی و 
متنفذان کمک بگیرد و طبیعتاً مجبور شد درمقابل چنین کمکی، امتیازاتی به آنان بدهد و از 

برخی اَعمال خودسرانۀ آنان چشم پوشی کند.
سرداران زمین دار برای احیای موقعیت گذشتۀ خود با سالح مجوزدار به اعمال قدرت 
دربین رعایا و مقابله با سرداران رقیب می پرداختند. در تسویه حساب این سرداران با رقبای 
خود، رعایا نیز ناخواسته درگیر تأمین نیروی جنگی و مالی آنان می شدند. دامنۀ رقابت 
سرداران گاه به تسویه حساب های خانوادگی نیز می کشید. به طوری که علی خان پردلی برادر 
محمدرضاخان که مطیع خاندان علم بود در دورۀ انتخابات شانزدهم مجلس به عنوان نمایندۀ 
سیستان تعیین شد؛ ولی محمدرضاخان پردلی که در دورۀ رضاشاه تبعید شده بود، پس از 
شهریور 1320ش در جبهۀ مخالف او و خاندان علم قرار گرفت. سردارمحمدرضاخان 
پردلی پس از بازگشت به سیستان، حدود هزار تفنگ چی در اختیار داشت. او و برخی از 
سرداران سیستان پس از تثبیت تدریجی محمدرضاشاه، مراتب شاه دوستی و وفاداری خود 
را به انحاءمختلف ازجمله در جریان سرکوب طایفۀ جوان رودی اعالم کردند )ابراهیمی، 
1395، ص272(. ولی رقیبان محمدرضاخان دیدگاه دیگری دربارۀ او داشتند. در گزارشی 
از طایفۀ بارانی، او سردستۀ اشرار و سارقان معرفی شده است که با همکاری برخی از 

ادارات به چپاول گری و غارت گری می پردازد.
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3. وضعیت متنفذان محلی سیستان در فاصلۀ 1320-1332ش
دولت هایی که در فاصلۀ 1320-1332ش روی کار آمدند، بنابه دالیل مختلف از قدرت 
الزم برخوردار نبودند و نتوانستند کنترل مناسبی بر اوضاع کشور داشته باشند. در این مدت، 
نوزده کابینه تشکیل شد. در این زمان سیستان به دلیل استقالل هند، موقعیت استراتژیک 
گذشتۀ خود را ازدست داد و در بن بست جغرافیایی قرار گرفت؛ بنابراین زمینه ای مساعد 
برای رقابت طایفه ای و درگیری محلی در آن فراهم شد. در این درگیری ها، سرداران 
زمین دار نقشی مهم بازی می کردند. آنان درصدد افزایش قدرت اجتماعی-اقتصادی و 
منافع خود بودند )احمدی، 1378، ص235(. این موضوع، ناامنی و تنش را در منطقه باال 
برد و موجب حوادثی خونین شد. اراضی سیستان در زمان رضاشاه تقسیم شده بود؛ ولی 
به دلیل شرایط پیش آمده، سرداران توانستند بخش زیادی از اراضی مذکور را دوباره تصرف 

کنند.
حکومت مرکزی با قدرت گیری و تقویت قوای نظامی و آغاز پروژه های عمرانی و 
کشاورزی و اقداماتی دیگر، تصمیم گرفت قدرت سرداران و متنفذان محلی را کنترل و 

محدود کند. بعداز شهریور 1320ش، سه زمین دار عمده در سیستان وجود داشتند:
1. محمدامین خان نارویی صاحب یک هزار و پانصد سهم )هر سهم برابر با چهار 

هکتار( واقع در بخش شهرکی و نارویی و پشت آب.
بخش  در  واقع  زمین  سهم  دویست  و  یک هزار  صاحب  سارانی  حسین خان   .2

میان َکنگی1.
پشت آب  بخش  در  واقع  زمین  سهم  یک هزار  صاحب  بَزی  محمدشریف   .3

)رئیس الذاکرین، 1370، ص99(.
لشکر  فرماندهِ  استاندار،  از  به دستور نخست وزیر، کمیسیونی مرکب  در 1321ش 
جنوب شرق، رئیس کشاورزی استان هشتم و رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی زابل 
برای رسیدگی به وضع خالصه جات سیستان تشکیل شد. این کمیسیون طی گزارشی 
وضعیت بد اراضی را نتیجۀ عوامل زیر دانست: »جهل، تنبلی و خودخواهی رعایا؛ نبود 
مقامات مسئول که باید بر امور روستاها نظارت داشته باشند؛ طرز کار و رفتار مأموران 
دولت که یا صاحب سهم اند و یا عامل اخالل و تحریک به شمار می روند؛ و تضاد منافع و 

مطالبات مختلف ادارات دولتی« )ابراهیمی، 1395، ص23(.
باوجود گذشت چند سال از تقسیم خالصه جات سیستان، هنوز سند مالکیتی برای 
زارعان صادر نشده بود و تنها مدرک آنان، همان قبوض پرداخت اقساط بود که با همین 
1.  نام فعلی آن هیرمند است.قبوض به خریدوفروش زمین ها می پرداختند. آنچه وضع موجود را بغرنج تر می کرد، نبود 
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ممیزی و مّساحی دقیق اراضی بود )لمبتن، 1362، ص447(. فروش آب توسط برخی 
سرآبیاران نیز، زراعت را برای خرده مالکان و زارعان دشوار کرده بود. برخی سرداران 
در این بحبوحه اراضی این زارعان را به قیمتی ناچیز می خریدند و آنان را به مهاجرت 
مجبور می کردند )ساکما، 11723(. عالوه بر سرداران محلی که به خرید و تصاحب اراضی 
می پرداختند، ردپای اشخاص غیربومی نظیر ارباب مهدی یزدی نمایندۀ بلوچستان در 
مجلس شورای ملی را هم می توان در این موضوع مشاهده کرد؛ که البته با واکنش سرداران 

روبه رو شدند )ساکما، 13596(.
ازآنجاکه مدیریت خالصه جات دائماً تغییر می کرد و دولت زمین ها را به اشخاص 
بانفوذ اجاره می داد، هر مستأجر سعی می کرد در دورۀ مدیریت )اجارۀ( خود بیشترین 
عواید را به دست آورد. این موضوع سبب اجحاف در حق رعایا می شد و نارضایتی زارعان 
سیستانی باعث می شد تا بهره وری مطلوبی از اراضی به دست نیاید و فقر و جالی وطن 
افزایش یابد )لمبتن، 1362، ص449(. پس از واگذاری خالصه جات به اهالی بازهم تغییری 
در وضعیت مردم سیستان حاصل نشد. این موضوع نه تنها در شکل مالکیت و گروه های 
بهره بردار تحولی ایجاد نکرد، بلکه کارمندان دولت را هم در ردیف مدیران )مستأجران( 
خالصه جات قرار داد. این افراد تجربۀ الزم را نداشتند و خود منشأ اختالفات جدیدی 

شدند. 
بدین ترتیب تالش دولت در ترویج خرده مالکی و تضعیف نفوذ سرداران زمین دار 
منطقه با موفقیت چندانی همراه نبود و سطح زندگانی مردم سیستان هم تغییری نکرد و 
از سایر مناطق پایین تر بود. سیستانی ها از عقب ماندگی بیشتری رنج می بردند. زمین های 
مستعد، زراعت نشدند و حوادث طبیعی باعث ویرانی آن ها شد. در 1321ش، طغیان 
رودخانۀ هیرمند، تمام نهرها و گوره ها )خاک ریزها( را ازبین برد. جبران این خسارت 
برای دولت ناممکن بود )ساکماق، 5709/23(. گزارش فرماندار زابل به نخست وزیری 
دربرگیرندۀ مشکالت منطقه در این سال هاست: روند ناعادالنۀ تقسیم زمین؛ کم آبی؛ طغیان 
فرْخ وزیِر  آقای  با همکاری  او درخواست می کند  فراوان.  نبود سد و خسارات  رود، 
خواربار، و عدْل وزیر کشاورزی تصمیمی برای حل مشکالت بگیرند. این در حالی بود 
که »افغان ها گویا از 1320ش، مشغول جداکردن نهر جدیدی بین قندهار و بند کمال خان 
بودند که روزی پنج هزار عمله در آن کار می کنند« )ساکماق، 5709/23، صص 33-36(. 
این کار برخالف قرارداد 1317ش بین دو دولت بود که افغانستان متعهد شده بود هیچ 

کانال تازه ای بر رود هیرمند احداث نکند )مجتهدزاده، 1374، ص37(.

عباس اویسی



63
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

را  اراضی خود  سهام  زارعان  بعضی  سال 1326ش،  و خشک سالی  قحطی  براثر 
فروختند و مهاجرت کردند. مهاجرت به دلیل تعدی سرداران یکی از رایج ترین مشکالت 
منطقه بود؛ چنان که بنابر گزارش مرزبانی و فرمانداری زابل در 1326ش، رعایای روستای 
»ملک حیدری« به دلیل تعدی سردارنظرخان به افغانستان گریختند. در این گزارش آمده است: 
تا تکلیف قطعی مالکیت اراضی محرز نشود، جلوگیری از اجحاف و تعدی سرداران 
عملی نیست )ساکما، 8-290005073/2(. درنتیجه امالک بیشتری به دست مالکان بزرگ 
افتاد )لمبتن، 1362، صص 448-449(. دراین میان وضعیت صیادان که صاحب زمین 
نبودند از همه بدتر بود. نامۀ کدخدای صیادان ادیمی به امیر اسداهلل علم در 1324/7/16 
زندگی سخت آن ها را در سال های قحطی نشان می دهد )ساکماق، 74724/3(. بیماری های 
واگیردار نظیر تراخم، طاعون، وبا و هم چنین استعمال تریاک از جمعیت کشاورزان کاست 
و جمعیت سیستان را کاهش داد )لمبتن، 1362، ص448(. برخی مواقع نیز قرارگرفتن 
برخی اراضی زراعی و انهار در محوطه های باستانی و پیداشدن اشیاء تاریخی در آن ها 
موجب دخالت دولت و جلوگیری از زراعت زارعان می شد؛ این موضوع بر مشکالت 
زمین داران و کشاورزان می افزود )ساکما، 290005073، ص5(. یکی از عوامل ناامیدی 
مالکان سیستانی، زمان طوالنی رسیدگی به شکایات بود که بیشتر ناشی از بی نظمی اداری 
بود. این موضوع واکنش رئیس بنگاه کل خالصه جات کشور را به دنبال داشت: »اغلب 
دادخواست ها... همه در سه چهار پرونده جمع آوری شده و... اوراق آن َدرهم وبَرهم و 

بالجواب مانده است« )ساکما، 230001587، ص118(.
از یک سو نابه سامانی مسائل تقسیم اراضی، و مشکالت حقوقی و اداری، و اعمال نفوذ 
متنفذان محلی به نفع خود و به ضرر زارعان و ازسوی دیگر قحطی و خشک سالی باعث 
شده بود تا از قدرت و توان مردم عادی درمقابل متنفذان محلی کاسته شود و آن ها توان 
مقابله با اعمال خودسرانۀ متنفذان را نداشته باشند. از دالیل نفوذ سرداران یکی وضعیت 
نابه سامان زارعان سیستانی و وابستگی آنان به سران و متنفذان محلی، و دیگری ناتوانی 

حکومت مرکزی در اعمال قدرت بود.

4. نقش اختالفات فرقه ای و طایفه ای
اختالفات فرقه ای و طایفه ای نیز بر سیستان سایه افکنده بود و مشکالت را بیشتر می کرد. 
ورود بهاییان به منطقه و خرید زمین باعث شد بر دامنۀ اختالفات مذهبی و افتراقات 
اجتماع افزوده شود. ایجاد »شرکت هیرمند« توسط بهاییان، واکنش علما و زمین داران منطقه 
را به دنبال داشت. آیت اهلل صدر حسینی از علمای زمین دار منطقه در 1322ش به اقدامات 
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بهاییان واکنش نشان داد و نامه هایی اعتراض آمیز به مقامات حکومتی نوشت )ساکماق، 
با  اقتصادی  مشکالت  عالوه بر  سیستان  در  زمین داری  بنابراین  31672، صص 4-3(. 
چالش های فرقه ای و درگیری اهالی منطقه با بهاییان توأم شد )صدر حسینی، 1388، 
ص199(. عالوه براین ها، دعوا بر سر آب نیز حادثه آفرین بود. یک بار اختالف بر سر آب 
باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن عده ای به دست نوکرهای محمدرضاخان پردلی 

شد )ساکماق، 71538/1(.
قدرت یابی سرداران بعداز شهریور 1320ش موجب اقدامات خودسرانۀ برخی از 
آنان نظیر تخریب و آتش زدن مزارع مخالفان شد. آقای احسانی زمین دار به فرمانداری زابل 
شکایت کرد که: »اهالی ده کلوخی و شریف آباد به سردستگی علی خان جنگیان، محصول 
زمین وی را به غارت برده و خدمتکاران خزیمۀ علم را تهدید به قتل نموده اند.« او مدعی 
شد که این حرکات به تحریک شریفی و محمدرضا پردلی انجام شده است. اهالی این دو 
روستا پس از بازداشت، در پاسگاه بنای شورش را گذاردند )ساکما، 290000230، ص71(. 
هم چنین محمدعلی خان کیانی به آتش زدن خرمن ها و تخریب سد رود نیاتک دست زد 
)ساکما، 230000414، ص16(. این کار سبب شروع درگیری بین دو طایفۀ بارانی و کیانی 
بر سر اراضی »ده خانم« شد که حتی پای دربار، هیئت دولت و نمایندگان مجلس را به 
ماجرا بازکرد )اندرمانی زاده، 1378، ص199(. برخی زمین داران منطقه، پشت این دو طایفه 
قرار گرفتند و همین موضوع چنددستگی در سیستان را تشدید کرد )ساکما، 230000968، 

صص 41-38(.
این درگیری بعدها خود را در قالب جناح »علمیون« و »ضدعلمیون« نشان داد. در 
همین ارتباط مخالفان علمیون مقاالتی را در جراید »یزدان« و »خاورزمین« چاپ کردند. 
این کمیته بعضی  آنان سپس »کمیتۀ نجات مکران و سیستان« را به وجود آوردند. در 
زمین داران بزرگ سیستان مانند محمدامین خان نارویی، غالم حسین بارانی و حسام نظام 
ُکرد حضور داشتند. وظیفۀ این کمیته تهیه و چاپ مقاالتی راجع به وضعیت زابل در 
نشریات کشور بود. آن ها در این مقاالت به نقد اقدامات خاندان علم در سیستان پرداختند 
اثر  این اوضاع بر جامعۀ کشاورزی سیستان  )اندرمانی زاده، 1378، صص 199-197(. 
گذاشت و بر دامنۀ منازعات متنفذان محلی با زارعان و گروه های رقیب افزود. در این مسیر 
گروهی که اطمینان حکومت را جلب می کرد، می توانست به موضع برتری دست یابد. در 

این وقایع، مردم عادی بیشترین زیان را متحمل می شدند.
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5. شکل گیری کمیتۀ اتحادیۀ دهقانان و زحمت کشان سیستان )شعبۀ حزب 
توده(

پس از شهریور 1320ش زندانیان سیاسی آزاد شدند، اجتماعات و گردهمایی ها آشکارا 
دربار  که  کشاورزانی  و  مالکان  منتشر شدند.  سانسور  از  فارغ  و جراید  برگزار شدند 
زمین هایشان را تصاحب کرده بود به دادگاه ها شکایت کردند و امالک خود را بازپس 
گرفتند )رسولی، 1376، ص245؛ کاتوزیان، 1380، ص186(. در چنین شرایطی، نیروهای 
در  )طیرانی، 1376، ص9(.  کردند  آغاز  احزاب  تشکیل  برای  را  ویژه  تالشی  سیاسی 
این مدت حدود هفتاد تشکل و حزب سیاسی با گرایش های مارکسیستی، محافظه کار، 
ناسیونالیستی و مذهبی در ایران ایجاد شد )طیرانی، 1376، ص9(. زندانیان سیاسی، اولین 
گروهی بودند که درصدد برآمدند تا حزب تشکیل دهند. اینان حزب تودۀ ایران را به وجود 
آوردند. حزب توده به دالیل سیاسی و ایدئولوژیک موردحمایت شوروی بود و یکی از 
متشکل ترین احزاب ایران شد )رسولی، 1376، ص245(. برطبق مادۀ یک برنامۀ حزب 
توده که در 1323ش تصویب شد، این تشکل خود را »حزب طبقات ستم دیدۀ کارگران، 
برنامه های  از  ایران« معرفی کرد. برخی  دهقانان، روشن فکران و پیشه وران آزادی خواه 
حزب توده به مسائل دهقانی و اصالحات کشاورزی می پرداخت )بدیع، 1360، ص113(.
این تشکل سپس به توسعۀ فعالیت های خود در اکثر مناطق ایران ازجمله سیستان 
پرداخت )رسولی، 1376، ص268( و در سیستان باتوجه به بافت جمعیتی آن به اقشار 
ایجاد شعب  منطقه عالوه بر  این  اوان در  البته در همین  توجه کرد.  کارگر و کشاورز 
برخی احزاب، تشکل های خاصی هم به وجود آمدند؛ ازجمله »کمیتۀ اتحادیۀ دهقانان و 
زحمت کشان سیستان« که زیرمجموعۀ حزب تودۀ ایران بود و در سال 1325ش تأسیس 
شد. اتحادیه فوق موفق شد بسیاری از تصویب نامه ها و قوانینی را که دهقانان را به بردۀ 
مالکان تبدیل می کرد لغو کند. الغای مناسبات ارباب-رعیتی و بیگاری، از خواسته های این 

اتحادیه بود )بدیع، 1360، ص115(.
تشکل های طرفدار دهقانان پس از تشکیل جمهوری خودمختار آذربایجان بیشتر رونق 
یافتند؛ زیرا فرقۀ دمکرات آذربایجان به تقسیم بالعوض اراضی بین کشاورزان دست زد 
)رسولی، 1376، ص247؛ بدیع، 1360، ص116(؛ این خبر به سرعت در سطح کشور 

منتشر شد.
در همین دوره وزیر کشور به فرماندار زابل اعالم کرد که »تشکیل احزابی که نیات و مرام 
آن ها مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته باشد، آزاد است و نمی توان از اجتماعات مزبور مادام 
که مخالف نظم و انتظامات عمل ننمایند، جلوگیری کرد« )ساکما، 290007333، ص41(. طبق 
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نوشتۀ فرماندار زابل به وزارت کشور، چند نفر از اشخاص حزب توده که در این منطقه 
مشغول اقداماتی بودند، پس از بیانیۀ نخست وزیر، جمعیتی را به نام »کمیتۀ اتحاد دهقانان 
و کشاورزان سیستان« )رجوع شود به پیوست 1( تشکیل دادند )ساکما، 290007333، 
ص36(. نام این اتحادیه نشان می دهد که اینان، کشاورزان و زارعان منطقه را مدنظر قرار 
داده بودند و برنامه های خود را بر محور آن ها بنا کرده بودند. از این اتحادیه در اسناد با 
نام های »دهقانان و زحمت کشان سیستان« یا »اتحادیۀ دهقانان و زحمت کشان سیستان« 
و یا »کمیتۀ اتحادیۀ دهقانان و زحمت کشان سیستان« هم یاد کرده اند )سیاسر، 1392، 
ص182(. به نظر می رسد که منظور از همۀ این اسامی تشکلی واحد زیرمجموعۀ حزب 
توده بوده است. این تشکل با حزب زحمت کشان ملت ایران که مظفر بقایی آن را در سال 
1330 به وجود آورد، تفاوت دارد. باتوجه به قرائن می توان دریافت که این تشکل فعالیت 
چندانی نداشته و مورداقبال مردم قرار نگرفته است؛ چراکه شرایط آن روز سیستان برای 
تکاپوهای حزبی مناسب نبوده است؛ به عالوه مردم سیستان مذهبی بودند. یکی از مهم ترین 
دالیل تأسیس اتحادیۀ فوق را باید در تمایل حزب توده برای توسعۀ تشکیالت خویش 
در مناطق کشاورزی و کارگری جست وجو کرد. درواقع اتحادیۀ مذکور سرپوشی برای 

فعالیت حزب توده بوده است. 
خوانین سرابندی حکومت بر سیستان را حق خود می پنداشتند و حضور خاندان 
علم را در رأس مناصب سیاسی و اداری سیستان برنمی تافتند. اینان در میان برخی طوایف 
سیستان ازجمله شیبک، براهویی و کیخا برای خود متحدانی داشتند. بعضی سران خاندان 
سرابندی مانند سردارعلی خان و ابراهیم خان در جرگۀ دوستان خاندان علم قرار داشتند 
)رئیس الذاکرین، 1370، ص315(؛ ولی شاه قلی خان و محمدرضاخان پردلی از دیگر سران 
سرابندی با خاندان علم مخالف بودند. مهم ترین دلیلی که باعث شد این گونه افراد در 
سیستان به سوی تأسیس تشکلی از حزب توده رهنمون شوند، درحقیقت مقابله با قدرت 
خاندان علم در سیستان بود. مرگ شوکت الملک علم در سال 1322ش این معنا را برای 
سیستانیان داشت که روزگار دیگر بر مراد خاندان علم نمی چرخد و زمان رهایی آنان 
فرارسیده است. اسماعیل قائمی از بنیان گذاران اتحادیۀ مزبور با خاندان علم بر سر مهر نبود. 
او تحصیالت حوزوی داشت و همسرش نیز خواهر آیت اهلل میرزاابراهیم شریفی روحانی 

مبارز سیستان بود )سیاسر، 1392، ص185(.
بنیان گذاران اتحادیه برای رهایی مردم از وضعیت فالکت بار این دیار به فکر تأسیس 
شعبه ای از حزب توده افتادند؛ حزبی که خود را حامی دهقانان می دانست. اینان تصور 
می کردند که وضعیت رقت بار تودۀ کشاورز سیستانی باعث رویکرد آن ها به این گروه 
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خواهد شد. مفاد مرام نامۀ آنان در زمان خود بسیار مترقیانه و انسانی بود )محمدی خمک، 
آموزه های  بند  در  اتحادیه چندان  این  پایه گذاران  که  می رسد  به نظر  1392، ص367(. 
کمونیستی و گرایش های حزبی نبوده اند )سیاسر، 1392، ص187(. اتحادیۀ دهقانان و 
زحمت کشان سیستان به صورت رسمی به وسیلۀ شاه قلی خان سرابندی و اسماعیل قائمی 
تأسیس شد. به اقرار صریح بنیان گذاران، این اتحادیه شعبه ای از حزب تودۀ ایران بوده است 
و می توان آن را نخستین شاخه از حزبی سیاسی در سیستان دانست. اتحادیۀ دهقانان و 
زحمت کشان سیستان طی نامه ای به شهربانی زابل »مراسم افتتاحیۀ خود را در روز جمعه 
1325/4/14 در جنب دادگستری« اعالم کردند و درپایان متذکر شدند که »اتحادیۀ ما 

وابسته به حزب تودۀ ایران می باشد« )ساکما، 290007333، ص36(.
فرماندار زابل در تلگرافی به وزارت کشور مخالفت خود را با این جمعیت اعالم 
کرد و مؤسسان آن را چند نفر ماجراجو نامید که در گذشته گاهی به نام حزب دمکرات 
آذربایجان و گاهی به نام حزب توده و حاال به نام جمعیت کشاورزان فعالیت می کنند و 
ادامۀ فعالیت آن ها را به صالح منطقه ندانست؛ بلکه خواهان جلوگیری از اقدامات آن ها 
شد و رئیس دادگستری و رئیس آمار را از محرکان این جمعیت معرفی کرد )ساکما، 

290007333، ص54(.
در ادامۀ اقدامات حزب توده در منطقه، فعالیت کنسول گری شوروی درجهت تقویت 
اندیشۀ آنان نیز تأمل برانگیز بود. آبراموف سرکنسول شوروی در مشهد به قائنات، سیستان 
و زاهدان سفر کرد و جلساتی با گروه ها و اقشار خاص این مناطق داشت که نشان از 
برنامه ریزی برای نفوذ شوروی بود )مجتهدزاده، 1386، ص253(. سرکنسول انگلستان 
در سیستان طی گزارش خود، فعالیت شوروی را موردتوجه قرار داد: »مسیو آبراموف 
به موارد زیر توجه فراوانی نشان داده است: 1.  شرایط کارگران در کارگاه های قالی بافی؛ 
2.  شخصیت های محلی و نامزدهای احتمالی انتخابات بعدی؛ و 3.  تعداد و رهبران شعبۀ 

تازه تأسیس حزب توده« )مجتهدزاده، 1386، ص253(.
تشدید فعالیت دولت شوروی در شرق ایران جلوه ای از سیاستی نوین در ایران بود 
که درپی بحران امتیاز نفتی 1945 میالدی مطرح شده بود؛ چنان که شعبۀ حزب توده در 
زابل و بیرجند از همان ابتدا به طور فعال در سیاست های محلی وارد شد. هدف عمدۀ 
حزب توده در راستای اهداف شوروی، مقابله با زمین داران بزرگ ازجمله خاندان علم بود 
که به عنوان بازوی سیاست انگلستان در منطقه عمل می کردند. عضویت در حزب توده و 
طرفداری از آن در این زمان نوعی ترجمان غالب مخالفان سیاسی ایران بود. جای تعجب 
نیست که در سیستان نیز افرادی از مقامات دولتی، مالکان و بزرگان و روحانیون در میان 
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هواداران حزب توده دیده می شدند )مجتهدزاده، 1386، ص254(. طرفداران حزب توده 
نظیر فیروز رئیس دادگستری و شاه قلی سرابندی از حمایت کنسول شوروی برخوردار 
بودند؛ چنان که یزدان جو کفیل شهربانی زابل در نامه ای محرمانه به دیدار کنسول شوروی 
با فیروز در خانۀ شاه قلی سرابندی اشاره می کند )ساکما، 290007333، ص7(. او صفاپور 
را عضو مؤثر اتحادیۀ دهقانان و زحمت کشان سیستان معرفی می کند که همیشه مشغول 
جعل اکاذیب و تحریک مردم است )ساکما، 290007333، ص31(. در همین ارتباط، برزو 
کلهر فرماندار زابل طی گزارشی به وزارت کشور در مورخۀ 1325/4/11 از اَعمال خالف 
رویۀ رئیس دادگستری شکایت می کند و یادآور می شود که مأموران دولتی حق ندارند با 
مأموران سیاسی خارجی مالقات کنند؛ ولی نامبرده این مطلب را رعایت نمی کند )ساکما، 

290007333، ص32(.
تعطیلی  مراسم  ولی  شد؛  برچیده  زابل  در  شوروی  کنسول گری   1325/5/6 در 
کنسول گری به صحنه ای برای تجلیل از دولت شوروی، حزب توده و مبارزات دهقانی 
تبدیل شد. از نامه نگاری کلهر برمی آید که او مخالف فعالیت ارکان حزب توده بوده است. او 
طی مکاتبه ای با وزارت کشور در تاریخ 1325/5/10 »خواهان تعویض رؤسای دادگستری، 
آمار، بازپرس، کالنتر مرز، و بهداری« می شود که با آن موافقت نمی شود. یزدان جو رئیس 
شهربانی زابل نیز رئیس دادگستری و رئیس آمار زابل را مؤسس و مروج حزب توده 
معرفی می کندکه مشغول توطئه هستند )ساکما، 290007333، ص65(. »نامبرده، رئیس 
دادگستری و رئیس آمار را مؤسس و مروج حزب تودۀ سیستان« معرفی می کند )ساکما، 
290007333، ص66(. کلهر در 1325/5/10 طی گزارشی اشاره می کند که در مراسم 
مذکور در کنسول گری شوروی سرگرد صفاپور کالنتر مرزبانی زابل قطعه شعری بی مناسبت 
قرائت کرده است. کلهر سپس به روابط گرم مرزبان زابل و رئیس دادگستری و رئیس آمار 
با کنسول شوروی اشاره می کند )ساکما، 290007333، ص74(. این گزارش فرماندار زابل 
با واکنش تند سرگرد صفاپور روبه رو شد و او کلهر را به استبداد رأی متهم کرد )ساکما، 
290007333، ص76(. عملی نشدن خواستۀ فرماندار زابل به نارضایتی او منجر می شود 
)ساکما، 290007333، ص78(. وزارت کشور در پاسخ به نامۀ فرماندار زابل به ایشان 

دربارۀ تغییر رؤسای ادارات مذکور اطمینان می دهد )ساکما، 290007333، ص30(.
درمقابل، اعضای حزب توده و اتحادیۀ کشاورزان سیستان به حمایت از اشخاص 
مزبور پرداختند و برخی سران طوایف و بزرگان سیستان را به مخالفت با کلهر واداشتند. 
آنان طی نامه ای به قوام السلطنه نخست وزیر، ضمن حمایت از رؤسای دادگستری، آمار و 

مرزبانی، خواستار تعویض فرماندار شدند )ساکما، 290000134، صص 4-2(.
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 در قسمتی از این نامه آمده است »استدعا دارد برای اینکه بیش از این حقوق یک 
جامعۀ دویست هزارنفری تضییع نشود و حقیقتاً جامعۀ سیستانی هم از مزایای آزاد و 
نظریات صالحانۀ دولت بهره مند گردند و دست این گونه مأمورین که به صورت ظاهری 
نمایندۀ دولت و درواقع خود را نمایندۀ مرتجعین و سرمایه داران می دانند، اَزسرِ ما کوتاه 
]شود[. به جای ایشان یک نفر فرماندار بی طرفی که مجری منویات مقدس دولت وقت 

باشد اعزام نمائید« )ساکما، 290000134، صص 4-2(.
در گزارش کنسول زاهدان به سرکنسول بریتانیا در مشهد، نام تعدادی از شخصیت های 
از حزب توده متهم بودند آمده است؛ ازجمله  به طرفداری  اداری سیستان که  محلی و 
می توان به رئیس بهداشت، مدیر پست و تلگراف، رئیس عدلیه، رئیس مرزبانی، دادستان، 
و رئیس ادارۀ ثبت اشاره کرد )مجتهدزاده، 1386، صص 192-195(. برخی روحانیون 
زمین دار منطقه نظیر آیت اهلل سیدصدرالدین حسینی با فعالیت گروه های کمونیستی در 
سیستان مخالفت می کردند )صدر حسینی، 1388، ص220(. درحقیقت فعالیت حزب توده 
در سیستان باعث شکل گیری تقابالت و دشمنی تازه ای شده بود و این گروه از هر فرصتی 
برای ضربه زدن به مخالفان استفاده می کرد. این گروه از حمایت های سیاسی و مالی آشکار 
و پنهان شوروی برخوردار بود. این موضوع نشان دهندۀ اثر دخالت های خارجی در منطقه 

بود که توانست بر روابط متقابل حکومت با سران و متنفذان محلی تأثیر بگذارد.
به  در سیستان  نیز  ایران  دمکرات  توده، حزب  فعالیت حزب  بحبوحۀ  همین  در 
فعالیت می پرداخت. حزب دمکرات ایران در 8 تیرماه 1325 شمسی ازسوی احمد قوام، 
نخست وزیر وقت تأسیس شد. این حزب دو هدف داشت: 1- مبارزه با دربار و نیروهای 
هوادار انگلیس؛ 2- مبارزه با نفوذ روزافزون حزب توده. ازآنجاکه تشکیل دهندۀ این حزب، 
ادارات دولتی و فرمانداری ها استفاده می کرد.  خودِ نخست وزیر بود، از همۀ امکانات 
این امکانات عاملی مهم در رشد و گسترش این حزب محسوب می شد. گروهی از 
زمین داران، بازاریان و سرمایه داران نیز که نگران تبلیغات حزب توده بودند، پیوستن به 
حزب دمکرات را به مصلحت خویش دیدند )سیاسر، 1392، ص183(. به طوری که عده ای 
از اهالی سیستان ضمن تلگرافی به دفتر نخست وزیری و برخی جراید به تاریخ 1325/5/15 
از تشکیل شعبۀ حزب دمکرات ایران در سیستان و مخالفت فرماندار زابل با فعالیت آن 
خبر می دهند و باتوجه به اینکه حزب دمکرات در این زمان موردحمایت قوام السلطنه بود، 
برکناری فرماندار و تعیین فرمانداری بی طرف را خواستار می شوند )ساکما، 290007333، 

ص58(.
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نمایندۀ حزب دمکرات در سیستان، آقای علی تمدن خراسانی مدیر روزنامه های 
نیرو و نامۀ تمدن بود که راه اندازی شعبۀ این حزب را در سیستان برعهده داشت )ساکما، 
290000230، صص 2-5(. طبق دعوت حزب دمکرات، رؤسای ادارات، عموم اهالی و 
برخی خوانین و سرداران زیر چتر حزب دمکرات جمع شدند و »با اشتیاق عضویت حزب 
را پذیرفته و اوراق آن را دریافت کرده، اسم نویسی نمودند و مشغول فعالیت گردیدند« 

)ساکما، 290000230، ص4(.
باعث اختالف و درگیری شد.  پانزدهم  انتخابات مجلس  ایام موضوع  در همین 
حزب دموکرات سعی داشت تمهیداتی را فراهم کند تا افراد مدنظرش وارد مجلس شوند. 
ابتدا برای تأسیس حزب دموکرات در زابل تالش کرد. او طی  محمدرضاخان پردلی 
تلگرافی خطاب به قوام السلطنه ضمن معرفی خود به عنوان سرپرست طوایف براهویی، 
جمالزائی1، َشیبَک و سرابندی تمایل خود را برای عضویت در حزب دموکرات و تصدی 
مسئولیت این حزب در زابل ابراز کرد )سیاسر، 1392، ص199(. مخالفان او به این موضوع 
واکنش نشان دادند و طی تلگرافی در 2شهریور1325 ضمن تخریب او، شایستگی اش را 
برای تأسیس حزب دموکرات زیر سؤال بردند )سیاسر، 1392، ص200(. او پس از مدتی 
به طرف حزب توده و اتحادیۀ زحمت کشان و دهقانان سیستان تمایل یافت. این قضیه 
به خوبی نشان می دهد که فعالیت این افراد ایدئولوژیکی و اعتقادی نبوده و بیشتر ناشی از 

تضاد منافع با رقیبان بوده است.
فعالیت احزاب تا زمان کودتای 28مرداد1332 کم وبیش ادامه یافت؛ ولی اندکی پس از 
این حادثه در سال 1333 عده ای از هواداران حزب توده در سیستان بازداشت شدند. 
براساس نامۀ شهربانی در 1333/3/18 »هفده نفر از اهالی شهر زابل که اکثر آن ها از معاریف 
محل بودند و سابقۀ عضویت در احزاب افراطی را داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند« 
)ساکما، 290003561، ص4(. به احتمال زیاد فعالیت این حزب در روستاهای سیستان تأثیر 
کمی داشته است؛ زیرا فقط شش نفر از اهالی روستاهای اطراف شهر جزء بازداشت شدگان 
بودند. بیشتر هواداران این احزاب ازمیان طبقۀ متوسط شهری و تحصیل کرده ها، کارمندان 
دولت، برخی روحانیون و عده ای از زمین داران سیستان بودند؛ این موضوع بر وقایع آیندۀ 

سیستان تأثیر گذاشت.
این گونه اقداماْت منطقه را وارد مرحله ای جدید از بحران کرد و آرایش نیروهای 
اجتماعی را تغییر داد. به نظر می رسد که با فعالیت اعضای حزب توده، گفتمان چپ بر 
دیدگاه گروهی از مردم و چهره های سرشناس سیستان تأثیر گذاشت و آنان را به میدان 
مبارزه با مقامات دولتی، زمین داران بزرگ و نظام حاکم بر زمین داری کشاند. بدین ترتیب  1. جامل زهی
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رقابت سیاسی-اجتماعی افراد و گروه های وابسته به احزاب سیاسی با یکدیگر نیز، به 
جدال سران و متنفذان محلی با همدیگر افزوده شد و صحنۀ سیاسی و اجتماعی منطقه 
از دسته جات و جناح های موجود در  را پیچیده تر از گذشته کرد. حال دیگر هرکدام 
ناحیه سعی داشتند در ادارات و ارگان های مختلف دولتی اعمال نفوذ کنند و با تمام قوا 
ازمیان کارمندان و رؤسای ادارات نیرو جذب کنند. همین وابستگی مسئوالن ادارات به 
احزاب سیاسی سبب اختالل در کار نهادهای حکومت و درگیری بین سران محلی شد و 

کشمکش طایفه ای این دیار، رنگ درگیری حزبی و جناحی نیز به خود گرفت.

6. کشمکش جناح علمیون و ضدعلمیون در سیستان
پس از شهریور 1320ش، اختالف جناح علمیون و ضدعلمیون در سیستان باال گرفت و دو 

گروه درمقابل هم صف آرایی کردند. این دو گروه عبارت بودند از:
گروه علمیون، شامل خاندان علم، گروهی از سرداران نارویی و سارانی، به همراه 
برخی روحانیون منطقه به ریاست اسداهلل علم و امیرحسین خزیمۀ علم و آیت اهلل صدر 

حسینی بود )رئیس الذاکرین، 1370، ص315(.
گروه ضدعلمیون، شامل اغلب سران خاندان سرابندی بود که حکومت سیستان از 
دست آن ها سلب شده بود. اینان از دشمنان آشتی ناپذیر علمیون بودند. در رأس این گروه، 
محمدرضاخان سرابندی و آیت اهلل ابراهیم شریفی بودند. محمدرضاخان سرابندی )پردلی( 
در زمان رضاشاه مدتی در تهران و کرج بازداشت بود. در این گروه، شاه قلی خان به همراه 
گروهی از روحانیون و بازاریان منطقه، و عده ای از رؤسا و کارمندان ادارات که اکثراً 
غیربومی بودند، حضور داشتند. این افراد غیرمحلی، افکار سیاسی و حزبی خود را از سایر 
مناطق آورده بودند. اغلب شخصیت های بومی این گروه از زمین داران بزرگ بودند؛ ازجمله 
شاه قلی خان، محمدرضاخان سرابندی، اسماعیل قائمی و آیت اهلل ابراهیم شریفی که مخالف 
خاندان علم بودند )چاری، 1390، ص398؛ مجتهدزاده، 1386، ص254(. در انتخابات 
مجلس هفدهم، گروه ضدعلمیون از کاندیدشدن ابراهیم شریفی پشتیبانی می کردند؛ شریفی 
از حمایت آیت اهلل کاشانی نیز برخوردار بود )کاشانی و دهنوی، 1361، صص 96-92(. 
به دلیل نفوذ معنوی شریفی بر جامعۀ روستایی سیستان، تعدادی از سرداران مخالف خاندان 
علم به همراه زارعانشان از او حمایت می کردند. نامزد گروه علمیون، امیرحسین خان خزیمۀ 
علم بود که از حمایت دولت و دربار برخوردار بود. بدین ترتیب سیستان محل زورآزمایی 
این دو گروه شد. ایجاد محدودیت برای ضدعلمیون باعث باالرفتن شور و اشتیاق در میان 
مردم و برپایی تحصن شد. یک طرف این رقابت ها و زورآزمایی ها عمال دولتی و دربار و 
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طرف دیگر برخی سران طوایف بزرگ به ویژه سرابندی بودند. طبیعتاً هرزمان که قدرت 
و نفوذ دولت در منطقه افزایش پیدا می کرد، کفۀ ترازو به نفع علمیون سنگین تر می شد و 
زمانی که حکومت تضعیف می شد، این گروه ضدعلمیون بودند که یکه تازی می کردند و 

خواسته های خود را اجرا می کردند.

7. اثر بالیای طبیعی در کشمکش در منطقه
جامعۀ روستایی سیستان که با فعالیت حزبی دچار تنش شده بود، با معضالتی دیگر ازجمله 
بالیای طبیعی دچار فشار مضاعف شد. براساس گزارش مهندس تشکری که اوایل مهرماه 
1327 شمسی برای مطالعۀ علل کم آبی سیستان به کابل عزیمت کرده بود، دولت افغانستان 
از اواخر حکومت امیر حبیب اهلل خان، امان اهلل خان و محمدظاهرشاه به کشاورزی توجهی 
ویژه کرده بود و برای استفادۀ بهینه از زمین و رونق کشاورزی برنامه ریزی دقیقی کرده 
بود. ازآنجاکه رود هیرمند منبع اصلی آب کشاورزی افغانستان بود، این کشور با کمک 
مهندسان آلمانی و آمریکایی به حفر و الیروبی نهرها و احداث سد روی این رود اقدام 
کرده بود )ابراهیمی، 1395، ص34(. به این ترتیب میزان آب هیرمند به ویژه در سال های 
خشک سالی در سیستان کاهش یافت. کم آبی هیرمند طی سال ها عالوه بر زیان های اقتصادی 

و نابه سامانی های اجتماعی برای سیستان بر روابط دو کشور همسایه هم تأثیر گذاشت.
خشک سالی و قحطی در دهۀ 1320ش دولت را ناچار کرد تا گندم و خواروبار در 
سیستان توزیع کند. این اقدام مشکلی را از مردم منطقه حل نکرد؛ زیرا اولویت تقسیم گندم 
و خواروبار در میان نظامیان و کارمندان دولت بود. احتکار، توزیع ناعادالنه، و گران فروشی 
بنابر دستور نخست وزیری مقدار زیادی جو و گندم بین  افزایش بحران شد و  سبب 
کشاورزان و خرده مالکان قحطی زده توزیع شد )صدر حسینی، 1388، ص209(. گزارش 
بازرس اعزامی به فرمانداری کل سیستان و بلوچستان در سال 1328ش عمق بحران را 
نشان می دهد. به گفتۀ او آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری و گرسنگی در زمان توقف او در 
سیستان به حدود چهارصد نفر رسید. به نوشتۀ او فقط در گداخانه 1300 نفر ساکن شده 
بودند که تا آن زمان 800 نفر مانده و بقیه مرده بودند. دراین میان وضع کودکان از همه 
اسفناک تر بود. ازنظر او اقدامات دولت کافی نبود )ساکماق، 31584، صص 3-8(. این 
وضعیت به شکاف اقتصادی و اختالفات اجتماعی در این دیار بیشتر دامن زد و زمینه را 
برای فعالیت احزاب چپ آماده کرد؛ این وضع در سال 1330ش به طغیان عمومی منجر 

شد.
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پیشنهادِ دادِن وام به کشاورزان و مالکان زابل نتوانست گرهی از مشکالت مردم 
منطقه باز کند؛ زیرا درعمل وام به درد مردم گرسنه و ناتوان نمی خورد )ساکما، 1328/3/1، 
ص906(. بسیاری از روستاها درنتیجۀ نداشتن آب و زراعت و بی توجهی دولت از سکنه 
خالی شدند. مقامات حکومتی دستوری مبنی بر برگرداندن اهالی به روستاها صادر کردند 
)ساکماق، 74160، ص1(؛ ولی بخش نامه و دستور دیگر فایده بخش نبود و درعمل اقدامی 
انجام نشد. این روند سبب شد که برخی طوایف نظیر گرگیج از زمین خود چشم پوشی 
کنند و به ناچار از سیستان به نقاط دیگر ایران و یا افغانستان مهاجرت کنند )ساکما، س 
و ب، 94320، ص23(. با مهاجرت خرده مالکان و زارعان از روستاها، تصرف اراضی 
توسط خوانین سرعت گرفت. شکایت اهالی روستای کچیان حاکی از آن بود که »آقای 
محمدشریف خان ُکرد به زور دست به تصرف اراضی آنجا زده بود« )ساکما، س و ب، 

94320، ص26(.
این وضعیت به همراه شانه خالی کردن زمین داران بزرگ از انجام برخی تعهدات خود 
مانند رعایت تقسیم بندی آب و شرکت کردن در الیروبی انهار موجب شد تا نقش اجتماعی 
آنان به عنوان بزرگان جامعۀ روستایی کم رنگ شود. هنگامی که دکتر مصدق می خواست با 
کم کردن 20 درصد از بهرۀ مالکانه، اصالحاتی در وضعیت روستاها ایجاد کند با مخالفت 
سخت بزرگ مالکان روبه رو شد. مخالفت بزرگ مالکان با این اصالحات در سقوط دکتر 
به وضوح در سیستان  این موضوع را  نبود )خسروی، 1360، ص76(.  مصدق بی تأثیر 
می توان مشاهده کرد؛ در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس، سرداران و زمین داران سیستان 

مقابل هم صف آرایی کردند و به موافقان و مخالفان دولت مصدق تقسیم شدند.
ازسوی دیگر در سال 1329 و 1330ش دو شرکت بزرگ کشاورزی در شمال ایران 
به وجود آمدند. درنتیجۀ فعالیت این گونه شرکت ها به تدریج تولید گندم جای خود را به 
تولید پنبه داد و نیاز به نیروی کار ارزان در این مناطق افزایش یافت. ورود کارگران و 
زارعان سیستانی و بلوچ امکان دسترسی به نیروی کار ارزان را فراهم کرد. مالکان این 
شرکت ها تعداد زیادی کارگر از زابل وارد کردند و بدین ترتیب بود که نظام بهره برداری 
کشتمانی در ایران پدید آمد. این روش اراضی نسبتاً گسترده و یک دستی طلب می کند 
و به سرمایه گذاری نسبتاً کالن نیز نیاز دارد؛ هم چنین کشت و نگهداری از محصوالت 
در آن به تعداد زیادی کارگر نیازمند است. این نظام بهره برداری موجب پیدایش نظام 
طبقاتی جدیدی در اجتماع روستایی آن مناطق شد )اشرف، 1352، ص8(. درحقیقت 
بالیای طبیعی اثراتی شگرف بر کشاورزی سیستان داشت و ساختار و روابط اجتماعی را 
دستخوش تحوالت اساسی کرد و باعث تضعیف قدرت حکومت در منطقۀ سیستان شد. 
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ناتوانی حکومت در کنترل اوضاع باعث شد که سران و متنفذان محلی از فرصت استفاده 
کنند و زمین های رهاشدۀ مهاجران را تصرف کنند.

8. نتیجه
این تحقیق نشان می دهد که زمین داران و رؤسای قبایل در تاریخ تحوالت  یافته های 
ایران تا پیش از ظهور حکومت پهلوی، نقش آفرینی فراوانی داشتند. آن ها اغلب تهدیدی 
برای حکومت ها و جوامع یکجانشین بودند. پهلوی اول به هنگام روی کارآمدن با نیروهای 
مرکزگریز قدرتمندی رودررو شد که تهدیدکنندۀ اقتدار دولت مدرن بودند. ازاین رو بود که 
ازمیان برداشتن و یا تبعید خوانین و سرداران پرقدرت مناطق )متنفذان محلی( نظیر سیستان 
از اهداف مهم رضاشاه شد؛ ولی پس از شهریور 1320ش برخی از سرداران تبعیدی و 
بازداشتی سیستان، به منطقه بازگشتند و از وضعیت فراهم شده استفاده کردند. عده ای از 
همین سرداران زمین دار در کنار سیاسیون و احزاب وقت قرار گرفتند و برخی از آنان که 

به حکومت نزدیک بودند، سعی کردند به مناصب دولتی دست یابند.
پیش از کودتای 28مرداد1332ش، محمدرضاشاه نتوانست قدرت مستحکمی داشته 
باشد. در فاصلۀ سال های 1320-1332 دولت ها بنابر شرایط خاص آن دوره عمر چندانی 
نداشتند و استقرار نظم و امنیت توسط دولت مقدور نبود؛ بنابراین پهلوی دوم، رویکردی 
جدید در این زمینه اتخاذ کرد و در پاره ای از نواحی مانند سیستان ناچار شد که استقرار 
نظم و امنیت عمومی منطقه را به خوانین و سرداران محلی بسپارد )رجوع شود به پیوست 
2(. بدین ترتیب سرداران از وضعیت موجود استفاده کردند و بر قدرت و ثروت خود 
افزودند. سرداران زمین دار مسلح که درپی احیای موقعیت گذشته خود در جامعه بودند 
با سالح مجوزدار به اِعمال قدرت بین رعایا و مقابله با سرداران رقیب پرداختند. در 

تسویه حساب این سرداران با رقیبانشان رعایا نیز ناخواسته درگیر ماجرا می شدند.
به دلیل استقالل هند، سیستان دیگر موقعیت استراتژیک گذشته را نداشت و در 
بن بست جغرافیایی گرفتار شد. دورافتادگی به همراه ضعف دولت مرکزی زمینه را برای 
ناامنی، ازسرگیری درگیری طایفه ای، و مهاجرت فراهم می کرد. سرداران و متنفذان محلی 
زمین دار نقش مهمی در این شرایط بازی می کردند. آنان درصدد گسترش قدرت و منافع 
خود بودند؛ ازجمله بیشتر خالصه جات سیستان را که در دورۀ رضاشاه بین اهالی تقسیم 
شده بود دوباره تصرف کردند. این موضوع تنش سیاسی و اجتماعی در سیستان را افزایش 

داد و باعث ایجاد حوادث خونینی نظیر واقعۀ 19بهمن1330ش زابل شد.
این تحقیق مشخص می کند که تالش دولت در ترویج خرده مالکی و تضعیف نفوذ 
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متنفذان محلی و سرداران سیستان با ناکامی روبه رو شده است. شواهد و مدارک نشان دهندۀ 
آن است که سیستان از 1320 تا 1332ش عرصۀ کشمکش سران و متنفذان محلی با 
حکومت مرکزی بوده است. هرزمان حکومت مرکزی تضعیف می شد و توانایی اعمال 
قدرت را در سیستان ازدست می داد، این متنفذان محلی بودند که دست باال را می گرفتند 
و خارج از چارچوب حاکمیت به اعمال نفوذ و قدرت می پرداختند. در این کشمکش ها 
و رقابت ها، این مردم منطقه به ویژه کشاورزان بودند که بیش از همه متضرر شدند و در 
بسیاری از مواقع مجبور شدند تا خانه و کاشانۀ خود را ترک کنند و راهی جز مهاجرت به 

نقاط دیگر کشور و یا کشورهای همسایه نداشته باشند.
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1. مقدمه
و  نظامی  توانایی های  بر  تکیه  با  قاجار،  حکومت  دورۀ  طی  خراسان  شمال  خوانین 
دراختیارداشتن نیروهای ورزیده و جنگجو، گهگاه با شرکت در منازعات قدرت و یا 
حتّی به چالش کشیدن نفوذ حکومت مرکزی در منطقۀ تحت نفوذِ خود تحّرکاتی برجسته و 
تأثیرگذار نشان می دادند. به دلیل فرهنگ عشیره ای و ارزش های طایفه ای حاکم بر ساختار 
جامعه در این بخش از خاک ایران تا قبل از دورۀ معاصر، فعالیت های مرکزگریزانۀ این 
خوانین، به ویژه در مواقعی که کشور با خأل قدرت مرکزی نیرومندی مواجه بود، منطقه را 
دچار تالطم می کرد و گاهی قدرت مرکزی را با بحران هایی نسبتاً جّدی مواجه می کرد. 
نمونه هایی برجسته ازاین دست بحران ها عبارت بودند از: اقدامات خوانین ناراضی شمال 
ابتدایی سلطنت فتح علی شاه؛ شورش حسین قلی خان زعفران لو  خراسان طی سال های 
در قوچان طی دهۀ اول سلطنت ناصرالدین شاه؛ و طغیان خداوردی خان در اواخر دورۀ 
مظفرالدین شاه. عصیان زبردست خان چاپش لو در نواحی درگز و اطراف آن طی سال های 
پایانی قاجارها یکی از تحّرکاِت انجام شده ازسوی خوانین شمال خراسان بوده است که 
اگرچه بازتاب و اهمیت آن را نمی توان هم ردیف با سه اقدام متمّردانۀ مذکور به شمار آورد، 
ولی می توان از آن به عنوان واقعۀ تاریخی نسبتاً برجسته ای برای تاریخ معاصرِ آن منطقه از 

سرزمین ایران یاد کرد.
زبردست خان پسر ساری خان آقا از طایفۀ چاپش لو و از خانوادۀ حکمرانان درگز بود 
که طی دهۀ 1290ش مناصبی هم چون ریاست سواران حکومتی درگز، نایب الحکومۀ 
لطف آباد، و معاونت حکمران درگز را برعهده داشت. او از سال های پایانی دهۀ مذکور 
پنجم  در  نهایتاً  تاآنجاکه  از خود نشان داد؛  تحّرکات چالش برانگیزی را در آن مناطق 
فروردین 1300ش حاکم وقِت درگز را )که پسرعمویش نیز بود( به قتل رساند. این 
رویداد را از ابعاد و زوایای مختلف می توان واکاوی کرد؛ ولی ما در این مقاله درصددیم 
این واقعه را از دو زاویۀ عوامل و پیامدها بررسی کنیم؛ ازاین رو، مقالۀ حاضر بر محور این 

دو پرسش قرار دارد:
1. عوامل تأثیرگذار در بروز غائلۀ زبردست خان چه بوده اند؟

2. پیامدهای تکاپوهای مرکزگریزانۀ زبردست خان در ابعاد گوناگون چه بوده است؟

2. روش پژوهش
روش  استفاده شده است؛  توصیفی-تحلیلی  رویکرد  از  پرسش  دو  این  به  پاسخ  برای 
گردآوری اطالعات نیز کتاب خانه ای است. داده های موردنیاز هم با رجوع به اسناد و 
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استفاده از داده های تاریخی نشریات، و کتاب های خاطرات  مدارک آرشیوی، و بعضاً 
گردآوری شده اند.

پیشینۀ تحقیق: به غیراز برخی از کتاب های تاریخ محلی مرتبط با شمال خراسان 
ازجمله »وقایع خاور ایران در دورۀ قاجار« و »سرزمین و مردم شهرستان درگز« از میرنیا، 
که بسیار مختصر به زبردست خان چاپش لو اشاره کرده اند، تاکنون هیچ تحقیق علمی 
و جامعی دربارۀ تحّرکات زبردست خان و پیامدهای آن به رشتۀ تحریر درنیامده است؛ 

ازاین رو می توان مّدعی شد که تحقیق حاضر، درزمینۀ مدنظر، بدیع و بی سابقه است.

3. توصیف عصیان زبردست خان
تکاپوهای چالش برانگیز زبردست خان از سال های میانی دهۀ 1290ش آغاز شد؛ یعنی 
هنگامی که حاکم وقِت منطقۀ درگز، مسعودخان چاپش لو، به قتل رسید. بعداز این اتفاق، 
درحالی که زبردست خان خود را برای جانشینی پسرعمویش ُمِحق تلّقی می کرد، درنهایت 
این رضاخان1 بود که ازسوی والی خراسان به حکومت منطقۀ درگز و اطراف آن منصوب 
شد. با این اوصاف، طبیعی بود که این اتّفاق نارضایتی جّدی زبردست خان را به همراه 
داشته باشد. او طی سال های آتی، مترّصد فرصتی بود تا در راستای احقاق آنچه تصّور 
می کرد، حقِّ اوست )میرنیا، 1381، ص94( برآید. او همواره در زمرۀ یکی از جناح های 
درگیر در منازعات داخلی این منطقه حضور داشت و در راه دستیابی به قدرت گاهی با 
برخی از متنّفذاِن منطقۀ درگز متّحد می شد و در برخی مواقع نیز مصلحت را در همراهی 
از فرصت  استفاده  با  اواسط سال 1298ش  این که درنهایت، در  تا  با رضاخان می دید 
به دست آمده یعنی اثرات تغییر حکومت در خاک روسیه بر مناطق آسیای مرکزی و شمال 
خراسان، توانست به صورت غیررسمی، ولی عماًل زمام امور درگز و اطراف آن را برای 
حدود هفت ماه2به دست بگیرد )بنگرید به: صارم، 1388، صص 51-107(. برخی شواهد 
از این حکایت دارد که او در این مّدت هفت ماهه، با انگلیسی ها نیز روابطی برقرار کرده 
بوداست )صارم، 1388، ص108( و احتماالً به دلیل این ارتباط بوده است که حتی وقتی 
حاکم جدید درگز هم از مشهد روانۀ آنجا شد، بازهم همه کارۀ امور، زبردست خان بود و 

حکومت بالمنازع آنجا را در اختیار خود داشت )صارم، 1388، ص110(.
در اوایل سال 1299ش بود که با ورود نیروهای ژاندارمری به درگز، زبردست خان 
دستگیر و روانۀ مشهد شد و مجّدداً رضاخان به عنوان حاکم آن منطقه منصوب شد )صارم، 
1388، ص122(. زبردست طی نه ماه بعدی در مشهد زیرِنظر بود تا آن که در اسفندماه آن 
سال، با جلب رضایت والی وقِت خراسان )قوام السلطنه( و با دادن تعّهدی مبنی بر این که 

1. برادر مسعودخان چاپش لو

2.  مهر1298ش-اردیبهشت1299ش
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موجب بروز فتنه و چالشی نخواهد شد، مجّوز بازگشت به درگز را به دست آورد؛ ولی 
روند اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورد و زبردست خان حاکم درگز یعنی رضاخان را به 

قتل رساند )میرنیا، 1381، ص94(.
زبردست خان بعداز قتل حاکم درگز در روزهای نخست سال 1300ش، تا اواخر 
اردیبهشت همان سال بار دیگر بر منطقۀ مذکور مسّلط شد و گفته شده است که قریب به 
پانصد سوار مسّلح ِگرد آورده بود و تحت امر خود داشت تا آنکه نیروهای ژاندارمری 
اعزامی از مشهد با کمک برخی خوانین شمال خراسان، با هدف سرکوبِی خاِن عصیانگر 
به سوی درگز و لطف آباد روانه شدند. بعداز انجام نبردی سنگین و نسبتاً فرسایشی که حدود 
سه هفته طول کشید، درگز و نواحی اطراف آن از زبردست خان و حامیانش پاک سازی شد 
و زبردست خان همراه با خانواده و برخی از یاران خود به خاک روسیه گریخت )صارم، 

1388، صص 221-224؛ میرنیا، 1381، ص94؛ ساکما، 230/2441، برگۀ 8 و 9(.

4. عوامل بروز شورش
عوامل تأثیرگذار در بروز و گسترش عصیان زبردست خان درجزی را از ابعاد و زوایای 
مختلف می توان واکاوی کرد. برخی از این عوامل از مشکالت داخلی نشئت گرفته بودند و 
برخی دیگر به دلیل تحّرکات نیروهای خارجی بودند که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

4. 1. نابه سامانی سیاسی در کشور
شاید بتوان گفت که طی این مقطع زمانی بی ثباتی، آشفتگی و ازهم گسیختگی نظم سیاسی 
در ایران به یکی از باالترین سطوح خود طی دوران معاصر رسیده بود. با این اوصاف دور 
از انتظار نبود که نیروهای گریزازمرکز از این نبود انسجام در ساختار حکومت و ناپایداری 
دولت ها در تهران بهره برداری نکنند و تحّرکاتی را از خود نشان ندهند. برای پی بردن به 
این نکته که التهابات سیاسی و وضعیت متزلزل دولت ها در ایران طی این سال ها، چگونه 
و با چه سازوکاری، می توانست مسیر را برای پیدایی و گسترش عصیانگری زبردست خان 

هموار کند، به نکات زیر باید توّجه کرد:
نکتۀ اّول: به دلیل هرج ومرج سیاسی، اوضاع مالی کشور بسیار بد بود؛ ازاین رو دولت 
از عهدۀ تأمین هزینه ها برنمی آمد. شواهد و مستندات دالِّ بر این است که سواران محّلی 
عهده دار امنیت مرزهای کشور در شمال شرقی ترین نقطۀ ایران یعنی درگز و اطراف آن 
به دلیل نگرفتن دستمزد کافی طی آن برهۀ زمانی در وضعیتی نامناسب به سر می بردند که 
طبیعتاً این موضوع می توانست نارضایتی آن ها را به همراه داشته باشد )متما، 335-295-
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14م(. دور از ذهن نبود که زبردست خان از این نارضایتی بهره ببرد و درصدد برآید تا 
توّجه این نیروهای جنگجو را جلب کند؛ چنان که بالفاصله بعداز تسّلط بر درگز و اطراف 
آن، ضمن ارسال تلگرافی به مشهد در راستای مطالبۀ دستمزد عقب افتادۀ سواران سرحّدی، 
هم زمان ادارۀ مالیۀ درگز را نیز تحت فشار قرار داد و آنان را مجبور کرد تا قسمتی از 
دستمزد سواران سرحّدی را از پول های موجود در خزانۀ مالیۀ این شهر بپردازند )متما، 
45749-0-0ن(. ترفند مزبور به این منجر شد که زبردست خان چاپش لو نه تنها بخشی از 
مخالفان جنگاور و مسّلح را درمقابل خود نداشته باشد، بلکه بتواند با جذب این نیروهای 
متبّحر جنگی به سمت خود، بر قدرت نظامی اش بیفزاید؛ چنان که حضور قریب به پانصد 
نفر جنگجو در کنار او در اردیبهشت ماه 1300ش )صارم، 1388، ص177(، دالِّ بر این 

مّدعاست.
نکتۀ دّوم: نکتۀ دوم به ناپایداری سیاسی و اثرات آن در ضعف حکومت و فساد نظام 
اداری برمی گردد؛ چون دراثر نابه سامانی در حکومت مرکزی، ساختار سیاسی دچار تزلزل 
می شود و در سایۀ آن، نظارت ها کم اثر، ناکافی و ناکارآمد جلوه می کند. در برهۀ زمانی 
مدنظر که تغییر پی درپی دولت ها، جّو سیاسی ایران را دستخوش التهاب کرده بود، طبیعتًا 
کنترل حکومت مرکزی بر حاکمان والیات نیز بیش ازپیش ضعیف شده بود که ثمرۀ آن 
گسترش قانون گریزی و فساد در میان مدیران و صاحبان مناصب حکومتی بود. در این 
راستا، باید اشاره کرد که مطابق برخی روایات، سوءمدیریت حاکم وقت خراسان )احمد 
قوام( نیز در بروز شورش زبردست خان بی اثر نبوده است؛ درواقع یکی از انگیزه های این 
خان درگزی برای طغیان، همین عامل تلّقی می شود. براساس این روایت، چالش ابتدایی 
میان قوام السلطنه و زبردست خان در سال 1298ش شروع شد؛ یعنی زمانی که قوام درصدد 
بود تا یکی از افراد منتسب به خود را به عنوان حاکم درگز انتخاب کند و در سوی دیگر، 
زبردست خان برآن بود تا زمینۀ حکومت مکرم السلطنه، امین مالیۀ درگز را در آن شهر 
فراهم کند. در این ماجرا، زبردست با تهدید جّدی قوام مواجه شد و از خواستۀ خود عقب 
نشست؛ بااین حال، نگرش دو طرف به یکدیگر منفی شد )متما، 167-1965-12م(. البته 
این پایان کار نبود، بلکه با تبعید زبردست و مرسل به مشهد به اموال آنان نیز دستبرد زده 
شد و اوضاع اقتصادی خانوادۀ زبردست خان با اختالل مواجه شد )متما، 1965-168-

12م؛ ساکما، 230/2441، برگ 54 و 55(.
نکتۀ سوم: نکتۀ سوم به تغییر مکّرر دولت ها و شکاف سیاسی-اجتماعی ناشی از آن 
برمی گردد که موجب می شد تا افراد متمّرد و نیروهای گریزازمرکز مانند زبردست خان از 
این اوضاع نابه سامان سوءاستفاده کنند و زمان را برای سرکشی و عصیانگری آماده ببینند. 

عصیان زبردست خان چاپش لو 
در اواخر دورۀ قاجار در...



90
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

در راستای استدالل این اّدعای باید گفت که دقیقاً چند روز بعداز کودتای اسفند 1299ش 
و تالطمات سیاسی ناشی از آن بود که زبردست خان به فکر افتاد که به درگز بازگردد. او 
بعداز دادن مبلغی، گویا به عنوان رشوه به قوام السلطنه، او را متقاعد کرد تا اجازۀ بدهد او از 

مشهد خارج شود )متما، 229-104-12م(.
شایان ذکر است که خراسان به عنوان یکی از والیات مهّم ایران، بیش از بسیاری 
از نقاط کشور، از تنش ها و چالش های سیاسی پایتخت متأثّر بود. حاکم وقت خراسان 
)قوام السلطنه( درصدد بود تا برای سرکوب شورش تدابیری اتخاذ کند و حتّی در راستای 
رئیس  به  عصیانگراْن  فرونشاندن  و  درگز  به  حرکت  برای  ژاندارم  نیروی  جمع آوری 
ژاندارمری این ایالت )کلنل پسیان( دستوراتی نیز داده بود، ولی ازسوی نخست وزیر دولت 
کودتا )سیدضیاء طباطبایی(، از ادارۀ امور خراسان عزل شد و حتّی بازداشت و به زندان 
پایتخت روانه شد. با این اوصاف، برنامۀ لشکرکشی نیروهای ژاندارمری به درگز مّدتی 
به تعویق افتاد که طبیعتاً این به نفع زبردست خان بود. او بعداز دستگیری احمد قوام و با 
آگاهی از چالش میان او با کلنل پسیان، زیرکانه تالش کرد تا وانمود کند به دلیل مخالفت 
با قوام السلطنه طغیان کرده است تا از سرکوب غائلۀ خود به وسیلۀ نیروهای ژاندارمری 
جلوگیری کند یا دستِ کم آن را بیشتر به تأخیر بیندازد )صارم، 1388، ص177(. نکتۀ جالب 
اینجاست که تقریباً ده روز بعداز فرار زبردست خان به خاک روسیه، سیدضیاء از ریاست 
دولت کنار گذاشته شد و قوام السلطنه که در زندان به سر می برد، حکم نخست وزیری را 
دریافت کرد. رئیس ژاندارمری خراسان )پسیان( که با احمد قوام رابطۀ مناسبی نداشت 
و دستورات نخست وزیر جدید را اجرا نمی کرد، در وضعیت متزلزلی قرار گرفت و بیم 
آن می رفت که با تضعیف نیروی ژاندارمری، ادارۀ امور شمال خراسان ازدست حکومت 
مرکزی خارج شود و بار دیگر زبردست خان بر درگز مسّلط شود. این نگرانی به اندازه ای 
بود که فرماندهِ ژاندارمری در شمال خراسان )نوذری( به طور سّری و ازطریق واسطه، با 
زبردست خان وارد مذاکره شد؛ ولی با پیشنهادهای زیاده خواهانۀ زبردست خان مواجه شد 

)صارم، 1388، ص226(.

4. 2. ساختار اجتامعی-اقتصادی منطقۀ درگز
یکی از عوامل برجستۀ جسارت زبردست خان و گسترش دامنۀ عصیانگری او را باید در 
ممیزه های اجتماعی و اقتصادی درگز و نواحی اطرافش جست وجو کرد. این عوامل طی آن 
برهۀ زمانی از بافت عشیره ای، قومی و قبیله ای نشئت می گرفتند. به عبارت بهتر، این ساختار 

عشیره ای جامعۀ ایلی بود که بستر را برای تمّرد افرادی مانند زبردست خان فراهم می کرد.
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نظام ایلی منطقۀ درگز و اطراف آن در آن مقطع زمانی سبب شده بود تا روحیۀ 
جنگجویی در آن ناحیه حکمفرما باشد. غلبۀ جمعیتی در آن منطقه با شیوۀ شهرنشینی نبود؛ 
شبانکارگی مبنای اقتصادی زندگی عشیره ای محسوب می شد و ساختارهای اجتماعی-
اقتصادی، بدون تغییر محسوسی، همان قالب و شکل سنّتی قبل از پیروزی جنبش مشروطه 
بودند؛ چنان که بنابر روایت یکی از افراد بومی و شاهدان عینی منطقۀ مزبور در آن زمان: 
»مردم درگز به واسطۀ اخالق عشایری هنوز عالقه به امور زراعت و رعیتی نداشتند، زراعْت 
کاری بی ارزش بلکه درنظر خود اهالی درگز پست بود. بارها شنیدم که می گفتند ماها 
رعیت نیستیم که عقب زراعت برویم؛ پدرانمان نوکر و جنگجو بودند، حاال ما اهالی 

بایستی رعیِت مالیات بده باشیم!« )صارم، 1388، ص135(.
یکی از علل توفیق زبردست خان در جدال با حاکم وقِت درگز را می توان همین 
روحیۀ جنگجویی مبتنی بر بافت قبیله ای دانست؛ چراکه زبردست خان، به مراتب بیش از 
رقیب و پسرعموی خود یعنی رضاخان چاپش لو، به آداب ورسوم و فرهنگ ایلیاتی نزدیک 
بود. درحالی که رضاخان روحیۀ مسالمت جو داشت، تندخویی و پرخاش، تعصبات قومی، 
عالقۀ شدید به تفنگ و تیراندازی، باارزش بودن شرکت در نبردهای قومی، و اهمیت دادن 
بود که  از مؤلّفه های مهم شخصیت زبردست خان  براساس قدرت جنگاوری  افراد  به 
می توانست عاملی موثّر در محبوبیت این خان درگزی در میان اهالی آن منطقه باشد و 
سبب افزایش هوادارانش شود. اظهارات صارم الدوله که به دلیل کدورت شخصی یکی از 
مخالفان زبردست خان در آن زمان به شمار می آمده است، خود مؤید این اّدعاست )بنگرید 

به: صارم، 1388، ص166؛ هم چنین: جاللی پندری، 1367، ص57(.
یکی از خصیصه های بافت اجتماعی شمال خراسان طی آن زمان، ساختار پراکندۀ 
سیاسی-اجتماعی قبیله ای تحت ریاست خوانین مختلف بود. این سیستم ملوک الطوایفی 
با تمایالت مرکزگریزی همراه می شد، در مواقع ضعف مفرط  و خان خانی که عمدتاً 
دولت مرکزی، با تکاپوهایی ازسوی خوانین و رؤسای ایالت توأم می شد. در این زمان، 
باوجودِ حضور کلنل پسیان، هنوز ژاندارمری نتوانسته بود به طور کامل بر اوضاع مسّلط 
شود )صارم، 1388، ص177(. هم چنین مأمور وزارت خارجه در مشهد طی تلگرافی به 
ریاست وزراء در میانۀ فروردین 1300ش یعنی ده روز بعداز قتل حاکم درگز به دست 
زبردست خان چاپش لو، وضعیت بغرنج خراسان را این طور توضیح می دهد: »وضعیت 
خراسان خیلی مهم و قابل دقّت مرکز است و باید ]از[ عملیات ملوک الطوایفی جلوگیری 
کرد تا دولت بتواند با تدابیر و دیپلوماسی، قدرت طهران را در خراسان به جریان بیندازد« 
)متما، 230-104-12م(. باتوّجه به این وضعیت، زبردست خان و هم قطارانش سعی کردند 
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با دیگر خوانین متحد شوند و آنان را با خود همراه کنند )خاطرات وحید، 1351، شمارۀ 
9-10، ص60(.

یکی از خوانین شمال خراسان که در مقطع زمانی مدنظر تحّرکاتی قابل توّجه از 
خود نشان داده بود و چالشی نسبتاً شدید برای زمامداران ایجاد کرده بود، خداوردی خان 
نام داشت )استادوخ، 1339ق، کارتن 42، پوشۀ 2، ص5؛ ساکما، 230/2441، برگ 70(. 
زبردست خان چاپش لو سعی کرد تا از موقعیت استفاده کند و با خداوردی متحد شود. 
ازاین رو، بالفاصله بعداز کشتن حاکم درگز و تسّلط بر آنجا و اطراف آن، خداوردی را به 
این شهر دعوت کرد )استادوخ، سال 1300، کارتن 44، پوشۀ 58، ص1؛ متما، 0-18584-
0ن؛ ساکما، 230/2441، برگ 71(. همین موضوع، تشویش و اضطراِب مقامات اداری و 
نظامی خراسان را به همراه داشت تاآنجاکه گفته می شود کلنل پسیان درصدد برآمده بود تا 

با زبردست خان مصالحه کند )صارم، 1388، ص182(.

 4. 3. نقش انگلیسی ها در این ماجرا
شواهد و قراینی وجود دارد که انگلیسی ها در مراحل ابتدایی با زبردست خان درگزی و 
برخی متّحدان اصلی او روابطی داشته اند و حداقل به طور غیرمستقیم، زمینه را برای بروز 

این فتنه که بذر آن از سال 1298ش جوانه زده بود، فراهم کرده اند.
یکی از این مدارک و مستندات، رابطۀ انگلیسی ها با ُمرسل خان شروانی است )بنگرید 
به: میرزاصالح، 1366، ص55(. مرسل خان ظاهراً از تجار بانفوذ شمال خراسان بود که 
در عرصۀ حمل ونقل کاال میان ایران-روسیه فّعالیت می کرد. او مهم ترین متّحد و شریک 
زبردست خان در آن طغیانگری محسوب می شد. گفته شده است که مرسل خان هنگامی که 
نیروهای هندی تحت فرماندهی انگلیسی ها در اواسط سال 1298ش، از هند به مقصد 
ترکمنستان در حرکت بودند و برای مّدت محدودی در منطقۀ درگز ایران استقرار یافتند، 
خود را به صاحب منصبان نظامی انگلیسی نزدیک کرد و انگلیسی ها نیز که می دانستند 
رقیب اصلی زبردست خان و حاکم درگز )رضاخان( تحت حمایت نیروهای روس تزاری 
است و او هم چنین داماد کنسول روسیۀ تزاری در شهر مذکور هم هست، درصدد برآمدند 
تا از زبردست خان و مرسل خان حمایت کنند و آن ها را تقویت کنند )صارم، 1388، 

ص108(.
گویا حتّی تا چند ماه بعداز خروج نیروهای انگلیسی از شهر درگز و اطراف آن و 
عزیمت آن ها به سوی مرو و عشق آباد هم هم چنان زبردست خان و مرسل خان قدرت 
هماهنگی  با  که  هم  معتمدالوزراء  داشتند.  دست  در  اطرافش  و  درگز  در  را  بالمنازع 
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انگلیسی ها و ازسوی حاکم ایالت خراسان در مقام حاکم برای مّدتی در درگز حضور 
پیدا کرده بود، از آنجا منفصل شد و به حکومت قوچان منصوب شد و زبردست خان 
به عنوان کفیل حکومت درگز فعالیت خود را تا چند ماه بعد ادامه داد و مرسل شروانی هم 
ازسوی انگلیسی ها به عنوان مأمور سیاسی و رابط بین روس و مشهد تعیین شد: »دیگر در 
درگز درمقابل زبردست خان و مرسل کسی نماند که اظهار قدرت نماید« )صارم، 1388، 
ص110(. شاید همین وابستگی مستقیم زبردست و مرسل به انگلیسی ها طی این مقطع 
زمانی یعنی اواسط سال 1298ش تا اوایل 1299ش موجب شده باشد که آنان شدیداً به 
وابستگان دولت کمونیست شوروی که رقیب جّدی و نوظهور انگلستان به شمار می آمد، 
بدبین باشند؛ چنان که بنابر روایت، یکی از جوانان ارمنی که با بلشویک های قفقازی سابقۀ 
همکاری داشت، ولی ظاهراً بعداز مّدتی از آن ها جدا شد و به شمال خراسان فرار کرد، 
ازسوی نیروهای زبردست خان دستگیر شد. او با این اتّهام که قصد داشته است تا ازطرف 
بلشویک ها زبردست خان را ترور کند، زندانی و سپس به طرز فجیعی اعدام شد؛ درحالی که 
گفته می شود او درصدد بوده است تا به عنوان یکی از یاران زبردست خان درآید )صارم، 

1388، ص112(.
مدرک دیگری که می تواند دالِّ بر اثرگذاری انگلیسی ها در این قضیه باشد، مربوط 
به عبدالقدیر آزاد یکی از عناصر کلیدی و پشت پردۀ این غائله و از محّرکان اصلی 
زبردست خان در ماجرای مذکور است )بنگرید به: شهوازی بختیاری، 1363، ص128(. 
آزاد که در این زمان دورۀ جوانی خود را سپری می کرد، ظاهراً با احمد قوام رابطۀ خوبی 
نداشت و فکر مبارزه با حکومت قوام السلطنه در خراسان را در سر می پروراند و حتّی در 
مشهد حزبی به نام طرفداری از قانون اساسی تشکیل داده بود. او در زمانی که زبردست خان 
)خرداد تا بهمن 1299ش( در مشهد تحت کنترل بود و ازسوی حاکم خراسان )احمد 
قوام( اجازه نداشت به درگز برود، با او ارتباط برقرار کرد و وقتی از قدرت نظامی او مّطلع 
شد، درصدد برآمد تا با استفاده از این فرصت، برای ضربه زدن به حکومت قوام السلطنه از 

قّوۀ قهریه استفاده کند )خاطرات وحید، 1351، ص60(.
مدرکی دالِّ بر این وجود دارد که عبدالقدیر آزاد در سال 1299ش با یکی از عناصر 
وابسته به انگلستان در شهر مشهد یعنی جالل شاه )صاحب منصب هندی که در آن مقطع 
داشته است  سّری  روابط  بود(  مشهد  شهربانی  امور  مسئول  انگلیسی ها  ازطرف  زمانی 
)خاطرات وحید، 1351، ص59(. بااین حال، به نظر می رسد انگلیسی ها که در روشن شدن 
آتش این فتنه مؤثر بوده اند، وقتی در فروردین 1300ش شعلۀ آن درحال افزایش بود، 

درصدد برآمدند تا از گسترش آن جلوگیری کنند )خاطرات وحید، 1351، ص60(.
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شاید دلیل این اقدام انگلیسی ها را بتوان در کودتای اوایل اسفند 1299ش جست وجو 
کرد؛ چراکه در این زمان یعنی ماه های نخستین 1300ش، درنتیجۀ کودتای سوم اسفند، 
عوامل مدنظر خود را بر مسند قدرت می دیدند و اصاًل تمایل نداشتند تا با ایجاد آشوب و 
نابه سامانی اجتماعی در جامعۀ ایرانی، کمونیست های شوروی از این وضعیت بهره ببرند 
و حکومت مرکزی ایران، بیش ازپیش دچار بی ثباتی سیاسی شود. درواقع، به نظر می رسد 
که در این برهۀ زمانی، مقامات بریتانیا برخالف خط مشی سابق خود مبنی بر پیاده کردِن 
سیاست تمرکززدایی در ایراِن دورۀ قاجار، درصدد بودند تا با هدف جلوگیری از نفوذ 
کمونیسم در ایراْن سیاست تمرکزگرایی و ایجاد دولت مرکزی مقتدر در خاک ایران را 

پیاده کنند.
جدای از مالقات زبردست خان با سرپرسی سایکس در سال 1297ش )وین، 1383، 
ص304( در یکی از مناطق شمال خراسان )البته این مربوط به زمانی است که وظایف 
کنسولی سایکس به پایان رسیده بود و نمی توان دقیقاً مشخص کرد که در این دیدار، 
دربارۀ تحّرکات چالشی آیندۀ زبردست خان، میان دو طرف صحبتی شده است یا خیر(، 
آخرین مدرکی که می تواند حاکی از رابطۀ ولو غیرمستقیم غائلۀ زبردست خان چاپش لو با 
انگلیسی ها باشد، به نیروهای تحت فرمان زبردست برمی گردد؛ چراکه بنابر روایت برخی 
اسناد، قسمتی از جنگجویان این خان درگزی، سابقۀ همکاری با انگلیسی ها را در کارنامۀ 
خود داشتند و در زمرۀ سواران تحت امر انگلیس بودند )استادوخ، س1300، ک42، پ7، 

ص56(.

4 .4. نقش شوروی در تداوم این غائله
برعکس انگلیسی ها که در ریشه گیری این کنش عصیانگرانه و شروع آن اثرگذار ظاهر 
شدند، نقش شوروی در تقویت و استمرار این چالش قابل تأّمل به نظر می رسد. اگرچه 
حاکم مقتوِل درگز یعنی رضاخان تحت حمایت روس های تزاری بود، ولی با روی کارآمدِن 
کمونیست ها در خاک روسیه، دور از انتظار نبود که در خط مشی آنان درزمینۀ نیروهای 
محّلی منطقۀ درگز تغییراتی به وجود آید و آنان حمایت غیرمستقیم از زبردست خان را در 
دستور کار قرار دهند؛ چراکه در این مقطع زمانی بعداز روی کارآمدن دولت کودتا در ایران، 

آنان به اندازۀ انگلیسی ها به حفظ نظم سیاسی موجود عالقه مند نبودند.
به نظر می رسد که شوروی به دلیل همسایگی با منطقۀ شورشی، در تقویت و تداوم این 
فتنه و هراس ناشی از آن برای دولت مرکزی ایران، بی تأثیر نبوده است؛ چون هنگامی که 
زبردست خان به طور کامل بر درگز و اطراف آن )لطف آباد و محمدآباد( مسّلط شده بود، 
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باوجوداین که روس ها از تمّرد علنی و فّعالیت مرکزگریزانۀ او و هم قطارانش اطالع داشتند، 
گویا مخفیانه با آنان تعامالتی داشتند )میرزاصالح، 1366، ص52(.

مهم تر از رابطۀ سّری مأموران شوروی با زبردست خان طی ماه های نخستین سال 
1300ش، نقشی بود که روس ها طی دوران بعداز گریز زبردست به خاک روسیه بازی کردند؛ 
چنان که می توان بیشترین سهم را در تداوم غائلۀ زبردست خان و به نوعی، فرسایشی شدن این 
چالش، برای شوروی متصّور شد. زبردست خان بعداز شکست از نیروهای دولتی همراه با 
یک صد نفر از یارانش، ابتدا به میان ترکمنان رفت و اندکی بعد از مرز عبور کرد و به خاک 
روسیه گریخت. اگرچه او و همراهانش بالفاصله بعداز ورود به روسیه به دست مأموران 
شوروی توقیف شدند )میرزاصالح، 1366، ص66؛ استادوخ، 1300، کارتن 42، پوشۀ 7، 
ص24؛ ساکما، 230/2441، برگ 144 و 145(، ولی روس ها نه تنها حاضر نشدند این شخص 
یاغی و اخاللگر را به مأموران ایرانی تحویل دهند، بلکه از این ماجرا برای تهدید و اِعمال 
فشار بر ایران نیز بهره بردند؛ چنان که دقیقاً یک روز بعداز فرار زبردست به روسیه، فرماندهِ 
نیروهای ژاندارمری )ماژور نوذری( دو شخص ایرانی را که با زبان روسی آشنا بودند، به آرتق 
)artyk، نزدیک ترین منطقۀ مسکونی به مرز ایران در آن ناحیه( فرستاد و استرداد زبردست 
را تقاضا کرد؛ ولی روس ها از محل اقامت او اظهار بی اطالعی کردند و مّدعی شدند: »اگر 
ازطرف ایشان ]زبردست[ خسارت و آزاری به طرف صحرانشینان ما وارد شود، مسئولیت او 

متوّجه دولت ایران است« )صارم، 1388، ص225(.
با این اوصاف تا هفته ها بعد، زبردست خان هم چنان تهدیدی بالقّوه برای به چالش کشیدن 
اقتدار حکومت مرکزی ایران در آن منطقه از خاک کشور به شمار می رفت. برای نمونه، در 
اواسط خردادماه بود که شایعه ای مبنی بر بازگشت زبردست خان به نواحی سرحّدی ایران 
و عبور تعدادی از افرادش از مرز به قصد حمله به یکی از پُست های ژاندارمری منتشر شد 
که به نگرانی شدید فرماندهِ ژاندارمری خراسان و اعزام نیروی نظامی به منطقۀ موردچالش 
منجر شد )متما، 18298-0-0ن؛ میرزاصالح، 1366، ص68(. درواقع، این نگرانی مقامات 
حکومت خراسان چندان هم بی راه نبود؛ از یک سو، وضعیت جغرافیایی منطقۀ درگز و 
نواحی اطراف آن مانند لطف آباد و ازسوی دیگر، خط مشی نه چندان دوستانه و صادقانۀ 
روس ها دراین باره، به صورتی بود که هرلحظه امکان تهدید ازسوی زبردست خان وجود 
داشت )صارم، 1388، ص226(. این حمایت پشت پردۀ شوروی از زبردست خان حتّی 
ازسوی یکی از صاحب منصبان محّلی شوروی در مناطق مرزی آن کشور با ایران نیز، تأیید 
شده است )استادوخ، 1300، ک44، پ10، ص136(. براساس همین رویکرد و مواضع 
نه چندان دوستانۀ شوروی بود که برخی رسانه های داخلی ایران شروع کردند به انتقاد از 
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شوروی و ترسیم چهره ای منفی از این حکومت نوپای مستقر در شمال مرزهای ایران؛ 
چنان که روزنامۀ شفق سرخ در یکی از شماره های خود سرمقاله ای دربارۀ سیاست های 
نامطلوب شوروی در ایران نوشت و از مداخالت گوناگون آن کشور در ایران انتقاد کرد 
)شفق سرخ، سال 1301، ش43، ص1(. درواقع، باوجود اصرار مقامات ایرانی، روس ها 
هر بار با عذرتراشی از تحویل زبردست خان به ایران خودداری می کردند )برای نمونه، 
بنگرید به: روزنامۀ ایران، سال 1301ش، شماره های 1145 و 1161، ص2( تا آن که نهایتًا 

زبردست خان در همان جا درگذشت.

5. پیامدهای عصیان
5. 1. سیاسی

یکی از تبعات عصیان زبردست خان بُعد سیاسی این عصیان بود. با گریز او به خاک روسیه، 
بر چالش های دیپلماتیک ایران با حکومت نوظهور شوروی طی آن مقطع زمانی افزوده شد 
و عالوه بر عوامل نظامی و اداری ایالت خراسان، دستگاه دیپلماسی ایران نیز برای استرداد 

این شخص یاغی به چانه زنی با مقامات شوروی واداشته شد.
از همان ساعات نخستین گریزِ زبردست خان به خاک روسیه، مقامات ایرانی درصدد 
نیروی ژاندارمری در  برآمدند او را به ایران برگردانند؛ چنان که ماژور نوذری، فرماندهِ 
ماجرای سرکوب زبردست خان، با مأموران سرحّدی روس وارد مذاکره شد )استادوخ، 
منطقۀ  نزدیک ترین  در  هنوز  زبردست  زمان،  این  در  ص67(.  پ9،  ک42،  1339ق، 
مسکونی به مرز ایران یعنی ارتق1حضور داشت و نوذری امیدوار بود تا روس ها بالفاصله 
این شخص متمّرد را به او تحویل دهند؛ ولی مقامات محّلی روس نه تنها با این استدالل 
که باید از مقامات عشق آباد و تاشکند کسب تکلیف کنند )استادوخ، 1339ق، ک42، 
پ35، ص34( از انجام این کار خودداری کردند، بلکه در مقام مّدعی نیز ظاهر شدند: »از 
این تاریخ به بعد اگر در این سرحد تیروتفنگی بشود، ناچاریم که دولت ایران را مؤاخذه 
کنیم« )صارم، 1388، ص225(. اندکی بعد، کلنل پسیان فرماندهِ ژاندارمری خراسان، از 
یک سو، از نخست وزیر وقت یعنی سیدضیاء طباطبایی خواست دربارۀ توقیف و تسلیم 
زبردست خان با وزیرمختار شوروی در تهران مذاکره کند )استادوخ، 1339ق، کارتن 42، 
پوشۀ 35، ص30( و ازسوی دیگر، با اّطالع از دستگیری زبردست خان به دست نیروهای 
روسی و انتقال او به عشق آباد، مستقیماً تلگرافی به شهر مذکور ارسال کرد و از مقامات 
حکومت شوروی در این شهر درخواست کرد تا زبردست را بازگردانند )استادوخ، 1300، 

ک42، پ7، ص35(. 1. Artyk
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حدود یک هفته بعداز فرار زبردست خان به خاک روسیه، یکی از مقامات نظامی 
روس مستقر در شهر آرتق وارد خاک ایران شد. دراین باره سیاهۀ خسارات زبردست و 
یارانش به اهالی منطقه و دولت ایران، به این شخص عرضه شد؛ ولی او بررسی صّحت 
این فهرست و عودت زبردست را به تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو طرف 
و اثبات این اّدعای دولت ایران منوط دانست. ازاین رو بود که کارگزار وزارت خارجه 
در شمال خراسان پیشنهاد کرد که از ترفند انگلوفیل جلوه دادن زبردست و همراهانش 
استفاده شود تا روس ها به بازگرداندن او ترغیب شوند )استادوخ، 1339ق، ک42، پ35، 
ص21(. متأسفانه این تکاپوها، راه به جایی نبرد؛ بنابراین کلنل پسیان درصدد برآمد تا از 
خط مشی تهدید استفاده کند؛ بدین ترتیب که او بعداز اّطالع از اخبار لطف آباد درزمینۀ 
همکاری نکردن روس ها برای تحویل زبردست خان به ایران، در تلگرافی به سیدضیاء، 
ضمن اظهار این نکته که مقامات شوروی برای تسلیم زبردست و یارانش تمایلی ندارند، 
گفت که اگر آنان این کار را انجام ندهند، او نیز سه نفر سوار ترکمن را که از فراریان 
قشون ترکستان اند و در کالت دستگیر شده اند، به روس ها تحویل نخواهد داد )استادوخ، 

1339ق، ک42، پ35، ص26(.
با تغییر کابینه در اوایل خردادماه 1300ش و جانشینی دولت احمد قوام به جای 
باتوّجه به  و  می رسید  به نظر  متالطم  و  نابه سامان  ایران  سیاسی  وضعیت  سیدضیاء، 
موضع گیری دوپهلوی روس ها، هرآن این امکان وجود داشت که زبردست خان از این 
موقعیت سوءاستفاده کند و درصدد برآید تا در سرحّدات شمال شرقی ایران اختالل 
ایجاد کند. ازاین رو او خطری بالقّوه برای نمایندگان حکومت مرکزی در شمال خراسان 
به شمار می آمد؛ چنان که بنابر روایت یکی از مقامات محّلی: »ماندن ایشان با آن عده سوار 
با این نظر شوروی ها وحشت آور بود« )صارم، 1388، ص226(. وضعیت به همین منوال 
می گذشت تا آن که بعداز حدود سه هفته از شروع کار دولِت قوام السلطنه، سفیر شوروی 
در نامه ای به وزارت خارجۀ ایران، با یادآوری این نکته که دولت های مناطق مختلف 
جهان، همواره میان مجرمان سیاسی و جنایی خود تفاوت قائل می شوند، از دولت ایران 
خواست تا مدارک و مستندات خود علیه زبردست خان را به آنان ارائه کند؛ ضمن این که 
به مقامات شوروی در آسیای میانه نیز این امکان را بدهد که به همراه مأموران دولت 
ایران، نوع جنایات زبردست خان را تعیین کنند )استادوخ، 1300، ک42، پ7، ص57(. 
وزیر خارجۀ ایران نیز در این راستا، ماجرا را بدین گونه برای نخست وزیر کشور یعنی 
قوام السلطنه شرح می دهد: »سفارت روسیه اخیراً عنوان می کند که قتل حاکم دره جز 
جنبۀ سیاسی داشته و زبردست خان مقصر سیاسی محسوب می شود و به همین لحاظ 
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مطابق قوانین بین الدول از تسلیم او امتناع می نمود« )متما، 44-103-14م(.
مّدتی بعد، کمیسیون مدنظر با حضور نمایندگان دو طرف، با محوریت دو موضوع 
یعنی تقسیم آب های مرزی و موضوع استرداد زبردست خان تشکیل شد )استادوخ، 1300، 
ک42، پ7، ص78؛ میرزاصالح، 1366، ص75(. ولی به نظر می رسد که این مذاکرات، به 
نتیجۀ خاصی منجر نشده باشد، چراکه خبری از بازگشت زبردست خان به ایران در این 
مقطع وجود ندارد. جالب این جاست که مقارن همین برهۀ زمانی )تیرماه 1300ش( یکی 
از کمیسرهای روسی وابسته به حکومت تزاری که بنابر اّدعای مقامات شوروی، فجایع 
زیادی را مرتکب شده بود و مبالغی از وجوه بلشویک ها را دزدیده بود، به ایران فرار 
کرد )استادوخ، 1339ق، ک2، پ29، ص24(. به دنبال این موضوع، وزیرمختار شوروی، 
در نامه ای به وزیر امور خارجۀ وقت ایران1، از دولت ایران درخواست کرد تا برطبق 
قوانین بین المللی، نامبرده را به دولت روسیه تحویل دهند )استادوخ، 1339ق، ک2، پ29، 
ص54(. درپی این اتفاق بود که مقامات ایرانی درصدد برآمدند تا از فرصت استفاده کنند؛ 
چنان که در مذاکرات هیئت وزراء طی این مقطع زمانی، مذاکره با سفارت روسیه دربارۀ 
معاوضۀ اسرائیلینکوی روس با زبردست خان، یکی از محورهای اصلی گفت وگو بود 
)متما، 6876-0-0پ( و وزرای کابینۀ قوام السلطنه متفق القول بودند که تسلیم اسرائیلینکو 
به روس ها زمانی انجام می شود که روس ها هم درمقابْل زبردست خان را به ایران تحویل 
دهند )متما، 43075-0-0ن(. این اقدام دولت ایران، خشم سفیر شوروی در تهران را 
اسرائیلینکو خودداری  از تحویل  ایران  به همراه داشت؛ چنان که گفت: چون حکومت 
می ورزد، او هم کوچکترین قدمی در راه استقرار صلح و آرامش در شمال ایران بر نخواهد 
داشت؛ یعنی بین سران جنبش جنگل و دولت مرکزی ایران میانجیگری نخواهد کرد 

)میرزاصالح، 1369، ص34(.
بعدازآن تا حدود دو سال بعد که زبردست خان در خاک روسیه دیده از دنیا فروبست 
نیز تالش هایی ازسوی مقامات ایرانی، دربارۀ تحویل این شخص متمّرد انجام شد؛ چنان که 
به خاک روسیه  پناهنده  ایرانیان  از  نفر  اواخر سال 1300ش مذاکراتی دربارۀ چند  در 
مانند الهوتی، کریم خان بلوچ و زبردست خان انجام شد که باوجود اظهار روس ها مبنی بر 
استرداد کریم خان و زبردست خان، بازهم چنین نکردند )استادوخ، 1300، ک45، پ42، 
ص21(. هم چنین مقارن اواسط سال 1301ش، وزارت خارجۀ ایران به سفیر وقت کشور2 
دستوراتی داد )روزنامۀ ایران، شمارۀ 1145، ص2( و خواهان مذاکره با مقامات شوروی 
برای بازگرداندن زبردست خان شد که بازهم به نتیجه ای منجر نشد )روزنامۀ ایران، شمارۀ 

1161، ص2(.
 1.  محتشم السلطنه

2. مشاوراملاملک انصاری
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شاید طرح این ادعا دور از واقعیت نباشد که هدف روس ها در تعّلل و استنکاف از 
تسلیم زبردست خان به ایران، استفادۀ حکومت نوبنیاد شوروی از مهره هایی هم چون او 
به عنوان ابزار فشاری برای تهدید دولت ایران طی آن مقطع زمانی بوده است )شفق سرخ، 
ش43، ص1(. چنان که وقتی یکی از مقامات محّلی شوروی در ترکستان در همان سال ها 
به ایران گریخته بود، از این موضوع پرده برداشت که شکست مأموران سرحّدی ایران 
برای دستیابی به عناصر طغیانگری مانند زبردست خان و کریم خان بلوچ، به دلیل دستوراتی 
است که مقامات عالی رتبۀ شوروی مبنی بر حمایت از آنان، به کارگزاران شوروی در آسیای 

مرکزی صادر می کنند )استادوخ، 1300، ک44، پ10، ص136(.

5. 2. نظامی
خودسری زبردست خان، از جنبۀ نظامی هم اثراتی نامطلوب به همراه داشت؛ بدین صورت 
که باتوّجه به نبود قشون منسجم و مقتدر در ایران طی آن برهۀ زمانی و بروز چالش ها 
و تحّرکات نظامی در نقاط مختلف خاک ایران، این غائله طی آن مقطع زمانی حّساس، 
بخشی از قوای ژاندارمری در خراسان را که هنوز بر اوضاع خراسان مسّلط نبودند، به 
خود معطوف کرد )صارم، 1388، ص177(. در مقطع نخست که زبردست خان بر درگز 
مسّلط بود، لشکرکشی حدود سیصد ژاندارم به آن منطقه سبب فروکش کردِن فتنۀ این خان 
چاپش لو شد؛ البته به دلیل اقدام زیرکانۀ فرماندهِ نیروی ژاندارمری و غافلگیری زبردست، 
درگیری خاّصی روی نداد )صارم، 1388، ص120(. ولی در مقطع دّوم به دلیل تسّلط 
زبردست بر درگز، فقط چهارصدوپنجاه ژاندارم به دستور والی خراسان از مشهد عازم درگز 
شدند )متما، 254-104-12م(. باوجود تالش والی خراسان و رئیس ژاندارمری آن ایالت 
برای رفع مسالمت آمیز این غائله و تسلیم شدن بدون جدال و خونریزی زبردست خان 
)متما، 254-104-12م؛ صارم، 1388، صص 199-200(، درنهایت، این تکاپوها به نتیجه 
نرسید و نبردی سنگین و سخت اتفاق افتاد که بیش از دو هفته طول کشید که درنهایت، 
درگز، لطف آباد و نواحی اطراف آن به تصّرف نیروهای دولتی درآمد )صارم، 1388، صص 
201-220؛ ساکما، 230/2441، برگ 150 و 151( و زبردست خان همراه با برخی یارانش 

به خاک روسیه گریخت.
با گریز زبردست به روسیه، به دلیل همراهی نکردن مقامات شوروی در تسلیم او به 
ایران و کارشکنی آنان در این زمینه، تهدید این شخص کاماًل برطرف نشد و تا مّدت ها بعد 
هم، هم چنان بخشی از قوای نظامی ایران بنابر دستور مقامات کشوری و ایالتی، در راستای 
دفع حملۀ احتمالی زبردست خان، در این قضیه درگیر بودند. چنان که چند روز بعداز 

عصیان زبردست خان چاپش لو 
در اواخر دورۀ قاجار در...



100
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

هزیمت نیروهای زبردست خان، کارگزاری وزارت خارجه در شمال خراسان ضمن ارسال 
گزارشی به وزیر امورخارجه، خواستار آن شد تا زمانی که اشرار فراری کاماًل دستگیر و 
تسلیم نشده اند، از روی احتیاط، نیروهای نظامی در سرحّدات درگز، کالت و بجنورد 
استقرار یابند )استادوخ، 1339ق، ک42، پ9، ص67(. بیش از یک ماه بعداز عقب نشینی 
زبردست خان به روسیه، هنگامی که اخباری مبنی بر استقرار او در نزدیکی مرز ایران منتشر 
شد، بار دیگر مقامات خراسان به تکاپو افتادند )متما، 43276-0-0ن(. حتّی در مقطعی 
زمانی، برخی نیروهای ایلیاتی و بومی شمال خراسان که در جبهۀ مخالف زبردست خان 
قرار داشتند، درصدد برآمدند تا با هدف نابودی زبردست خان و یارانش رضایت رؤسای 
ژاندارمری را برای ورود مخفیانه به خاک روسیه جلب کنند )صارم، 1388، ص227( که 
البتّه به دلیل بیم از عواقب نامطلوِب سیاسی این اقدام، مبنی بر تجاوز به خاک روسیه، این 
پیشنهاد با موافقت مواجه نشد. به ویژه این که در آن سو، زبردست خان نیز با جوسازی و 
ابهام پراکنی درصدد بود تا مقامات محلی شوروی در ترکستان را علیه نیروهای ایرانی تهییج 

کند )استادوخ، 1300، ک38، پ3، ص21(.
سرانجام بعداز چند ماه دغدغۀ حملۀ احتمالی زبردست خان به خاک ایران که به 
در شهرهای  تداوم حکومت نظامی  و  از خراسان  منطقه  آن  در  رزمی  قوای  آماده باش 
شیروان، قوچان، درگز و باجگیران منجر شده بود )میرزاصالح، 1366، ص72(، در اواسط 
سال 1300ش، تا حدود زیادی از تهدید و فشار موجود بر نیروهای نظامی کشور در 
مناطق مزبور کاسته شد؛ چراکه تنشی میان یاران زبردست خان با قوای نظامی شوروی 
در ترکستان اتفاق افتاد که درنتیجۀ آن، زبردست خان به عشق آباد و سپس تاشکند منتقل 
شد و به دنبال آن قسمتی از افراد او به ایران بازگشتند و با اظهار ندامت تقاضای بخشش 
کردند )صارم، 1388، ص237 ؛ ساکما، 230/2441، برگ 221(. بااین حال، هم چنان بخشی 
از قوای نظامی کشور که عمدتاً از جنگجویان بومی آن منطقه بودند تا مّدت ها در حالت 
آماده باش به سر می بردند؛ تاآنجاکه حدود نُه ماه بعداز فتنۀ زبردست خان، نخست وزیر 
وقت ایران )احمد قوام( طی نامه ای به والی خراسان، صراحتاً دستور داد که با نظر به این که 
هنوز اتباع زبردسْت کالت و درگز را تهدید می کنند، در اعزام صارم الممالک درگزی و 
سواران او به مشهد تجدیدنظر کند )متما، 59-104-12م(. ضمن این که وزارت داخله نیز 
از حاکم خراسان به دلیل احضار صارم الممالک به مشهد انتقاد کرد و هشدار داد که این 
اقدام می تواند زمینه را برای تجاوز طرفداران زبردست خان به مناطق شمالی خراسان هموار 

کند )متما، 66-104-12م(.
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5. 3. اجتامعی
به عواقب تحّرکات عصیانگرانۀ زبردست خان در حوزۀ اجتماعی از دو بُعد می توان توجه 
کرد. یک بعد گسترش جوِّ وحشت و ناامنی در بین ساکنان آن نواحی از شمال خراسان 
است. تکاپوهای زبردست خان از همان سال های میانی دهۀ 1290ش که تالش می کرد 
تا با همراهی یکی از جناح های درگیر منازعه به اهداف قدرت طلبانۀ خود نائل شود، 
زمینه را برای ایجاد هراس در آن منطقه فراهم می کرد؛ بااین حال، او در این زمان، فقط 
یکی از ارکان اصلی به وجودآورندۀ این فضای متشنّج بود و این منازعه، جناح دیگری 
نیز داشت که شامل بخش دیگری از خوانین و ایالت آن منطقه بود: »ستیزگی را به حد 
اعلی رسانده، تلفات طرفین روبه ازدیاد و وحشت مردم به فوق تصّور رسیده بود« )صارم، 

1388، ص69(.
سیدضیاء پس از روی کارآمدن بعداز کودتای سّوم اسفند 1299، کلنل پسیان را به عنوان 
فرماندهِ ژاندارمری خراسان برای سروسامان دادن به امور امنیتی نابه سامان این منطقه روانۀ 
مشهد کرد. درحالی که کلنل بالفاصله بعداز ورود به مشهد، در راستای ایجاد امنیت روانی 
و اجتماعی به برخورد قاطعانه و مجازات شدید متخّلفان مبادرت ورزید )صارم، 1388، 
ص129(، اندکی بعد، حاکم درگز به دست زبردست خان به قتل رسید که بنابر برخی 
شواهد و مدارک، این موضوع سبب افزایش تشویش خاطر اهالی و کاهش احساس امنیت 
در آن منطقه شد. گزارشی مربوط به اوضاع درگز در ساعات نخستین بعداز قتل حاکم 
آنجا، حاکی از نگرانی و اضطراب در میان اهالی و اختالل در ادارۀ امور آنجاست )متما، 
45712-0-0ن(. طبق مستندات، جوِّ دّومین ناحیۀ مسکونی بزرگ آن بخش یعنی لطف آباد 
نیز ملتهب و دلهره آور بوده است: »چون حرکت مشارالیه ممکن بود تولید زحمتی نماید ]و[ 
به سارقین فرصت دستبرد بدهد و به عالوه اهالی و کسبه ]هم[ متوحش شده بودند، مدیر 
تلگراف خانه با صالحدید ریش سفیدان، دو نفر سوار گمرک و چهار نفر پیاده ]را[ تا صبح 

در بازار به ریاست مشهدی علی اکبر گذارد« )متما، 18558-0-0ن(.
حتّی بعداز شکست زبردست و متواری شدِن او به خاک روسیه هم، هم چنان تا مّدت ها 
جّو رعب و وحشت ناشی از احتمال بازگشت او، بر درگز و اطراف آن سایه افکنده بود. 
چنان که وقتی شایعاتی مبنی بر خروج زبردست از کنترل نیروهای شوروی و ترّدد آزادانۀ 
او در برخی مناطق ترکستان در شمال خراسان منتشر شد، موجی از تشویش و نگرانی را 
در بین اهالی قوچان و درگز به همراه آورد؛ تاآنجاکه بنابر درخواست کارگزاری وزارت 
خارجه در شمال خراسان، وزیر امور خارجۀ ایران بار دیگر نامه ای به وزیرمختار شوروی 
در تهران فرستاد و تسلیم زبردست و همراهانش را خواستار شد )استادوخ، 1339ق، 
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ک42، پ35، ص20؛ متما، 307-104-12م(. مقامات نظامی و غیرنظامی ایالت خراسان، 
به دلیل ترس از بازگشت زبردست خان، نه تنها با اقدامات تالفی جویانه و بدون انعطاف تا 
مّدتی هم قطاران و عناصر برجستۀ حامی زبردست خان را مجازات می کردند )استادوخ، 
1339ق، ک2، پ35، ص6؛ میرزاصالح، 1366، ص71؛ روزنامۀ ایران، ش1106، ص2(، 
بلکه هم چنان تا هفته ها بعد هم، در قالب حکومت نظامی سیاست های سخت گیرانه و 
امنیت محور در آن مناطق اِعمال می کردند )میرزاصالح، 1366، ص72( و هنگامی که برخی 
صاحب منصبان ایالت خراسان درصدد بودند دولت را برای لغو حکومت نظامی و تلطیِف 
فضای امنیتی در منطقۀ خراسان شمالی متقاعد کنند )متما، 275-104-12م(، بعضی دیگر 
ایالت، لغو حکومت نظامی و وضعیت اضطراری در قوچان و درگز را  از مقامات آن 
به دلیل رفع نشدن کامل تهدیِد زبردست خان، مصلحت ندانستند )متما، 305-104-12م(. 
این رویکردهای امنیتی، طبیعتاً می توانست در افزایش احساس ناامنی و تشدید فشار 

روحی-روانی بر ساکنان منطقه اثرگذار باشد.
بُعد دیگری از اثرات مخّرب اجتماعی تحّرکات متمّردانۀ زبردست خان و البتّه برخی 
دیگر از خوانین قدرت طلب آن منطقه، بروز شکاف اجتماعی در آن مناطق بوده است؛ 
چنان که منازعات مستمر میان جناح های رقیب، سبب به وجودآمدِن تنش و تفرقه در بین 
اهالی آنجا می شد. در سال 1297ش که زبردست خان در کنار رضاخان علیه حجی قربان آقا 
قرار داشت، تجزیه و دوپارگی در جامعۀ درگز و اطراف آن اتفاق افتاد که این موضوع 
در اظهارات یکی از شاهدان عینی کاماًل مشهود است: »خالصه غالب طوایف و قلعه ها 
دو تیره و دو دسته شده، به جان هم افتاده بودند« )صارم، 1388، ص68(. این نزاع حتّی 
تفاوت مذهبی میان اهالی آن منطقه را نیز دستاویز قرار داد؛ چنان که طایفۀ مادوان لو که 
ترکمن و سنّی مذهب بودند، در جناح زبردست خان دربرابر حجی قربان آقا قرار داشتند 
)صارم، 1388، صص 61 و 93(. این پایان ماجرا نبود؛ در اوایل سال 1298ش زمانی که 
رابطۀ زبردست خان با رضاخان تیره شد و زبردست خان به نشانۀ اعتراض، همراه برخی 
از رجال متنّفِذ طرفدارش به عشق آباد رفت، بازهم کدورت و دودستگی بین اهالی درگز 
به وجود آمد و دراین بین، طایفۀ مادوان لو، به سمِت زبردست گرایش یافتند و به سوی 
عشق آباد رفتند که این با خشم شدید و واکنش تند حاکم درگز همراه شد )صارم، 1388، 
ص107(. در اسفندماه 1299ش نیز هنگامی که زبردست خان از مشهد به درگز بازگشت، 
بازهم تفرقه و دسته بندی در بین اهالی درگز و اطراف آن ازسر گرفته شد )صارم، 1388، 

ص164(.
این انشقاق و گروه بندی در درگز می توانست بستری مناسب برای گسترش فضای 

محمد حسن    پورقنرب
يعقوب تابش



103
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

بدبینی، بدگمانی و اتّهام در آن جامعه باشد و حتّی سبب بی نظمی و اغتشاش شود؛ چنان که 
اردیبهشت  و  )فروردین  درگز  منطقۀ  بر  زبردست خان  زمانِی سلطۀ  مقطع  دّومین  طی 
1300ش(، وضعیت بدین صورت بود: »دیگر در درگز هرکسی با دیگری عداوت داشت، 
به نام این که یغماگران خود را طرفدار زبردست خان قلمداد نمایند، مخالفین خود را غارت 

و می کشتند« )صارم، 1388، ص174(.
طی ماه ها و حتّی سال های بعداز سرکوب عصیان زبردست خان نیز هم چنان فشار 
و آزار بر روی طرفداران و نزدیکان زبردست خان وجود داشت؛ تاآنجاکه تعداد زیادی 
از حامیان او تا حدود یک سال بعد در خاک روسیه آواره بودند )صارم، 1388، صص 
285-287، ساکما، 230/2441، برگ 227 و 228(. این حامیان حتّی وقتی ازسر اجبار با 
اظهار ندامت از اقدام خود تقاضای بخشش کردند و وارد کشور شدند )متما، 103-31-
14م( هم با مجازات روبه رو شدند )صارم، 1388، ص287(. گفتنی است، میزان بدبینی 
در جامعه و رجال حکومتی، به کسانی که زمانی با زبردست همکاری و همدلی کرده 
بودند، به اندازه ای بود که حتّی دو سال بعداز مرگ او و فروکش کردِن فتنه اش هم وقتی 
مقداری از تریاک انبار درگز به سرقت رفت، اتباع زبردست مقّصر جلوه داده شدند )متما، 
2-1865-11م(. ازاین گذشته، درنتیجۀ گزارش های مخالفان زبردست در آن منطقه دولت 
اموال و دارایی های اعضای خانوادۀ او را نیز ضبط و تسخیر کرد )متما، 8-103-14م؛ 
ساکما، 230/2441، برگ 245 و 246؛ کمام، 4/34/17/3/289؛ کمام، 6/34/18/1/113( و 
باوجودِ پیگیری های مکّرر تا سال ها بعد حتّی بعداز تغییر حکومت هم، اعضای خانواده اش 
نتوانستند به آنچه که مّدعی مالکیت آن بودند دست یابند )متما، 5-103-14م؛ ساکما، 

230/2441: برگ 265 و 266؛ کمام، 7/90/12/3/120(.

5. 4.  اقتصادی
پیامد زیانبارِ فّعالیت های خودسرانۀ زبردست خان را در عرصۀ اقتصادی می توان از دو جنبه 
بررسی کرد: 1.  اثرات مخّرب فعالیت های او بر دارایی های متعّلق به نهادهای دولتی؛ 2.  خسارت 

اعمال او بر اموال عامۀ مردم.
بخشی از خسارات مالی واردشده به اموال دولتی ازسوی زبردست خان، به صورت 
غارت ادارات دولتی در منطقۀ درگز بود؛ چنان که بنابر یکی از اسناد، زبردست خان در 
هنگام فرار از کشور مبلغی درحدود 420 تومان همراه با چند قبضه اسلحه و تعدادی 
فشنگ از دفتر گمرک درگز به سرقت برد )متما، 24-103-14م(؛ ضمن این که هفت هزار 
تومان وجه نقد هم از ادارۀ مالیه درگز برداشت کرد )متما، 4-326-14م(. افزون بر این، 
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گفته شده است که چهارصد خروار )هر خروار 300 کیلوگرم( گندم هم از ادارۀ مالیه درگز 
غارت کرد که البتّه دویست وهفتاد خروار آن در ادارۀ گمرک لطف آباد موجود بود که پس 

گرفته شد )متما، 32-103-14م(.
قسمت دیگری از ضرر و زیانی که زبردست خان به خزانۀ دولت وارد می کرد ازطریق 
قاچاق انجام می شد. یکی از کاالهای صادراتی مهم ایران در آن زمان تریاک بود و بخش 
مهمی از این صادرات ازطریق مرزهای شمال شرقی به شوروی انجام می شد؛ بنابراین، 
زبردست خان در آن دو مقطع زمانی که بر درگز و لطف آباد مسّلط بود، درزمینۀ قاچاق 
تریاک نقشی پُررنگ ایفا کرد. او ابتدا انحصار تجارت این کاال را در آن منطقه به دست 
گرفت و سپس با همکاری برخی بازرگانان، زمینه را برای قاچاق تریاک فراهم کرد )صارم، 
1388، ص113(. جالب این جاست که چون قیمت تریاک طی آن برهۀ زمانی در داخل 
کشور بسیار گران تر از خارج بود، زبردست و هم قطارانش با ترفندهایی به صورت مخفیانه 
تریاک صادراتی را به داخل کشور برمی گرداندند که این بر عایدات گمرک و اعتبارش 

لطمه وارد می کرد )صارم، 1388، ص150(.
دربارۀ خساراتی که ازسوی زبردست خان و یارانش به اموال خصوصی و دارایی های 
مردم وارد شد، بنابر روایت، او چند ساعت قبل از شکست کامل و در صبح آخرین روزی 
که در خاک ایران حضور داشت، تمام اموال اعم از شتر، گوسفند و... را که به تاراج برده 
بود و با خودش به لطف آباد حمل کرده بود، همراه با عده ای محافظ به سمت چند کیلومتر 
آن طرف تر در خاک روسیه گسیل داشت )صارم، 1388، ص225(. گویا چند روز بعداز 
فرار زبردست به روسیه، به دنبال اطالعیۀ فرماندهِ ژاندارمری در میان مردم برای شکایت از 
زبردست برای چپاول احتمالی اموال مردم تعداد زیادی گرد آمدند )متما، 43150-0-0ن(. 
بعداز این جلسه، ظاهراً مطابق تحقیقاتی که انجام شد، قیمت اموال چپاول شده بالغ بر 
یک صدهزار تومان اعم از پول نقد، اموال و احشام و... تخمین زده شد )استادوخ، 1339ق، 
ک42، پ35، ص19(؛ عالوه براین گفته می شد که درنتیجۀ منازعات مستمر میان خوانین 
منطقه بر سر قدرت طی دهۀ قبل ازآن، مردم این منطقه با وضعیت نامناسب اقتصادی و 
معیشتی دست وپنجه نرم می کرده اند: »اختالفات چندین ساله و ُکشت وُکشتاری که از ابتدای 
مشروطیت زمان قاجار در درگز رخ داده بود، به کلی مردم را از هستی ساقط ]کرده بود[ و 
غالب قالع درگز ویران و هشت قلعۀ باچوان لو بدتر از سایر جاها شده بود« )صارم، 1388، 
ص135(. ازاین رو، غائلۀ زبردست خان نقشی مهم در تشدیِد وخامت اوضاع زندگی مردم 
آن منطقه داشته بود؛ چنان که چند ماه بعداز آن ماجرا، برخی اهالی درگز در نامه ای به 
مجلس شورای مّلی، با بیان این نکته که طی ماه های اخیر، دو بار، یک دفعه ازسوی 
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زبردست خان و یارانش و بار دیگر به وسیلۀ نیروهای ژاندارمری غارت و چپاول شده اند و 
ازاین رو، در عسرت و تنگدستی به سر می برند، خواستار بخشودگی مالیات خود در سال 
1300ش ازسوی ادارۀ مالیه و یا حداقل تعویق دریافت آن ازسوی مأموران دولتی شدند 

)کمام، 60/1/17/32/4(.

6. نتیجه
ریشه های بروز و گسترش غائلۀ زبردست خان درگزی در شمال شرقی ترین نقطۀ ایران را 
می توان از ابعاد و زوایای مختلف واکاوی کرد؛ عواملی که هم از مسائل داخل کشور نشئت 

گرفته بودند و هم از عناصر خارجی منبعث شده بودند.
یکی از عوامل تأثیرگذار در این ماجرا که هم در مقولۀ بروز شورش و هم در حوزۀ 
گسترش و تداوم این شورش اثرگذار ظاهر شد، معضل آشفتگی شدیِد سیاسی ایران 
طی دورۀ زمانی مدنظر بود؛ پدیده ای که ناشی از فقدان حاکمیت مقتدر مرکزی در کشور 
محسوب می شد. درنتیجۀ این وضعیت، اّوالً، حاکمیت که با کمبود منابع مالی روبه رو 
بود، از عهدۀ تأمین مواجب نیروهای نظامی در محدودۀ سرحّدات شمال شرقی کشور 
برنیامد و این نیروها که می توانستند در سرکوب این غائله بسیار موثّر باشند، عمدتاً حالت 
انفعالی گرفتند و حتّی با اقدامات زیرکانۀ زبردست خان، جذب نیروهای این شخص 
متمّرد شدند. ثانیاً، ناپایداری، ناکارآمدی و ضعف مفرط دولت ها سبب شد تا از نظارت 
بر حاکمان خراسان کاسته شود و دراثر رخنۀ فساد در نظام اداری خراسان، انگیزه ای 
جّدی برای شورش زبردست خان فراهم شود. ثالثاً، بروز کودتای سوم اسفند 1299ش و 
به دنبال آن تالطمات و شکاف های عمیق سیاسی ناشی از آن طی روزهای نخست بعداز 
کودتا، فرصتی مناسب برای طغیان زبردست خان فراهم کرد؛ ضمن این که چالش شدید 
میان نخست وزیر دولت کودتا )سیدضیاء( و رئیس ژاندارمری خراسان )کلنل پسیان( با 
حاکم خراسان )قوام السلطنه(، برای مّدتی از اتخاذ مشی مقتدرانۀ واحد علیه یاغی گری 

زبردست خان جلوگیری می کرد.
از دیگر عوامل موثّر در گسترش و تشدید غائلۀ زبردست خان بافت اجتماعی جامعۀ 
شمال شرقی خراسان یعنی درگز و لطف آباد طی آن برهۀ زمانی بود. برجسته ترین خصیصۀ 
این بافت اجتماعی، داشتِن ساکنانی متأثّر از فرهنگ ایلیاتی و دارای روحیۀ جنگجویی بود. 
زبردست خان به دلیل ممیزه های شخصیتی اش که به مراتب بیشتر از حاکم وقِت درگز، به 
خلق وخوی ایلیاتی و سبک زندگی عشیره ای شباهت داشت، پایگاه اجتماعی برجسته ای 
در آن منطقه داشت؛ بنابراین می توانست از این نیروی متبّحر و ماشین جنگی بالقّوه در 
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راستای اهداف خود برضّد نیروهای دولتی استفاده کند؛ شاید به این علت بود که سرکوب 
شورش او توّسط نیروهای کارآزمودۀ ژاندارمری، در جنگی نسبتاً فرسایشی بیش از دو 

هفته طول کشید.
نیروی محّرکۀ دیگری که در ماجراجویی زبردست خان درگزی اثرگذار بود، نقش 
انگلیسی ها در این ماجرا بود. عناصر انگلیسی، اگر نگوییم در گسترش و تشدید این فتنه، 
حداقل در شروع این بحران و شکل گیری آن نقش ایفا کردند. همان طورکه شواهد و 
مستندات نشان می دهد، عناصر انگلیسی نه تنها با دو متّحد اصلی زبردست خان در این 
غائله، یعنی مرسل شروانی و عبدالقدیر آزاد، روابط )به ترتیب آشکار و پنهان( داشتند، بلکه 
با شخص زبردست درگزی هم در تعامل بودند. درواقع، این اثرگذاری عناصر انگلیسی 
واقع در خراسان و آسیای میانه بر سران فتنۀ درگز، با مشی دولت این کشور تا قبل از 
کودتای اسفندماه، مبنی بر ایجاد ناامنی و بی ثباتی در مناطق مختلف ایران برای تضعیف 

دولت مرکزی، هم سویی داشته است.
چهارمین عامل مهم و تأثیرگذار در شورش زبردست خان درگزی، مربوط به نقش 
شوروی است که عمدتاً در تداوم غائله و مقولۀ زبردست هراسی برای نمایندگان نظامی و 
سیاسی دولت مرکزی ایران در خراسان قابل ارزیابی است. دولت کمونیستی شوروی در 
این زمان، تقریباً توانسته بود پایۀ حکومت خود را مستحکم کند و ازدست روس های سفید 
در سرحدات جنوبی خالص شود؛ ازاین رو، می توانست نیم نگاهی به نفوذ در همسایۀ 
جنوبی داشته باشد. شوروی به ویژه با بروز کودتای اسفندماه در ایران درصدد بود برای 
دولت ایران چالش ایجاد کند. بی جهت نبود که شوروی بنابر برخی مدارک، طی دورۀ 
چهل روزۀ تسّلط زبردست خان بر درگز با او تعامالتی داشت و مهم تر از آن، با تحویل ندادن 
زبردست به ایران، باوجود اصرار زیاد مقامات ایرانی تا ماه ها بعد سعی می کرد تا در مواقع 

مقتضی از او به عنوان یکی از ابزارهای فشار بر ایران استفاده کند.
تبعات عصیان زبردست خان در نواحی درگز و اطرافش را می توان به چهار بخش 

مجّزا تفکیک کرد:
ازنظر سیاسی، این رویداد چالشی را فراروی دولت ایران در راستای دستگیری و 
بازگرداندن این شخص متمّردِ متواری قرار داد؛ چنان که مقامات محّلی و کشوری بارها و 
به طور مستمر سعی کردند تا از ُطُرق مختلف، روس ها را متقاعد کنند این شخص یاغی را 
عودت دهند؛ ولی درنهایت موفق نشدند این کار را انجام دهند و این بر چالش های دولت 

ایران در روابطش با همسایۀ شمالی در آن مقطع زمانی حّساس و تنش آلود افزود.
از جنبۀ نظامی، این ماجرا موجب شد تا ایران باوجود نداشتن قوای نظامی قدرتمند، 

محمد حسن    پورقنرب
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سازمان یافته و مجّهز در آن برهۀ زمانی، قسمتی از توان نظامی و امنیتی محدودِ خود مستقر 
در شرق کشور را برای فرونشاندن آن اقدام مرکزگریزانه صرف کند. ازاین رو، نه تنها بخش 
نسبتاً مهّمی از نیروهای ژاندارمری خراسان به مقابله با فتنۀ زبردست خان معطوف شد، 
بلکه حتّی بعداز فرار او نیز بخشی از شبه نظامیان و جنگجویان محّلی وابسته به دولت در 

خراسان شمالی تا چند ماه در حالت آماده باش به سر می بردند.
از زاویۀ اجتماعی، اثرات و عواقب این رفتار عصیانگرانه را به دو بخش می توان 
تقسیم کرد: یکی شیوع فضای ناامنی و التهاب در جامعۀ درگز و اطراف آن؛ و دیگری 
بروز شکاف و دوپارگی در میان ساکنان آن منطقه از خاک ایران. اگرچه وضعیت امنیت 
آن منطقه قبل از تکاپوهای زبردست خان هم شکننده و نابه سامان بود، ولی، بعداز شروع 
خودسری های زبردست خان و جاه طلبی های فزایندۀ او، بر این شکنندگی و آشفتگی اوضاع 
اجتماعی درگز افزوده شد و ناامنی و وحشت تا مّدت ها بر آن منطقه سایه افکند. دّومین 
پیامد اجتماعی عصیان زبردست خان بروز و تشدید شکاف در آن مقطع در جامعۀ درگز 
و اطراف آن بود؛ چنان که هریک از طوایف، گروه ها و اشخاص ساکن آن منطقه، درصدد 
بودند تا به یکی از مّدعیان قدرت نزدیک شوند. این موضوع به تجزیه و دوقطبی شدن 

جامعه منجر شد و درنهایت، به تنش، درگیری و خشونت بین دو طرف انجامید.
ازنظر اقتصادی چنان که اسناد و شواهد حکایت می کند، زبردست خان نه تنها از راه 
غارت اموال منقول و غیرمنقول، خساراتی به دارایی های نهادهای وابسته به دولت مانند 
دفتر گمرک و ادارۀ مالیۀ آن منطقه وارد کرد، بلکه حتّی با ایفای نقشی مهم در قاچاق برخی 
کاالها هم به عواید دولتی صدمه وارد کرد. هم چنین از اثرات مخّرب اقدامات او در راستای 
خسارت به دارایی های مردم درنتیجۀ چپاول اموال خصوصی نیز نباید چشم پوشید؛ مردمی 
که گفته می شود به دلیل اوضاع نابه سامان آن منطقه تا مّدت ها بعد هم در وضعیت اقتصادی 

نامساعدی به سر می بردند.
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Abstract:

Purpose: This paper reports the work of Austrian Albert Gasteiger, who came to Iran in mid 19th 

century to help with the development roads. 

Method and Research Design: Archival documents are examined to collect data for this paper.

Findings and Conclusion: The Qajarid government viewed construction of roads essential for 

further the development of the nation. Follwing lengthy negotiations with Iranian diplomatic del-

egation in Europe, Albert Gasteiger, an Austrian civil engineer, and Baron Donnermann from 

France were recruited to draft plans for construction roads and railroads in Iran. Albert Gasteiger 
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Iranian government oversaw the construction of Tehran-Kermanshah, Tehran-Amol, and Mash-

had- Quchan roads. Also he proposed the construction of a number of railway and dams project 

to  Nasser-al-Din Shah. However, inefficiency of the political system, corruption,  local  influences, 

and insecurity caused by Russian and British inteferences led to failure of th egovenment to imple-
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نقش مهندس آلربت کاستگرخان در توسعۀ ایران 
دورۀ قاجار
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2. General Gasteiger-Khan
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چڪیده:

هدف: دولت قاجار، تنها راه برون رفت از اوضاع نابه سامان کشور را نوسازی بخش های مختلف کشور، به ویژه 

در حوزۀ اقتصادی و وضع قوانین جدید در راستای عملی شدن این اهداف می دانست. راه سازی، به عنوان پایه 

و اساس چرخۀ صنعتی شدن، و تولید و فروش، به عنوان یکی از شاخص های توسعه، مدنظر اندیشه گران و 

سیاست مداران قاجاری قرار داشت؛ بنابراین، نیاز به تخصص مهندسان اروپایی، استخدام آلبرت کاستگرخان از 

اتریش را برای استفاده در بخش راه شوسه و راه آهن به دنبال داشت. بررسی برنامه ها و اقدامات کاستگرخان2، 

مهندس اتریشی در توسعۀ خطوط ارتباطی در ایران دورۀ قاجار هدف این مقاله است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و براساس تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی 

انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در جریان مذاکرات نمایندگان ایران در اروپا، در فاصلۀ سال های 1270-1280ق/ 

1853-1863م مذاکراتی با گروهی از مهندسان جاده سازی و راه آهن سازی انجام شد تا از آن ها به عنوان 

پیشرو در مهندسی فنی استفاده شود. درنتیجه مسیو آلبرت کاستگر از اتریش و بارون دونرمان3  از فرانسه 

استخدام و راهی ایران شدند. آلبرت کاستگر با سفر به نقاط گوناگون ایران و جمع آوری اطالعاتی مهم، 

سیاست های کلی راه سازی دولت ایران را ترسیم کرد و در اختیار دولت قاجار قرار داد. می توان او را پایه گذار 

مهندسی راه در ایران دانست. کاستگرخان راه های شوسۀ تهران-کرمانشاه، تهران-آمل و مشهد-قوچان 

را ساخت و طرح های راه آهن و سدسازی های گوناگونی به دولت ناصرالدین شاه پیشنهاد داد. اقدامات 

کاستگرخان  ناکام ماند و وقتی او ایران را ترک می کرد، جاده های کشور وضعیت مناسبتری نداشت. نظام 

سیاسی کهنۀ ایران، مشکالت امنیتی از جانب روسیه و انگلستان و قدرت های داخلی، اقتصاد دولتی، و فساد 

دیوانی از عوامل این ناکامی بود.

کلیدواژه ها:     راه سازی؛ کاستگرخان )گاستگرخان، کاستکرخان(؛ توسعه؛ ناصرالدین شاه.
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1. مقدمه
ورود ایران به عرصۀ بین المللی در دورۀ قاجار و نیاز به توسعۀ کشور، روشن فکران و 
سیاست مداران ایرانی را برآن داشت تا برای توسعه و ترقی کشور، به مقولۀ راه سازی 
توجهی جدی نشان دهند؛ ولی مشکالت سیاسی، امنیتی، فنی، و مالی زیادی پیش روِی 
دولت مردان قاجاری قرار داشت. امیرکبیر و میرزاحسین خان سپه ساالر برای بررسی توسعۀ 
شبکۀ راه و امنیت جاده ای در ایران قدم های خوبی برداشتند تا بدین ترتیب بتوانند اقتصاد 
امنیت جاده ای برای سهولت جابه جایی کاال، و  و تجارت کشور را رشد دهند. رشد 
شوسه کردن جاده های شمالی و جنوبی کشور در دورۀ زعامت سپه ساالر نمونه ای از این 
اقدامات بود. در دورۀ امیرکبیر هم به مقولۀ ایجاد کاروان سراهای مختلف در نقاط تجاری 
امنیت تجار توجهی ویژه شد. در دوران  برای  نظامیان در جاده های کشور  افزایش  و 
بعداز امیرکبیر، عصری در جهان شروع شد که به عصر راه آهن معروف بود. در این 
دوران کاالها به سرعت در تمام کشورها جابه جا می شدند و بازارهای جدیدی به تسخیر 
دارندگان تکنولوژی راه آهن درمی آمد؛ کاالها برای تولیدکنندگان ارزان تر تمام می شدند و 
بدین ترتیب اقتصادهای سنتی کشورهای توسعه نیافته به سرعت در اقتصاد جهانی هضم 
می شدند و ازبین می رفتند. دراین بین، آلبرت کاستگر در سال 1277ق/1860م از اتریش 
به ایران آمد و در زمانی که میرزاسعیدخان مؤتمن الملک وزارت امور خارجه را در دست 
داشت، به استخدام دولت ایران درآمد )استادوخ، 1277ق، کارتن 9، پروندۀ 1، شماره سند 
4؛ استادوخ، 1277ق، کارتن 9، پروندۀ 9، شماره سند 4(. او در طول اقامت خود در ایران 
که تا سال 1307ق/1890م، به طول انجامید، در وزارت خانه های مختلف اعم از وزارت 
جنگ، وزارت امورخارجه و وزارت فوائد عامه فعالیت کرد. میرزاحسین خان سپه ساالر 
به شدت از کاستگر حمایت می کرد و او را به وزارت خانه های مطبوع خود انتقال می داد. 
آلبرت کاستگر اولین فرد خارجی بود که به پاس خدماتش لقب خان از شاه ایران گرفت 
و به کاستگرخان ملقب شد. از او در طرح های مختلفی اعم از راه آهن سازی، راه شوسه، 
سدسازی، قلعه سازی، کانال کشی و ساختمان سازی، مشورت و استفاده می شد. کارنامۀ 
کاستگرخان با ساخت راه شوسۀ تهران به کربال شروع شد و با طرح راه آهن تهران به حرم 
عبدالعظیم و ساخت اولین راه شوسۀ مدرن ایران یعنی راه تهران به مازندران، به اوج خود 
رسید )وزین افضل، نورائی، جعفری، 1395(. این مهندس اتریشی در دوران حضور خود 
در ایران، گزارش های مختلفی را آماده کرد که مهم ترین آن گزارش راه مازندران، و تهران 
به بلوچستان بود که اطالعاتی ارزشمند از راه های مواصالتی، وضعیت تجارت، امنیت 

داخلی، آداب ورسوم اجتماعی، اهداف سیاسی قاجارها و فساد دیوانی، در خود دارند.
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در مقالۀ حاضر با استفاده از کتاب های ترجمه نشدۀ نوشتۀ شخصی کاستگرخان و 
اسناد منتشرنشده دربارۀ شخصیت و کارکرد او، به این پرسش پاسخ داده می شود که 
کاستگرخان چه تاثیری در مقوله توسعه در ایران داشت؟ و اقدامات او چه تأثیری بر 

سهولت تجارت و گسترش زیربنایی شبکۀ راه در ایران به جای گذاشت؟

2. دوران حضور در اتریش و استخدام در ایران
آلبرت جوزف کاستگر، در 28مارس1823م/ 15رجب1238ق در شهر اینسبروک1 متولد 
شد و در 5ژوئن1890م/ 16شوال1307ق در شهر بازل2 سوئیس فوت کرد. او تحصیالت 
ابتدایی خود را در اینسبروک گذراند و پس از گذراندن دوران دبیرستان به وین3 رفت و 
در سال 1846م/ 1262ق در رشتۀ مهندسی در مؤسسۀ پلی تکنیک )دانشکدۀ فنی بعدی( 
فارغ التحصیل شد. او اولین شغل خود را در ساختمان راه آهن به دست آورد و در تأسیسات 
راه آهن، طرح های جاده ای و مسائل فنی رودخانه ای و کانال کشی، فعالیت هایی را انجام داد. 
دوازده سال حضور او در صنعت راه سازی باعث شد در پل سازی و راه سازی تجربیات 
خوبی به دست آورد که مهم ترین آن ساخت اولین راه آهن کوهی در جهان به نام سمرینگ4و 

.)Pohanka and Thurner, 1988, PP 34-52( ساخت چندین تونل در این مسیر بود
در سال 1859م/ 1275ق میان اتریش و ایتالیا جنگ شروع شد و اتریش ناچار شد 
برای تأمین هزینه های جنگ، راه آهن خود را به فرانسه بفروشد؛ بنابراین کاستگر بیکار 
شد و مجبور شد به استخدام ارتش درآید و در مهندسی ارتش کار کند. او در این مدت 
به شدت تحت فشار بود و زندگی سختی را می گذراند )Gasteiger, 1881, p45(. در این زمان 
جوزف اول5، امپراتور اتریش بود. در زمان او کشورهای توسعه نیافتۀ زیادی برای پیشبرد 
مسائل مالی، علمی و فنی خود، به غرب به ویژه به اتریش روی آورده بودند و مهندسان 
و معلمان اتریشی زیادی به استخدام دولت های مختلف از شرق تا غرب درآمده بودند. 
نگاهی به فهرست مهندسانی که در این دوره به کشورهای مختلف رفتند، تأییدی بر این 
موضوع است )Personalstand des Ferdinandeums, 1886/7, pp 15-20(؛ ایران نیز از این 
قاعده مستثنا نبود. در زمان صدارت امیرکبیر با تالش های داوودخان ارمنی، مهندسان و 
معلمان اتریشی برای کار در ارتش، تدریس در دارالفنون و آموزش پزشکی به ایران دعوت 
شده بودند. تجربۀ موفقیت آمیز داوودخان باعث شد تا او در زمان صدارت میرزاآقاخان 
نوری، سفری دوباره به اروپا داشته باشد. او به وزارت جنگ اتریش پیشنهاد داد فردی را 
با سابقۀ مهندسی راه به دولت ایران معرفی کنند و آن ها کاستگر را به ایرانیان پیشنهاد دادند 

که عالقه داشت از ارتش خارج شود و کاری جدیدی پیدا کند.

1. Innsbruck

2. Bazel

3. Wien

4. semering

5. Franz Joseph I
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کاستگر به همراه اتریشی دیگری به نام رابینستِن1 با هزینۀ شخصی خود راهی ایران شد 
و در 14ربیع االول1277ق/ 30سپتامبر1860م به تهران رسید و رسماً به استخدام دولت ایران 
درآمد. با او قراردادی در 5 ماده امضاء شد. در این قرارداد نام او به صورت البر قصه قر آمده است 
)استادوخ، سال 1277ق، کارتن 9، پروندۀ 1، شماره سند 4؛ استادوخ، سال 1277ق، کارتن 
9، پروندۀ 9، شماره سند 4(. از دو سال اوِل حضور کاستگر در ایران و فعالیت هایش خبری 
در دست نیست؛ حتی خود او در خاطراتش، این دو سال را مغفول گذاشته است. او 
درنهایت با کمک داوودخان، به عنوان معلم جاده سازی و مهندسی، در دارالفنون استخدام 
شد و دانشجویان زیادی را در دوران تدریس خود آموزش داد و تربیت کرد )هاشمیان، 
1379، ص180(. کاستگر از این تاریخ به بعد توانست نظر درباریان و شاه را به خود جلب 
کند؛ به طوری که به درجات باال رسید و به خان ملقب شد؛ هم چنین پروژه های مختلفی 
به او واگذار شد و توانست موفق ترین و معروف ترین مستشار اتریشی، در ایران دورۀ 
قاجار شود؛ به طوری که می توان او را پایه گذار نظام مهندسی راه شوسه و راه آهن در ایران 
نامید. منابع اتریشی کاستگر را دیپلمات، مهندس عمران، کنسول افتخاری اتریش در ایران 
و معمار روابط ایران و اتریش-مجارستان2 می دانند. او بعداً به عنوان واسطۀ تأمین کاال بین 
ایران و اتریش و پیشنهاددهندۀ کمک های سیاسی و نظامی بین دو کشور نقشی پررنگ ایفا 

.)Slaby, 1982, PP 70-95; Praxmarer, 2013, p10( کرد
کرد؛  زیادی  تالش  ایرانی ها  آداب ورسوم  و  فارسی  زبان  یادگیری  برای  کاستگر 
رابطۀ خود را با درباریان بسیار نزدیک کرد و بارها به خانۀ مخبرالسلطنه، معتمدالملک 
و اعتمادالسلطنه و دیگر درباریان رفت وآمد کرد )اعتمادالسلطنه، 1371، صص 106 و 
287(؛ به همین دلیل چهره ای متناقض از او به تصویر کشیده شد. منابع ایرانی او را فردی 
بافرهنگ، باکماالت، کارآمد و باادب معرفی می کنند؛ حتی ناصرالدین شاه در گزارش های 
روزانۀ خود، بر این ادب و کارایی کاستگر تأکید می کند و برخالف روال معمول روابطش 
با اروپاییان، او را با خود حتی به شکار هم می برد )ناصرالدین شاه، 1381، صص 41، 44، 
51(. درمقابل، اروپایی های دیگر او را شیاد و ناکارآمد معرفی می کنند. یکی از این افراد 
مادام سرنا3 است. سرنا در خاطراتش کاستگر را نقد می کند و او را مهندس اتریشی متقلبی 
معرفی می کند که پیشرفتش در ایران و دریافت سالیانه 25 هزار فرانک و مفتخرشدنش به 
القاب مختلف، نه از روی قابلیت فنی بلکه از روی سیاست و لودگی های او بوده است. او 
هم چنین داستان هایی از رفتارهای زشت و لودگی های کاستگر ارائه می دهد و معتقد است 
این رفتارهای او به دلیل شناخت مناسبش از دربار ناکارآمد ایران و برای پیشبرد اهداف 
شخصی اش بوده است. او از این وضعیت، کمال سود را برد و از معدود اروپاییانی بود که 

1. Rabinsten
 2. در آن زمان این دو کشور یک کشور شده 
بودند و اسم اتریش-مجارستان را برای خود 

انتخاب کرده بودند.
3.  Madam Serna
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وقتی از ایران می رفت، ثروت خوبی را به دست آورده بود )سرنا، 1362، صص 50-49(. 
چارلز جیمز ویلس1 انگلیسی نیز یکی دیگر از اروپاییانی است که اقدامات کاستگر را با 
بیان داستانی نقد و مسخره کرده است2 )ویلس، 1363، ص49(. البته درزمینۀ این نقدها، 
رقابت و چالش های فرانسوی ها و انگلیسی ها را که به تازگی با اتریشی ها وارد جنگ شده 

بودند را نباید از نظر دور داشت.

3. اولین پروژه های کاستگرخان در ایران
کاستگر بعداز موفقیت در دارالفنون، با درخواست کامران میرزا نایب السلطنه، به استخدام 
وزارت جنگ درآمد و به منصب مهندسی تلگراف رسید. کامران میرزا در نامه ای به زبان 
فرانسه، حقوق و دستمزد او را تضمین کرد و برای کار با کاستگرخان عالقه ای وافر از خود 
نشان داد )استادوخ، سال 1286ق، کارتن 13، پروندۀ 28، شماره سند 6(. کاستگر نظارت 
بر خطوط تلگراف بین تهران و اصفهان را برعهده گرفت و چند سال در این مسیر فعالیت 
کرد. او در سفرنامۀ بلوچستان خود که سال ها بعد تألیف کرد، به کار خود در تلگراف اشاره 

.)Gasteiger, 1881, p5( دارد و هم چنین عالقۀ خود به کامران میرزا را کتمان نکرده است
بود. روشن فکران  به شدت مطرح  راه شوسه  راه آهن و  ایجاد  این زمان بحث  در 
برای  که  بودند  کرده  مجاب  را  شاه  و  می کردند  دنبال  را  پروژه  این  اصالح گرایان  و 
تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته سرمایه گذاری در عرصۀ راه سازی بسیار اهمیت دارد. 
البته هنوز دربارۀ بسیاری از موضوعات هم چون مسیرهای ایجاد راه، دولت های دخیل 
در راه سازی، مسائل امنیتی راه، سرمایه گذاری خارجی و چالش های فنی و مهندسی راه، 
بین سنت گرایان، مذهبیون و روشن فکران اختالفات اساسی وجود داشت. روشن فکرانی 
هم چون میرزاحسین خان سپه ساالر، ملکم خان، مستشارالدوله و امیرنظام گروسی، بر اقدامی 
هرچه سریع تر برای نهایی کردن موضوع راه تأکید می کردند؛ ولی درباریان سنتی به رهبری 
سعیدخان مؤتمن الملک دربرابر آن مقاومت می کردند و ساخت راه را برای ایران ضروری 
نمی دانستند و بر مسائل امنیتی و خطرات راه سازی و احتمال نفوذ غربی ها در اقتصاد و 
سیاست ایران تأکید می کردند. شاه، امیرنظام گروسی را مأمور کرد در اروپا و در میان 
کشورهای بی طرفی هم چون اتریش، آلمان و فرانسه، برای تأسیس راه آهن سرمایه گذار 
پیدا کنند؛ هم چنین با مهندسان خبره ای مذاکره کند که بتوانند پروژۀ سنگین راه آهن را در 
ایران به انجام برسانند. امیرنظام و ملکم خان، مسیو ساواالن خان3 -سرمایه دار ارمنی تبعۀ 
فرانسه- را پیدا کردند که عالقه داشت در صنعت راه آهن و بانک در ایران سرمایه گذاری 
کند. فرستادگان شاه برای راضی نگه داشتن شاه، توضیحاتی کامل از سابقۀ ساواالن خان، 

1. Wills, Charles James
2. چارلز جیمز ویلس، در گزارش های خود 
بود  »رسم  می نویسد:  کاستگرخان  دربارۀ 
وقتی شاه با اهل حرم در خیابان می روند، 
می کنند  کالسکه  به  را  خود  پشت  مردم 
یک بار  نشود.  دیده  حرم  اهل  چهرۀ  تا 
نکرده  کاری  چنین  کشور  یک  وزیرمختار 
بود و فرّاشان شاه او را کتک زده بودند و 
وقتی اعرتاض رسمی خود را به شاه داد، شاه 
گفت گویا نوکران او را نشناخته اند. یک روز 
که شاه و مادرش مهدعلیا و همرسان شاه 
درحال عبور از خیابان بودند، او روی خود 
را به دیوار کرد و در هامن تصورش رشوع 
به تعظیم کرد که مایۀ خنده شاه شده بود. 
شاه او را به دربار فراخواند و او را انسان 
)ویلس،  خواند«  محبوب  و  تربیت شده 

1363، ص49(.
3.  Savalan
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و پیشنهاد و میزان سرمایه گذاری اش ارسال کردند )استادوخ، سال 1284ق، کارتن 12، 
پروندۀ 1-9، شماره سند 22؛ استادوخ، سال 1289ق، کارتن 14، پروندۀ 1، شماره سند 7(.

یکی دیگر از گزینه های روشن فکران، کاستگرخان بود. آنها کاستگرخان را به عنوان 
مهندسی کارآمد برای شروع پروژۀ راه آهن به شاه معرفی کردند. شاه از پیشنهاد آن ها 
استقبال کرد؛ زیرا پیشینۀ مهندسی کاستگرخان جایگاهی ممتاز برایش دربین دو گروه 
اندیشه گران و درباریان ایجاد کرده بود. شاه به او دستور داد مطالعه ای در زمین های بین 
تهران تا حرم عبدالعظیم حسنی در شهرری انجام دهد و برآوردهای خود را به عرض شاه 
برساند. شاه به وزارت امور خارجه نیز دستور داد تا در این بررسی شرکت فعال داشته 

باشد )ساکما، شناسۀ سند 295/797، برگ 1(.
کاستگرخان مطالعات خود را در مسیر تهران به حرم شروع کرد. هینریش بروگش1که 
رهبری هیئت سیاسی اعزامی پروس به ایران را برعهده داشت،2 در فصل زمستان در 
بیرون از تهران کاستگرخان را مشاهده می کند که تا زانو در گل فرو رفته است و درحال 
نقشه برداری و تخمین هزینه های راه سازی مسیر است. کاستگرخان بعداز بررسی های 
مختلف تخمین زد که برای کشیدن چنین راه آهنی سه ماه زمان، 18 هزار سکۀ طال هزینه، 
و روزانه هزار نفر کارگر نیاز است )بروگش، 1367، ج2، صص 584-586(. وقتی مهندس 
اتریشی هزینۀ ایجاد راه آهن حرم عبدالعظیم را بیان کرد، درباریان به او یادآور شدند که این 
هزینه را 30 هزار سکۀ طال معرفی کند تا بدین وسیله حق الزحمۀ صدراعظم و درباریان هم 
تأمین شود )بروگش، 1367، ج2، ص585(. فساد دیوانی که مشخصۀ اصلی اقتصاد دولتی 
است و در طول تاریخ ایران سابقه ای طوالنی داشته است، در اینجا هم خود را نشان داد. 
یکی از عللی که هیچ گاه پروژه های صنعتی در ایران به نتیجه نمی رسید و یا ناکارآمد بود، 
همین فساد اداری و ماهیت رانتیر اقتصاد دولتی ایران در دورۀ قاجار بود. این فساد باعث 
عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی مردمی در صنایع و طرح های 
اقتصادی می شد که بارها کاستگرخان در نامه های خود به شاه و صدراعظم آن را بیان و از 
آن گله می کند. برای نمونه هنگامی که کاستگرخان مسئول راه شوسۀ مشهد به قوچان بود، 
نامه ای به شاه نوشت و از دخالت های عناصر سیاسی و فساد حاکْم بر بودجۀ راه اظهار 
ناراحتی کرد و از شاه خواست تنخواه ساخت راه را مستقیم در اختیار او قرار دهد )آلبوم 

بیوتات، آلبوم 2/543، شناسۀ سند 295/7809، برگ 13(.
1. Heinrich Brugsch
2. )برادفورد، 1368(
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4. اولین طرح های راه سازی شوسۀ کاستگرخان در ایران
سپه ساالر که تجربۀ حضور دیپلماتیک در عثمانی داشت و از نزدیک توسعۀ زیرساخت های 
ریلی را در کشور مسلمان عثمانی دیده بود، می دانست توسعۀ ایران شکل نخواهد گرفت و 
آرزوی پیشرفت به جز با توسعۀ شبکۀ راه شوسه و راه آهن امکان پذیر نخواهد بود؛ ازطرف 
دیگر طرح راه آهن حرم عبدالعظیم جوابگوی اقتصاد کشور و آرزوهای روشن فکران 
بنابراین، دیدار شاه از اروپا و مشاهدۀ پیشرفت های حاصل از صنعت و فناوری  نبود؛ 
اروپا ضروری می نمود. ناصرالدین شاه قبل از سفر به اروپا تصمیم گرفت در اولین سفر 
برون مرزی خود در سال 1287ق/1870م به کربال سفر کند. او می بایست برای رسیدن به 
کربال از مسیر تهران، قم، کنگاور، همدان، کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصر شیرین و خانقین 
گذر می کرد. این جاده محل عبور هزاران ایرانی ای بود که سالیانه به منظور زیارت بقاع 
متبرکه در خاک عثمانی، به عتبات سفر می کردند )عین السلطنه، 1374، ج1، ص113( و 
اکثر آن ها بر کیفیت بد جاده و خطرناک بودن مسیر تأکید داشتند. شاه به کاستگرخان دستور 
داد تا این مسیر را بازبینی و ترمیم کند؛ بنابراین کاستگرخان اولین تجربۀ راه سازی شوسۀ 

.)Gasteiger, 1881, P7( خود در ایران را، در این مسیر تجربه کرد
ازآنجاکه سفر شاه نزدیک بود، کاستگرخان برای بررسی و نقشه برداری از مسیر 
فرصت زیادی نداشت؛ بنابراین بیشتر تمرکز خود را بر تسطیح و آماده سازی جادۀ قدیمی 
گذاشت و عماًل راه شوسه به آن معنایی که بعداً او در جادۀ آمل ساخت، ایجاد نشد. با 
تمام این اوصاف، وقتی شاه و درباریان از این جاده عبور کردند، کاستگرخان را تحسین و 
از او تمجید کردند. اعتمادالسلطنه که در این سفر در رکاب شاه حضور داشت، از کیفیت 
خوب این جاده تعریف کرد و آن را یکی از آثار بزرگ جاودانی دوران صاحب قرانی 
نامید )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، ص1918(. ناصرالدین شاه، در خاطرات روزانۀ خود، 
وقتی به پاطاق کرمانشاه می رسد، به شدت از راه سازی کاستگرخان که اینجا او را مهندِس 

نَمساوی1می نامد، تعریف می کند:
»مهندس نمساوی، در همین اوان، که ما می آمدیم، مأمور بود این راه را بسازد. راهی 
زیردست راه قدیم انداخته است؛ پیچ پیچ، چم چم که کالسکه درنهایت خوبی می رود. راه 

عریِض خوْب عجب خیرات بزرگی است« )ناصرالدین شاه، 1372، ص73(.
گویا بیشتر تمرکز کاستگرخان در محور کرمانشاه به سمت مرز متمرکز بوده است. 
این مسیر نسبت به جاده سازی کشورهای دیگر حتی راه سازی عثمانی، بسیار ابتدایی و 
راحت بوده است و تعریف و تمجیدهای مکرر درباریان از این جاده، در قالب تاریخ نگاری 
و تحسین دیوانی قابل توجیه است. این مسیر که به »راه خانقین« معروف بود، نقطه ای 

1.  مَنساوی /namsāvi/: اتریشی. منسوب 
به مَنسا نام قدیم اتریش.
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آن  ساختاری  و  علمی  توسعۀ  و  بود  اروپا  و  عثمانی  به  کاال  مبادالت  در  استراتژیک 
می توانست تجارت منطقه را متحول کند. این راه آنقدر اهمیت داشت و ازلحاظ سیاسی و 
اقتصادی مهم بود که بارون دونرمان ساخت اولین راه آهن کشور را در همین مسیر پیشنهاد 
کرد و بعداً آلمانی ها ایجاد راهی شوسه در این مسیر را مطرح و امتیازنامۀ ساخت آن را 
از شاه دریافت کردند؛ هرچند این طرح نیز به نقطۀ عملیاتی نرسید و بر روی کاغذ باقی 
ماند )نسخۀ خطی، دونرمان، 1296ق، برگ 50؛ استادوخ، 1312ق، کارتن 25، پروندۀ 6، 

شماره سند 6-1(.
سپه ساالر اولین طرح بزرگ راه آهن خود را در قرارداد رویترز گنجاند که در آن 
پیش بینی شده بود که راه آهنی از خزر به خلیج فارس ساخته شود )نسخۀ خطی اعطای 
امتیاز حقوق به بارون رویترز، شماره بازیابی 32496-5، برگ 211-223(. این قرارداد 
به سرعت ماهیتی امنیتی به خود گرفت و با فشار داخلی، ناصرالدین شاه آن را ملغی کرد. شاه 
که عالقۀ انگلستان در ساخت راه آهن در قالب قرارداد رویترز و عالقۀ روس ها را در قالب 
قرارداد فالکن هاگن1 می دید، با سوءظن به راه آهن می نگریست؛ بنابراین پروژه های راه آهن 
را روی کاغذ نگاه داشت و از عملیاتی شدن آن ها جلوگیری کرد. از این تاریخ یعنی سال 
1291ق/ 1874م، گفتمان راه سازی و توسعه به گفتمان امنیت و چالش های امنیتی تبدیل 
شد. دولت قاجار که زیر فشار روشن فکران برای ساخت راه بود، ایدۀ سرعت بخشیدن به 
ساخت راه شوسه را به جای راه آهن مطرح کرد )اعتمادالسلطنه، 1307ق، صص 1109-
1111(. در این ایده، کاستگرخان به عنوان مهندسی خبره و دردسترس، مأمور ساخت 
راه های شوسه در ایران شد و او در دوران حضورش در ایران، چندین پروژۀ راه سازی 

شوسه را طرح ریزی و عملیاتی کرد.
دومین  که  بود  )شمیران(  سلطنت آباد  شوسۀ  راه  ساخت  پروژه ها،  این  از  یکی 
تجربۀ راه سازی شوسۀ ایرانیان و کاستگرخان در ایران بود. این راه در دورۀ صدارت 
میرزاحسین خان سپه ساالر و از سال 1289ق/1872م شروع شد و دو سال بعد به اتمام 
رسید. اعتمادالسلطنه در خاطرات خود، طراحان اصلی این راه را سعیدخان مؤتمن الملک 
و علی قلی خان اعتضادالسلطنه و مباشر راه را کاستگرخان می داند )اعتمادالسلطنه، 1374، 
نام  با سپه ساالر را می توان دلیل حذف  البته چالش های اعتمادالسلطنه  ج1، ص100(. 
سپه ساالر از این پروژه دانست. گزارش دقیق تری از این راه شوسه در دست است که مادام 
سرنا آن را بیان می کند. او در هنگام افتتاح راه سلطنت آباد در محل حضور داشته است و 
مراسم بازگشایی راه، شلیک توپ، ایجاد طاق نصرت از گل به سبک اروپایی و برافراشتن 
پرچم را تشریح می کند. مادام سرنا از مهندسی اتریشی نام می برد که در کنار سپه ساالر  1. Falkenhagen
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از اسناد مشخص  اینجا نمی آورد و  این راه بوده است؛ ولی واژۀ کاستگر را در  مبتکر 
می شود که این مهندْس همان کاستگرخان بوده است. نکتۀ قابل تأمل دیگر در خاطرات 
سرنا به کاربردن واژۀ شوسه است )سرنا، 1362، صص 193-194(. تا این زمان، منابع 
ایرانی واژۀ شوسه را به کار نمی برند؛ زیرا این نوع راه سازی در ایران معمول نبود. مورخان 
ایرانی، واژه های »راه عرابه« و »راه کالسکه« را برای چنین راه هایی به کار می بردند. حتی 
وقتی قرارداد راه سازی در سال 1281ق/1865م، با مسیو ساواالن امضاء شد، در ترجمۀ 
قرارداد از فرانسوی به فارسی واژۀ فرانسوی Chaussee )ُشسیه(، »راه عرابه« ترجمه شد 

)استادوخ، 1281ق، کارتن 11، پروندۀ 6، شماره سند 1 و 2(.
از تجربیات کاستگر، در عرصۀ مهندسی ساختمان، نقشه های عمرانی، و کانال کشی 
نیز استفاده شد. سپه ساالر در دوران صدراعظمی خود طرح هایی را برای تقسیم  آب 
قدرت و ایجاد وزارت خانه های جدید ارائه داد و به مهندسان ایرانی دستور داد طرح هایی 
در  که  شقاقی  ممتحن الدولۀ  میرزامهدی خان  دهند.  ارائه  برای ساختمان های جدید  را 
فرانسه و در رشتۀ مهندسی درس خوانده بود، یکی از افرادی بود که نقشه های ساختمانی 
وزارت خانه های جدید را که قرار بود دور میدان ارگ ساخته شوند، ترسیم کرد. این 
نقشه ها شامل طرح طبقات فوقانی و تحتانی و نمای ساختمان ها بود که با مشورت پیرسن1، 
کاستگر، و بهلر2 طراحی شد )ممتحن الدولۀ شقاقی، 1362، صص 81، 217، 239، 241(. 
هم چنین از تجربۀ کاستگر در طراحی تکیۀ دولت و توسعۀ کاخ گلستان و ابنیۀ داخل آن 

.)Slaby, 1982, P103( نیز استفاده شد

5. ساخت راه شوسۀ مازندران
به آمل  تهران  ایران را در شوسه کردن جادۀ  کاستگر سومین تجربۀ راه سازی خود در 
ایالتی ثروتمند و دارای منابع طبیعی فراوان  به دست آورد. مازندران به لحاظ اقتصادی 
ازجمله محصوالت کشاورزی غنی، چوب، ماهی و ابریشم بود. تهران حجم بزرگی از نیاز 
جمعیت خود را از محصوالت مازندران تأمین می کرد و رابطۀ پایتخت و مازندران رابطه ای 
حیاتی برای قاجارها به شمار می رفت. ازلحاظ ژئوپلتیک هم، این ایالت بسیار مهم بود. در 
دورۀ صفوی که عثمانی ها مرزهای غربی ایران را در کنترل خود داشتند، دولت صفوی 
سعی کرد با ایجاد پایگاه های تجاری جدیدی در مازندران، این ایالت را به مرکزی برای 
صدور کاالهای خود به اروپای شرقی ازطریق دریای خزر و قفقاز تبدیل کند و هم چنین 
با ایجاد راهی سنگ فرش از اصفهان به مازندران، این دسترسی را تسهیل کند )ترکمان، 
قفقاز و  بر  قاجار و تسلط روس ها  اوایل دورۀ  1377، ج3، صص 1642-1643(. در 

Pearson .1 طراح و آرشیتکت در سفارت 
انگلیس

مستشار  و  فرانسوی  مهندس   Bohler  .2
مهندسی نظام
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تبدیل شدن روسیه به بازیگر قدرتمند بین المللی که منافع حیاتی ایران را در منطقۀ شمال و 
شمال غرب به چالش کشیده بود، مازندران بیش ازپیش در مبادالت فکری قاجارها اهمیت 
پیدا کرد؛ بنابراین تسهیل روابط بین تهران و مازندران در اولویت های عمرانی دولت 
قاجار قرار گرفت. ناصرالدین شاه بارها کارشناسان خارجی و داخلی ازجمله برونیار، بهلر، 
کاستگرخان و میرزامحمد مهندس را برای برآورد راه های مازندران به منطقه اعزام کرد تا 

مسائل فنی، مالی، سیاسی و امنیتی ایجاد راهی ایمن و به صرفه را بررسی کنند.
درنهایت ازبین مسیرهای دسترسی که این مهندسان پیشنهاد دادند، برخالف رأی 
اکثریت که اعتقاد داشتند مسیر تهران به مازندران ازطریق فیروزکوه مناسب تر است، دولت 
قاجار تصمیم گرفت این مسیر را ازطریق آمل برنامه ریزی و اجرا کند. کاستگرخان مسئول 
ایجاد این راه شد. او منطقه را به صورت میدانی بررسی کرد و گزارشی کامل به همراه 
نقشه هایی از مسیر در اختیار ناصرالدین شاه قرار داد. او هم چنین گزارشی کوتاه از تجربۀ 
سفر خود به مازندران تهیه و برای دوستش هاینریش کارل بروگش در آلمان ارسال کرد تا 
آن را در نشریۀ انجمن جغرافیایی برلین چاپ کند. بروگش سیاستمداری آلمانی بود که دو 
بار ازجانب دولت بیسمارک در رأس هیئتی به ایران سفر کرد و حاصل گزارش های خود 
را در دو کتاب تحت عناوین »در سرزمین آفتاب« و »سفری به دربار سلطان صاحب قران« 
گرد آورد. نشریۀ انجمن جغرافیایی برلین، گزارش کاستگرخان را دو سال بعد یعنی در 
 “Rundreise durch die nördlichen Provinzen Persiens” سال 1279ق/ 1863م با عنوان
)سفری به ایاالت شمالی ایران( در شمارۀ 12 خود در شانزده صفحه به زبان آلمانی چاپ 

.)Gasteiger, 1863, PP 341-356( کرد
این گزارش از زوایای مختلف قابل تحلیل است. در این گزارش، کاستگرخان بدون 
مالحظه کاری و نگرانی، مشکالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر نواحی شمالی 
ایران را بیان و از آن انتقاد کرده است. او فساد حاکم، بوروکراسی ناکارآمد، و بی عدالتی 
و تبعیض در ایران را با زیرکی توصیف کرده و وضعیت بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و 
امنیتی شمال ایران را فاجعه بار دانسته است. تیغ انتقادات او در این گزارش، شخص شاه را 
نیز مصون نگذاشته است و او ناصرالدین شاه را به فساد سازمان یافته و بی توجهی به مردم 
مناطق شمالی دربرابر بحران های مختلف، متهم کرده است. مهم ترین ویژگی این گزارش، 
نگاه جدید و تیزبینانه به مقولۀ کیفیت راه های ارتباطی است. نگاه سفرنامه نویسانی که در 
اوایل دورۀ ناصری به ایران آمده اند، به مقولۀ راه ها بسیار ابتدایی و گذرا بوده است؛ ولی 
کاستگرخان با دیدگاهی جدی تر به این موضوع پرداخته است و نبود راه را یکی از علل 
عقب ماندگی شهرهای شمالی ایران دانسته است. قسمت پایانی گزارش او از راه های ساری 
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به تهران، عمق فاجعۀ راه های ارتباطی و مشکالت فزایندۀ بازرگانان و مسافران را نشان 
می دهد و فضایی که او از این راه ها ارائه می دهد، فضایی ترسناک همراه با حس ناامنی 
و ناامیدی است. این حس این نگرش را ایجاد می کند که دولت قاجار از انجام وظایف 
ذاتی حکومت ناتوان شده و عماًل مشروعیت خود را در تمام ابعاد ازدست داده است 

)حاج سیاح، 1346، صص 261-28(.
سال  تا  و  شد  شروع  1289ق/1871م  سال  از  مازندران  جادۀ  راه سازی  عملیات 
1292ق/1875م طول کشید و در ادامه، شاخه های فرعی آن تا کالردشت نیز ادامه پیدا کرد. 
طی ساخت این راه سعی شد تا به صورت مرتب حوالجاتی برای تأمین مالی پروژه ازجمله 
هزینۀ خرید چوب، هزینۀ پل سازی و حقوق کارکنان تأمین شود )ساکما، آلبوم بیوتات، 
آلبوم شمارۀ 232/1508، 232/1512، 232/1513، برگ 1-6(. این طرح درحقیقت اولین 
پروژۀ صنعتی مدرن در دورۀ قاجار به شمار می رفت و دولت قاجار سعی داشت با اجرای 
سریع و دقیق آن، فشار طبقۀ روشن فکر را کاهش دهد و نیاز روزافزون طبقۀ تجار را 

برطرف کند.
زیرا جغرافیای خاص  بود؛  اهمیت  این طرح حائز  مهندسی  فنی و  مسائل  قطعاً 
کوه های البرز، دسترسی به مازندران را فقط ازطریق رودهای بی شمار، صخره های خطرناک 
و دره های عمیق ممکن می ساخت؛ بنابراین کاستگر وظیفه ای سنگین بر دوش داشت. 
عالوه بر چالش های فنی، مشکالت عدیدۀ دیگری هم چون نبود وسایل مدرن راه سازی، 
فساد سازمان یافتۀ اداری، نبود مهندسان خبرۀ کمکی و کارشکنی حکام محلی هم سر راه 
این طرح قرار داشت. کاستگر در طرح های تونل سازی اتریش کار کرده بود و تجربۀ خوبی 
در این زمینه داشت. شباهت های جغرافیایی اتریش و مازندران، فرصت خوبی در اختیار 
او قرار داده بود تا قابلیت های فنی خود را اثبات کند. او موفق شد در راه آمل، 27 پل و 
یک تونل کوچک به نام کندوان ایجاد کند که اولین تونل صخره ای در تاریخ ایران به شمار 
می رفت. کاستگر توانست تنگۀ سخت کندوان را با 31 پیچ، از دامنه تا دشت سامان دهی 

کند و شیب صخره را به حداقل برساند )نوروزمرادی، 1388، ص480(.
اتمام این راه شوسه که چهار سال طول کشید، از نگاه دولت مردان قاجاری موفقیتی 
بزرگ به شمار می رفت. بعداز اتمام مسیر، ناصرالدین شاه شخصاً ازطریق راه احداثی جدید 
به مازندران رفت و از کیفیت راه بسیار راضی به نظر می آمد. این خرسندی را می توان از 
اعطای لقب خانی به کاستگر و پاداش هزارتومانی به او دریافت )اعتمادالسلطنه، 1367، 
ج3، ص1904(. اولین بار در دورۀ قاجار بود که لقب خاْن به مستشاری خارجی اعطا 
می شد. این لقب آن قدر برای کاستگرخان اهمیت داشت که همیشه به این لقب افتخار 
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می کرد و آن را نشانۀ حمایت کامل شاه از خود و اقداماتش می دانست. حتی بعدها در 
کتاب هایی هم که دربارۀ زندگی کاستگر نوشته شد واژۀ »خان« در تیتر اصلی قرار گرفت. 
برای نمونه کتابی که دربارۀ زندگی کاستگر در سال 1367ش/ 1988م در اروپا تدوین شد، 

.)Pohanka and Thurner, 1988( خاِن تیرول«1 نام گرفت«
بعداز افتتاح رسمی جاده، به افتخار ناصرالدین شاه و درباریان، نقش برجسته ای در کنار 
راه در پشت تونل وانای امروزی در دامنۀ کوه حجاری شد که به »شکل شاه« معروف 
است. در این نقش، شاه سوار بر اسبی در وسط ایستاده است و به ترتیب پنج نفر در سمت 
راست و پنج نفر در سمت چپ او مشاهده می شوند. این آخرین نقش برجستۀ تاریخ 
ایران به شمار می رود و حجاری آْن نشان می دهد که راه شوسۀ آمل تا چه میزان اهمیت 
داشته است. نویسندگان داخلی و خارجی بر اهمیت این راه تأکید داشته اند. کرزن که از این 
جاده دیدن کرده است آن را بسیار خوب ولی کوتاه می داند؛ هرچند به اشتباه بنای ساخت 
آن را دورۀ فتح علی شاه قاجار ثبت کرده است )کرزن، 1362، ج1، ص84(. اعتمادالسلطنه 
هم که به نوعی سخنگوی دولت قاجار به شمار می رفت، در تمام کتاب هایی که تألیف کرده، 
به این راه اشاره کرده است و از آن به عنوان یکی از بهترین طرح های دولت ناصرالدین شاه 
یاد کرده است )اعتمادالسلطنه، 1371، ص213(. ساخت این جاده تجارت کاال بین تهران 
و مازندران را افزایش داد. معموالً در گذشته فقط عبور چهارپایانی هم چون االغ، اسب و 
قاطر در این مسیر امکان پذیر بود و شتر نمی توانست از این مسیر کوهستانی عبور کند؛ ولی 
بعداز افتتاح جاده، مسیر به قدری خوب سامان دهی و قابل عبور شده بود که کاالها در حجم 

بیشتری سوار بر شتر به مازندران حمل می شدند )آدمیت، 1351، صص 331 و 332(.

6. استخدام در وزارت جنگ و مأموریت بلوچستان
درپی بحران هایی که به سبب امتیاز رویترز ایجاد شد، سپه ساالر از صدراعظمی عزل شد و 
کاستگرخان ایران را ترک کرد و به اتریش بازگشت. در سفر دوم اروپایی ناصرالدین شاه 
در سال 1295ق/1878م، کاستگرخان خود را در اتریش به شاه ایران رساند و در قطار 
مسیر وین و نمایشگاه بین المللی وین او را همراهی کرد. شاه با تقدیر از اقدامات گذشتۀ 
کاستگرخان از او دعوت کرد به ایران بیاید و اقدامات خود را پیگیری کند )ناصرالدین شاه، 
1379، ص126(. کاستگرخان در همین سال به ایران بازگشت. میرزاحسین خان سپه ساالر 
که در این زمان مناصب وزارت امور خارجه و وزارت جنگ را برعهده داشت و اقدامات 
اصالحی خود را در این وزارت خانه ها پیگیری می کرد، مستشارانی را که در چند سال 
گذشته به ایران دعوت کرده بود، با خود به وزارت خانه های متبوعش برد. ازمیان این  1. Der Khan aus Tirol
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افراد، می توان از کاستگرخان اتریشی، بارون دونرمان بلژیکی، هوتم شیندلر آلمانی و 
بواتال فرانسوی یاد کرد )آدمیت، 1351، ص286(. کاستگرخان با حمایت سپه ساالر، 
در سال 1295ق/1878م طی قراردادی سه ساله به وزارت جنگ پیوست. در این قرارداد، 
با  قرارداد،  مادۀ سوم  او درنظر گرفته شد و طبق  برای  تومان  حقوق سالیانه دو هزار 
لقب »مهندس باشی« به ریاست کل مهندسان ایران رسید و موظف شد، مسائل مربوط به 
راه سازی و آنچه را که به مهندسی مربوط است، فقط با دستور وزارت جنگ در پیش 
بگیرد )استادوخ، 1294ق، کارتن 15، پروندۀ 33، شماره سند 16-19(. کاستگرخان مهری 
مخصوص درست کرد که در آن عبارت »آلبرت کاستگرخان مهندس باشی و سرتیپ اول 
دولت علیّۀ ایران« حک شده بود )تصویر شمارۀ 4( و از این تاریخ ماهیت وظایفی که در 

اختیار او گذاشته شد، بیشتر نظامی بود.
شرح وظایف نظامی کاستگرخان را می توان در تألیف کتابچۀ »قانون مشق نظامی« و 
سفر نظامی به منطقۀ بلوچستان مشاهده کرد. کاستگر در سال 1296ق/1879م –آن چنان که 
در مقدمۀ کتابچۀ مشق نظامی توضیح می دهد- ازطرف سپه ساالر مأمور شد تا نحوۀ 
تربیت سربازان اتریش را به قلم آورد تا براساس آن، سربازان ایرانی هم آموزش داده شوند 
)کاستگرخان و کریم خان، 1296ق، برگ 1-73(. در دورۀ امیرکبیر، اولین آیین نامۀ ارتش 
ایران به نام »نظام ناصری« را بهرام قاجار1 تألیف کرده بود و کتابچۀ کاستگرخان دومین 
آیین نامۀ ارتش ایران در دورۀ قاجار به شمار می رفت که با کمک فردی به نام کریم خان 

تألیف شد )دهقان، 1348، صص 150-148(.
در سال 1298ق/1881م کاستگرخان مأموریت پیدا کرد تا به بلوچستان سفر کند 
و گزارشی از این سفر به دولت تقدیم کند. در این زمان انگلستان قرارداد گلدسمیت2را 
با دولت قاجار امضاء کرد بود که طبق آن حاکمیت دولت قاجار بر ایالت بلوچستان 
به چالش کشیده شده بود و عماًل بلوچستان به دو بخش تحت حاکمیت ایران و انگلستان 
تقسیم شده بود. گزارش هایی از شرق ایران به دولت مرکزی مخابره می شد که انگلستان 
درحال تقویت قالع نظامی خود و نفوذ در بین رهبران ایاالت و طوایف شرق ایران است؛ 
بنابراین، دولت قاجار مصمم بود ازطریق والیان خود در کرمان، نقشی پررنگ تر در منطقۀ 
بلوچستان داشته باشد؛ دراین ارتباط شاهزاده فیروزمیرزا فرمانفرما، حاکم کرمان یک سال 
قبل از کاستگرخان یعنی در سال 1297ق/1880م مأموریت پیدا کرده بود تا شخصاً به 
نواحی بلوچستان سفر کند و گزارشی را تقدیم شاه کند. او در این گزارش تلویحاً به نفوذ 
انگلیسی ها در منطقه اشاره می کند و معتقد است دولت به جهاتی باید بیشتر بر بلوچستان 

نظارت داشته باشد و نباید از تحوالت آن غافل بماند )فرمانفرما، 1360، ص36(.

1. بهرام میرزا پرس عباس میرزاِی نایب السلطنه 
بود. او از اولین کسانی بود که برای تحصیل 

به اروپا سفر کرده بود.
2. Sir Fredric Goldsmid
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کاستگرخان در راستای همین سیاست یعنی افزایش قدرت ایران در بلوچستان به 
منطقه اعزام شد. او سفر خود را از تهران شروع کرد و بعداز گذشت از قم، کاشان، 
اردستان، نائین، یزد، کرمان، بم و بم پور به مرزهای شرقی رسید و مجموع تجربیات خود را 
در قالب گزارشی به نام »تهران تا بلوچستان«1 جمع آوری کرد )Gasteiger, 1881(. البته گویا 
کاستگرخان این گزارش را به شاه ارائه نداده و گزارشی دیگر را به شاه تقدیم کرده است؛ 
زیرا در متن گزارش مذکور نقدهای جدی، تند و بی پروایی به مدیریت قاجارها بر مناطق 
بلوچستان ذکر شده است. کاستگرخان به وضوح در انتهای کتاب ارزشمند خود، اعزامش به 
نقاط مرزهای شرقی را توضیح می دهد و علل آن را ساخت ابنیۀ دفاعی در ریگان، خاش، 
بم پور، جالق، و ایجاد کانال های آبیاری برای بهبود معیشت مردم مرزنشین و گفت وگو 
با سران قبایل و ایالت مرزی و جلب نظر آن ها و درنهایت تثبیت قدرت دولت ایران در 

.)Gasteiger, 1881, PP 47-48( مرزهای شرقی عنوان می کند
همان طورکه ذکر شد، یکی از وظایف کاستگرخان طرح ایجاد کانال های آبیاری و 
ارائۀ گزارشی از وضعیت موجود منابع آبی بوده است. به او دستور داده شده بود تا از 
منابع آبی و سدهای رودخانه ای در شرق ایران بازدید کند و برنامه ای برای افزایش کارایی 
کشاورزی در این مناطق ارائه دهد. این مهندس اتریشی، تخصص زیادی دربارۀ منابع 
آب نداشت، ولی بارها از او برای مدیریت منابع آب استفاده شد. برای نمونه او به دستور 
شاه مأمور شده بود تا به همراه مخبرالدوله، آب رودخانۀ شاه رود را به جلگۀ قزوین انتقال 
دهد. هم چنین بار دیگر به او و امین السلطان وظیفۀ ساخت سیل برگردان بر روی یکی از 
رودخانه های تهران محول شده بود )اعتمادالسلطنه، 1371، صص 175 و 262(. در سفر 
بلوچستان، کاستگرخان طبق وظایف محوله، طرح هایی را برای آب رسانی و ایجاد سدهای 
خاکی ارائه کرد؛ هرچند بسیاری از طرح های او هیچ گاه عملیاتی نشد و همین امر بعداً 
انتقاد مردم و حتی حاکمان محلی را سبب شد. ساخت سد در فهرج کرمان، یکی از این 
طرح ها بود که سیزده سال بعد عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سفر خود به منطقه از طرح 

خوب کاستگرخان یاد کرد و در کتابش نوشت:
»و نمی دانم دوازده سیزده سال قبل که گاستگرخاِن ]کاستگرخاِن[ مهندس باشی به این 
نقطه مأموریت پیدا کرده و مخارج بستن بند را معین و بازدید نموده است، به چه مالحظه، 
اولیای دولت قاهره، در بستن بند مزبور اقدام نکرده و خرجی مرحمت نشده است و از این 

فایدۀ حالی و مآلی صرف نظر فرموده اند« )فرمانفرما، 1382، ص133(.
یکی دیگر از وظایفی که در سفر بلوچستان برعهدۀ کاستگرخان گذاشته شده بود، 
بازدید از وضعیت قالع نظامی و دفاعی و میزان برآورد بازسازی آن ها و ساخت قالع  1. Von Teheran nach Belutschistan
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جدید و مستحکم تر بود. او طرح هایی را برای ساخت ساخلوی نظامی و قورخانه در 
بم پور، استحکام بخشی به قلعۀ پورا1 و افزایش میزان بازدارندگی قالع مرزی ارائه داد. 
در این سفر بودجه ای مستقل برای کارهای اجرایی در اختیار کاستگرخان گذاشته نشده 
بود و هزینۀ سفر را به صورت جداگانه در طول مسیر برای او حواله می کردند )ساکما، 
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 176( حتی او چندین بار با ارسال 
تلگراف و نامه هایی، حقوق خود و خدمۀ دراختیارش را خواستار شد که این موضوع 
باعث شد سفارت اتریش در تهران در این کار مداخله کند. سفارت اتریش با ارسال 
مجموعه نامه هایی به وزارت امور خارجۀ ایران، رسیدگی به حقوق کاستگرخان را خواستار 
شد و بر این نکته تأکید کرد که آیا حقوق کاستگرخان جزء بودجۀ مأموران اتریشی شاغل 
در ایران محاسبه می شود و یا به صورت مستقل پرداخت می شود؟ )استادوخ، 1298ق، 
کارتن 25، شماره سند 311؛ فهرست اسناد مکمل قاجاریه، کارتن 107، شماره سند 61-65؛ 
ج107، برگ 412؛ کارتن 33، شماره سند 391، ج33، برگ 180؛ کارتن 114، شماره سند 
130، ج114، برگ 23(. بعضی از این قالع بعداً به دستور دولت و زین العابدین سرتیپ 

طرح ریزی و ساخته شدند )فرمانفرما، 1382، ص195(.

7. توسعۀ راه شوسۀ مشهد به قوچان
آخرین راه شوسه ای که کاستگرخان در آن نقش فعال داشت، راه قوچان به مشهد بود. 
دولت روسیه فعاالنه راه آهن خود را در آسیای میانه ایجاد کرده و راه های شوسه را تا 
عشق آباد گسترش داده بود. روس ها به ایران فشار وارد می کردند که از مرز عشق آباد و 
ازطریق قوچان، راهی شوسه به مشهد ایجاد کند تا بدین ترتیب قلب خراسان با سرزمین های 
تحت سلطۀ روسیه ارتباط برقرار کند. ایرانی ها به ایجاد چنین راهی عالقه ای نداشتند؛ چون 
آن را زمینۀ نفوذ اقتصادی و امنیتی روسیه در خراسان می دانستند و سال ها دربرابر خواستۀ 
روس ها مقاومت می کردند )کرزن، 1362، ج1، ص140(. تجار مشهد در وضعیت سخت 
اقتصادی به سر می بردند. بحران های مختلف مالی به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده بود و 
تجار برای بهبود وضعیت خود خواهان ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه روسیه برای 
صدور کاالهای خود بودند. با سفر ناصرالدین شاه به خراسان در سال 1300ق/ 1883م 
نمایندگان تجار خراسان با شاه دیدار کردند و بر ساخت جاده ای تأکید کردند که مشهد 
را از بن بست اقتصادی خارج کند. ناصرالدین شاه بعداز بازگشت به تهران، با ساخت 
جاده بین مشهد و قوچان و باج گیران موافقت کرد و کاستگرخان را برای اجرای عملیات 

1.  ایران شهر کنونیراه سازی به مشهد اعزام کرد )رضاقلی میرزا و سرابی، 1373، ص732(.
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کاستگرخان به مشهد رفت؛ ولی چالش های او با محمدتقی میرزا رکن الدوله حاکم 
خراسان از همان روز اول آغاز شد. رکن الدوله با سپه ساالر رابطۀ سردی داشت؛ زیرا 
زمانی او را از مسئولیت هایش عزل کرده بود؛ بنابراین طبیعی به نظر می رسید رکن الدوله با 
کاستگرخان که سپه ساالر او را استخدام کرده بود و به کارهای مهمی گماشته بود همکاری 
نداشته باشد. بعداز بررسی های اولیه از شاه خواسته شد تا این راه از مشهد به سمت قوچان 
شروع شود؛ زیرا باعث می شد گندم راحت تر از روستاهای اطراف به مشهد انتقال داده 
شود و این امر در مواقع قحطی به مشهد کمک شایانی می کرد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 
586، شماره سند 295/7884، برگ 171(. با این ایده موافقت شد و گروه مهندسی به 
سرپرسی کاستگرخان در سال 1305ق/1888م شوسه کردن راه مشهد به قوچان را با حدود 
500 کارگر، نجار، بنا، تحویل دار و مهندس آغاز کردند. محمدحسین میرزا مهندس دوست 
صمیمی کاستگرخان در ساخت این راه، کاستگرخان را همراهی می کرد. محمدحسین میرزا 
قباًل در بازسازی محلۀ سنگلج و محلۀ بازار تهران و راه سازی در منطقۀ آذربایجان تجربۀ 
خوبی به دست آورده بود. کاستگرخان از او حمایت می کرد و حتی با نوشتن نامه به شاه 
حفظ این مهندس جوان و افزایش درجه و حقوق او را خواستار شد )ساکما، شناسۀ سند 
296/19290، برگ 1-8( ازطرف دیگر رکن الدوله ازجانب خود فردی به نام زین العابدیِن 
مهندس را بر سر پروژه گماشته و از او خواسته بود به صورت روزانه تلگراف هایی را از 
پیشرفت طرح به تهران ارسال کند. زین العابدین نیز از تعداد کارگران، پیشرفت پروژه، منابع 
مالی، چالش های موجود، خرید چاه ها و خانه های در مسیر جاده، گزارش هایی به تهران 
ارسال می کرد که اسنادی ارزشمند برای مبحث حاضر به شمار می روند. ازمیان این اسناد 
اطالعات جالبی به دست می آید و می توان اتفاقاتی را که به توقف این پروژه منجر شد، 

بررسی و نقد کرد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 548، برگ 40، 54، 90، 96، 258(.
گروه مهندسی، راه سازی را از »دروازۀ باالخیابان« مشهد شروع کردند و فرسخ فرسخ 
مصالح آماده کردند و چادر زدند؛ ولی از همان روزهای اول، چالش های مالی طرح و 
درگیری های متعدد با حاکم خراسان وضعیت را برای کاستگرخان دشوار کرد. او بارها با 
دید انتقادی به ناصرالدین شاه نامه نوشت و خواستار این شد که بودجه مستقیماً در اختیار 
او قرار بگیرد تا بتواند برای آن برنامه ریزی کند؛ ولی مخارج راه برای حاکم خراسان و 
نمایندۀ او مهندس زین العابدین حواله می شد. کاستگرخان بودجۀ تخصیص یافته برای اتمام 
این راه را ناکافی می دانست و معتقد بود با این بودجه، جاده ای باکیفیت ساخته نخواهد 
شد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 543، 295/7976، برگ 176؛ ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 

631، 295/7976، برگ 4(.
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کاستگرخان هم چنین بارها به دخالت حاکم خراسان در امور راه سازی اعتراض کرد 
و خواهان اختیارات تام و کوتاه کردن اختیارات رکن الدوله شد. او برای اثبات جایگاهش، 
بر پیشینۀ بیست وهشت سالۀ خود در دولت ایران تأکید می کرد. رکن الدوله نیز با نامه نگاری 
با صدراعظم میرزاعلی اصغر امین السلطان سعی داشت تا نامه نگاری های کاستگرخان را 
خنثی کند. او تمام تالش خود را برای سلب مسئولیت از کاستگرخان و واگذاری مسئولیت 
به ملک التجار مشهد انجام می داد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم شمارۀ 2/548، شناسۀ سند 
295/7797، برگ 136(. اقدامات رکن الدوله موفقیت آمیز بود و کاستگرخان از راه سازی 
قوچان کنار گذاشته شد و ادامۀ روند کار به ملک التجار واگذار شد. درنهایت ساخت این 
راه متوقف شد و راه شوسۀ مشهد به قوچان بعداز گذشت دو سال هیچ گاه به مرحلۀ نهایی 
خود نرسید. کاستگر در تمام این دوران به شدت از اوضاع پیش آمده ناراحت بود و در 
نامه ای به خانوادۀ خود متذکر شد ایرانی ها او را به فساد مالی متهم و ضرب وشتم کرده اند 
)Slaby, 1982, P195(. بعداز این تجربۀ ناموفق، کاستگرخان ایران را ترک کرد و دو سال بعد 

در لوزان سوئیس درگذشت.

8. نتیجه
کاستگرخان را می توان پایه گذار نظام مهندسی راه در ایران دانست. او با تجربه ای که در 
اتریش کسب کرده بود، در ساخت اولین راه های شوسه در منطقۀ کرمانشاه، مازندران 
و مشهد نقش آفرینی کرد و در نقش مشاور نظامی و فنی، به مدت حدود سی سال در 
ایران فعالیت کرد. دوران اصالحات در ایران دورۀ قاجار، با استخدام معلمان و مستشاران 
اروپایی با هدف توسعۀ زیرساخت های فکری، آموزشی، صنعتی و فرهنگی همراه بود و 
در این امر امیرکبیر و میرزاحسین خان سپه ساالر قدم هایی بسیار جدی برداشتند. حضور 
کاستگرخان در ایران، حاصل این نگاه روبه جلو و اندیش مندانه بود. کاستگر و مستشاران 
دیگر با بررسی راه های ایران، مبانی فکری ای را تدوین و انتقال دادند که سال ها به عنوان 
رکن اصلی سیاست های راه سازی در ایران اعمال و اجرا شد. برای نمونه راه آهن حرم 
عبدالعظیم، حاصل پیشنهاد و نقشه های کاستگرخان بود، نه بواتال فرانسوی و شرکت 
بلژیکی؛ و حتی راه آهنی که بعداً در دورۀ رضاشاه هم ساخته شد، به شدت از تفکر افرادی 
مانند کاستگر و برونیار و دیگران متأثر بوده است. کیفیت جاده هایی که کاستگرخان در ایران 
ساخت قطعاً با نمونه های اروپایی قابل مقایسه نبود؛ ولی این نکته را باید درنظر داشت که 
ساختار استبدادی و رانتیر دولت قاجار قرار نبود با تالش تک مهندسانی از غرب کاًل متحول 
شود. جادۀ مازندران وقتی به راه افتاد، حجم تجارت کاال بین تهران و شمال را افزایش داد؛ 
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ولی به علت عدم رسیدگی و توقف پروژه های مشابه، عماًل کارکرد خود را ازدست داد. 
این مشکل بر تمام پروژه هایی که کاستگرخان و همنوعانش در ایران انجام دادند حاکم 
بود. موضوع مالی پروژه ها بسیار مهم بود. دولت قاجار میراث دار اقتصادی فروپاشیده و 
سنتی بود که بر محوریت گمرک و مالیات استوار بود. این نوع اقتصاد جوابگوی طرح های 
صنعتی در ابعاد بزرگ نبود؛ درضمن همین اقتصاد کوچک نیز در طول زمان با بوروکراسی 
ناکارآمد و فاسد، قحطی های پی درپی و تسلط کاالهای خارجی بر بازار ایران فرو پاشیده 
بود. در چنین فضای مالی و ناکارآمدی سیاسی -که بارها کاستگرخان در نامه های خود با 

آن ها اشاره کرده است- پیشبرد طرح های صنعتی بزرگ امکان پذیر نبود.

منابع
سازمان اسناد وزارت امور خارجه )استادوخ(:

1277ق، کارتن 9، پروندۀ 1، شماره سند 4: »سواد قرارنامۀ استخدام مهندس اتریشی به نام آلبرت کاستگر 
برای خدمت در نظام«.

1277ق، کارتن 9، پروندۀ 9، شماره سند 4: »قرارنامۀ استخدام مهندس البر قصه قر )کاستیگر( اتریشی 
ازسوی دولت ایران )فرستنده میرزاسعیدخان مؤتمن الملک(«.

1281ق، کارتن 11، پروندۀ 6، شماره سند 1 و 2: »امتیازنامۀ راه شوسه از تبریز به کنار ارس برای تردد عرابه 
و کالسکه«.

1284ق، کارتن 12، پروندۀ 1-9، شماره سند 22: »توضیح درمورد ساواالن خان«.
1286ق، کارتن 13، پروندۀ 28، شماره سند 6: »قرارداد استخدام آلبرت کاستیگر به عنوان مهندس تلگراف 
در وزارت جنگ ایران و تضمین پرداخت حقوق وی ازسوی کامران میرزا نایب السلطنه )سند به زبان 

فرانسه(«.
1289ق، کارتن 14، پروندۀ 1، شماره سند 7: »نامه ای راجع به تأسیس بانک و راه آهن و تالش های ملکم خان 

در انعقاد این قرارداد و رضایت مندی از ساواالن خان«.
1294ق، کارتن 15، پروندۀ 33، شماره سند 16-19: »سواد قرارنامه میان حسین خان سپه ساالر و کاستگرخان 

سرتیپ، برای استخدام در وزارت جنگ«.
1296ق، کارتن 16، پروندۀ 16، شماره سند 14: »قرارنامۀ استخدام کاستگر به عنوان مهندس در وزارت امور 

خارجه در 5 ماده«.
1298ق، کارتن 25، شماره سند 311: »وضعیت پرداخت حقوق ماموران اتریشی در ایران«.

1312ق، کارتن 25، پروندۀ 6، شماره سند 1-6: »انعقاد قرارداد راه شوسه از دارالخالفه الی خانقین مابین 
دولت ایران و مسیو فلیکس مورال، تبعۀ آلمان«.
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فهرست اسناد مکمل قاجاریه:

کارتن 33، شماره سند 391، بدون تاریخ، ج33، ص180.
کارتن 107، شماره سند 61-65؛ بدون تاریخ، ج107، ص412.

کارتن 114، شماره سند 130، بدون تاریخ، ج114، ص23.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکام(

آلبوم بیوتات:

آلبوم بیوتات، آلبوم 586، شماره سند 295/7884، برگ 171: »گزارش تسطیح راه شوسۀ مشهد به قوچان«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 13: »درخواست کاستگرخان از ناصرالدین شاه جهت 

سپردن تمام اختیارات راه سازی قوچان به مشهد به او«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 16: »راپورت زین العابدین به امین السلطان صدراعظم 

بابت شروع کار راه شوسۀ مشهد به قوچان و حقوق مهندسین«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 176: »نامۀ کاستگرخان از مشهد به ناصرالدین شاه 

درجهت حمایل و ترفیع و غیره«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 548، برگ 40، 54، 90، 96، 258: »گزارش میرزازین العابدین مهندس به رکن الدوله، 

حاکم خراسان راجع به پیشرفت راه شوسۀ مشهد به قوچان«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 631، شناسۀ سند 295/7976، برگ 4: »نامۀ کاستگرخان از مشهد به ناصرالدین شاه و 

گالیه از شرایط موجود«.
آلبوم بیوتات، آلبوم شمارۀ 232/1508، 232/1512، 232/1513: برگ 1-6: »حوالجات امین السلطان به 

راه سازی«.
آلبوم بیوتات، آلبوم شمارۀ 2/548، شماره سند 295/7797، برگ 136: »واگذاری امتیاز شوسۀ راه قوچان 

به ملک التجار«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 2/543، شناسۀ سند 295/7809، برگ 13: »نوشتجات صاحب منصبان دورۀ ناصری«.

ساکما، شناسۀ سند 295/797، برگ 1: »دست خط ناصرالدین شاه به شرکت وزیر امور خارجه در پروژۀ 
ساخت راه آهن طهران به حرم عبدالعظیم«.

ساکما، شناسۀ سند 295/7993، برگ 201: »نامۀ کاستکرخان مهندس باشی و سرتیپ اول دولت علیّۀ ایران 
به ناصرالدین شاه«.

انتصاب  درخصوص  کامران میرزا  نایب السلطنه  »احکام   :8-1 برگ   ،296/19290 سند  شناسۀ  ساکما، 
محمدحسین میرزا مهندس«.
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نسخه های خطی

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1307ق(. قانون تسهیل ساختن طرق و شوارع. کتاب خانۀ آستان قدس 
رضوی مشهد، شماره بازیابی 4380، شمارۀ مدرک 597 الف 625/7.

اعطای امتیاز حقوق به بارون رویترز در تأسیس کمپانی ایران و انگلیس به جهت راه آهن. کتاب خانۀ ملی 
ایران، شماره بازیابی 32496-5، برگ 223-211.

دونرمان، بارون. )1296ق(. تاریخ راه آهن. )میرزا هارتون، مترجم(. کتاب خانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
کد دستیابی 41-ب.

کاستگرخان و کریم خان، مترجمان؛ میرزا هدایت اهلل منشی نظام، کاتب. )1296ق(. قانون مشق نظامی. چاپ 
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اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1374(. چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه: تعلیقات 
حسین محبوبی اردکانی بر المآثر و آالثار. )ج1(. )ایرج افشار، کوشش گر(. تهران: اساطیر.
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دنیای کتاب.
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عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور. )1374(. روزنامۀ خاطرات عین السلطنه. )ج1(. )مسعود سالور و ایرج 
افشار، کوشش گران(. تهران: اساطیر.

فرمانفرما، عبدالحسین میرزا. )1382(. مسافرت نامۀ کرمان و بلوچستان. )ایرج افشار، کوشش گر(. تهران: 
اساطیر.

فرمانفرما، فیروزمیرزا. )1360(. سفرنامۀ کرمان و بلوچستان. )منصوره اتحادیه و سعاد پیرا، مصححان(. 
تهران: نشر تاریخ ایران.
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ناصرالدین شاه. )1372(. شهریار جاده ها: سفرنامۀ ناصرالدین شاه به عتبات. )محمدرضا عباسی و پرویز 

بدیعی، مصححان(. تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.
ناصرالدین شاه. )1379(. روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان. )فاطمه قاضیها، مصحح(. 

تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.
ناصرالدین شاه. )1381(. سفرهای ناصرالدین شاه به قم؛ )1266- 1309ق(. )فاطمه قاضیها، کوشش گر(. 

تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
ویلس، چارلز جیمس. )1363(. تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه. )سیدعبداهلل، مترجم؛ جمشید 

دودانگه و مهرداد نیک نام، کوشش گران(. تهران: زرین.
هاشمیان، احمد )ایرج(. )1379(. تحوالت فرهنگی ایران در دورۀ قاجاریه و مدرسۀ دارالفنون. تهران: 

مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.

مقاله

دهقان، منوچهر. )مهر و آبان 1348(. »نظام ناصری«. بررسی های تاریخی، شمارۀ 22، صص 150-147.
تا  شهرستانک  از  سال 1259 شمسی  در  مالمحمد  »گزارش  )تابستان 1388(.  کوروش.  نوروزمرادی، 

کالردشت و کجور«. پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال دوم، شمارۀ 4، صص 502-477.
وزین افضل، مهدی؛ نورائی، مرتضی؛ جعفری، علی اکبر. )1395(. »سیاست ها و چالش های ناصرالدین شاه 
در توسعۀ راه مازندران«. فصل نامۀ پژوهش های تاریخی ایران و اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

دورۀ 10، شمارۀ 19، صص 260-235.
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Zeitschrift für allgemeine Erdkunde, N.S. 12, Berlin, pp 341-356.

Gasteiger, Albert Joseph. )1881(. Von Teheran nach Belutschistan. Innsbruck.

Gasteiger, Felix. )1949(. General Gasteiger-Khan: Ein Tiroler in Persien. Schlern 

Schriften 66. Innsbruck.

Pohanka, Reinhard; Thurner, Ingrid. )1988(. Der Khan aus Tirol: Albert Joseph 

Gasteiger, Freiherr von Ravenstein und Kobach, Diplomat, Ingenieur und 

Forschungsreisender am persischen Hof (1823-1890). Wien.

Personalstand des Ferdinandeums. )1886/7(. Allerhöchster Proteetor: Seine apostolis-

che Majestat der Kaiser Franz Josef. Protector-stellvertreter: se. Kaiserl. Hoheit 

Carl Ludwig, Erzherzog von Oesterreich. U. S. W.

Praxmarer, Hieronymus. )2013(. Albert Gasteiger Khan (1823-1890): Reisebriefe aus 

Persien nach Tirol, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

Slaby, Helmut. )1982(. “Bindenschild und Sonnenloẅe: Die Geschichte der 

österreichisch-iranischen Beziehungen bis zur Gegenwart”. in: I. Slawinski and 

J. P. Strelka (Hrsg): Viribus Unitis, Bern etc. S. pp 337-350.

English Translation of References 

Documents

Sāzmān-e Asnād-e Vezārat-e Omur-e Xārejeh )Ostādox( )Department of Diplomatic 

Documents and History of the Ministry of Foreign Affairs(:

1277 AH / 1860 AD, Box 9, Folder 1, Document number 4: “Savād-e qarār-nāme-ye 

estexdām-e mohandes-e Otriši be nām-e Ālbert Kāsteger barāye xedmat dar 

nezām” )The transcript of the employment contract of the Austrian engineer Al-

bert Gasteiger to serve in the regime(.

1277 AH / 1860 AD, Box 9, Folder 9, Document number 4:“Qarār-nāme-ye estexdām-e 

mohandes Ālber Qeseqer (Kāstiger-e) Otriši az su-ye dowlat-e Irān” )The em-

ployment contract of the Austrian engineer Alber Gasteigerby the Iranian govern-

ment(. Sent by Mirza Saeed Khan Mo’tamen Al-Molk.

1281 AH / 1864 AD, Box 11, Folder 6, Document number 1 & 2: “Emtiāz-nāme-ye 

rāh-e šuseaz Tabriz be kenār-e Aras barāye taraddod-e ‘arrābeh va kāleskeh” 
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)The concession contract of high roads from Tabriz to Aras sides for cart and 

carriage traffic(.

1284 AH / 1867 AD, Box 12, Folder 1-9, Document number 22: “Towzih dar mored-e 

SāvālānXān” )Explanation about Savalan Khan(.

1286 AH / 1869 AD, Box 13, Folder 28, Document number 6:“Qarārdād-e estexdām-e 

Ālbert Kāstiger be ‘onvān-e mohandes-e telegrāf dar vezārat-e jang-e Irān va 

tazmin-e pardāxt-e hoquq-e vey azsu-ye KāmrānMirzā Nāyeb-os-Saltaneh” 

)Le contrat de travail d’Albert Gasteiger entantqu’ingénieur télégraphique au 

ministère de la Guerre d’Iran et garantissant le paiement de son salaire par Kam-

ran Mirza Nayeb Al-Saltaneh( [The employment contract of Albert Gasteigeras a 

telegraph engineer in the Ministry of War of Iran and guaranteeing the payment 

of his salary by Kamran Mirza Nayeb Al-Saltaneh], )Document is in French lan-

guage(. 

1289 AH / 1872 AD, Box 14, Folder 1, Document number 7:“Nāme-eerāje’ be ta’sis-e 

bānk va rāh-āhan va talāš-hā-ye Malkom Xān daren’eqād-e in qarārdād va 

rezāyatmandi az SāvālānXān” )A letter regarding the establishment of the bank 

and the railway and the efforts of Malkum Khan in concluding this contract and 

the satisfaction of Savalan Khan(.

1294 AH / 1877 AD, Box 15, Folder 33, Document number 16-19:“Savād-e qarār-

nāmeh miān-e HoseinXān-e Sepah-sālār va Kāsteger Xān-e Sartip, barāye 

estexdām dar vezārat-e jang” )The transcript of the contract between Hossein 

Khan Sepahsalar and generalGasteigerKhan, for employment in the Ministry of 

War(.

1296 AH / 1879 AD, Box 16, Folder 16, Document number 14:“Qarār-nāme-ye 

estexdām-e Kāsteger be ‘onvān-e mohandes dar vezārat-e omur-e xārejeh dar 

panj māddeh” )Gasteiger’semployment contract as an engineer in the Ministry 

of Foreign Affairs in 5 articles(.

1298 AH / 1881 AD, Box 25, Document number 311:“Vazi’eeyat-e pardāxt-e hoquq-

q ma’murān-e Otriši dar Irān” )Payment status of Austrian agents in Iran(.

نقش مهندس آلربت
کاستگرخان   در توسعۀ

ایران دورۀ قاجار...



136
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

1312 AH / 1894 AD, Box 25, Folder 6, Document number 1-6:“En’eqād-e qarārdād-e 

rāh-e šuseaz dār-ol-xelāfeh elā xānaqin mābein-e dowlat-e Irān va musiyu 

Feliks Morāl, taba’e-ye Ālmān” )Concluding the high road contract from the 

capital to Khanaqin between the Government of Iran and Monsieur Felix Moral, 

a German citizen(.

List of Qajar complementary documents:

  Box 33, Document number 391, )n. d.(, vol. 33, p. 180.

  Box 107, Document number 61-65, )n. d.(, vol. 107, p. 412.

  Box 114, Document number 130, )n. d.(, vol. 114, p. 23.[Persian]

Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān )Sākmā( )National Library and Ar-

chives Organization of Iran(: 

Ālbom-e Boyutā )The album of royal court administrative buildings(:

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 586, 

document number 295/7884, p. 171: “Gozāreš-e tastih-e rāh-e šuse-ye Mašhad 

be Qučān” )The report of the leveling of the high road from Mashhad to Qu-

chan(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 543, 

document number 295/7976, p. 13: “Darxāst-e Kāsteger Xān az Nāser-ed-Din 

Šāhjahat-e sepordan-e tamām-e extiārāt-e rāh-sāzi-ye Qučān be Mašhad 

beou” )GasteigerKhan’s request to Nasser al-Din Shah to entrust him with all the 

authority to build the Quchan-Mashhad high road(.

Ābom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 543, 

document number 295/7976, p. 16: “Rāport-e Zeyn-ol-‘Ābedin be Amin-os-

Soltānsadr-e a’zambābat-e šoru’-e kār-e rāh-e šuse-ye Mašhad be Qučān va 

hoquq-e mohandesin” )The report from Zeyn al-Abedin to Amin al-Sultan, the 

Chancellor, on the start of work on the high road from Mashhad to Quchan and 

the wages of the engineers(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 543, doc-

ument number 295/7976, p. 176: “Nāme-ye Kāsteger Xānaz Mašhad be Nāser-
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ed-Din Šāh dar jahat-e hamāyelvatarfi’ vaqeyreh” )Gasteiger Khan’s letter from 

Mashhad to Naser al-Din Shah for decoration, and promotion, etc.(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 548, p. 40, 

54, 90, 96, & 258: “Gozāreš-e MirzāZeyn-ol-‘Ābedin-e mohandes be Rokn-od-

Dowleh hākem-e Xorāsān raje’ be pišraft-e rāh-e šuse-ye Mašhad be Qučān” 

)The report from Mirza Zeyn Al-Abedin, Engineer, to Rokn Al-Dowleh, Ruler 

of Khorasan, regarding the progress of the high road from Mashhad to Quchan(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 631, doc-

ument number 295/7976, p. 4: “Nāme-ye Kāsteger Xān az Mašhad be Nāser-ed-

Din Šāh va gelāyeh az šarāyet-e mowjud” )GasteigerKhan’s letter from Mashhad 

to Naser al-Din Shah and complaining about the current situation(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 232/1508, 

232/1512, 232/1513, p. 1-6: “Havāle-jāt-e Amin-os-Soltān be rāh-sāzi” )Amin 

al-Sultan’s remittances tothe road constructioncompany(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 2/548, 

document number 295/7797, p. 136: “Vāgozāri-ye emtiāz-e šuse-ye rāh-e Qučān 

be Malek-ot-Tojjār” )The conveyance of the concession ofofQuchanhigh road to 

Malek Al-Tojjar(.

Ālbom-e Boyutāt )The album of royal court administrative buildings(, album 2/543, 

document number 295/7809, p. 13: “Nevešte-jāt-e sāheb-mansabān-e dowre-ye 

Nāseri” )Writings of the officials of the Nasseri period(.

Sākmā, document number 295/797, p. 1: “Dast-xatt-e Nāser-ed-Din Šāh be šrerkat-e 

vazir-e omur-e xārejeh dar porože-ye sāxt-e rāh-āhan-e Tehrānbe haram-e 

‘Abd-ol-‘Azim” )Naser al-Din Shah’s handwritten orderon the participation of 

the Minister of Foreign Affairs in the construction project of the Tehran railway 

to Abdol AzimShrine(.

Sākmā, document number 295/7993, p. 201: “Nāme-ye KāstegerXān-e mohandes-

bāši va sartip-e avval-e dowlat-e ‘elliyye-ye Irān be Nāser-ed-Din Šāh” )Letter 

of GasteigerKhan, the Engineer and first brigadier general of the supreme govern-

mentof Iran to Nasser al-Din Shah(.
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Sākmā, document number 296/19290, p. 1-8: “Ahkām-e Nāyeb-os-Saltaneh 

KāmrānMirzā dar xosus-e entesāb-e Mohammad HoseinMirzā Mohandes” 

)Nayeb al-Saltaneh Kamran  Mirza’s verdicts regarding the appointment of Mo-

hammad Hussein   Mirza, the engineer(.[Persian]

Manuscripts

Donnerman, Baron. )1296 AH / 1879(. “Tārix-e rāhāhan” )Railway History(. Trans-

lated by Mirza Harton. KetābxānehvaMarkaz-e Asnād-e Dānešgāh-e Tehrān 

)The Central Library and Documentation Center of Tehran University(, retrieval 

code -41ب.[Persian]

“E’tā-ye emtiāz-e hoquq be BāronRoyterz dar ta’sis-e kompāni-ye Irān va Engelis 

be jahat-e rāhāhan” )Granting rights concessions to Baron Reuters in establish-

ing the Iran-Britain Railway Company(. Ketābxāne-ye Melli-ye Irān )Sākmā( 

)National Library and Archives Organization of Iran(. Retrieval number 5-32496, 

pp. 211-223.[Persian]

Etemad Al-Saltaneh, Mohammad Hasan Khan. )1307 AH / 1870(. “Qānun-e tashil-e 

sāxtan-e toroq va šavāre’” )The law on facilitating the construction of roads and 

streets(. Ketābxāne-yeĀstān-e Qods-e Razavi )AstanQods Central Library(. Re-

trieval number 4380, document number 597 625/7 الف. [Persian]

Kasteger Khan, & Karim Khan )Trans.(; Mirza Hedayatollah Monshi Nezam )scriber(. 

)1296 AH / 1879(. “Qānun-e mašq-e nezāmi” )Law of War Training(. )Lithogra-

phy(. Tehran: )n. p.(.[Persian]

Books

Adamiat, Fereidoun. )2536/1957(. “Andiše-ye taraqqi va hokumat-e qānun-e asr-e 

sepah-sālār” )The idea of progress and the rule of law: The Era of Sepahsalar(. 

Tehran: Xārazmi. [Persian]

Bradford, Martin G. )1368/1989(. “Tārix-e ravābet-e Irān va Ālmān” )History of Iran-

Germany Relations(.Translated byPeyman Azad & Ali Omid. Tehran: Mo’assese-

ye Peyk-eTarjomehvaNašr.[Persian]
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Brugsch, Heinrich Karl. )1367/1988(. “Safari be darbār-e soltān-e sāheb-qerān” )My 

life and my trips( )vol. 2(. Translated by Mohammad Hossein Kordbacheh. Teh-

ran: Ettelā’āt. [Persian]

Curzon, George Nathaniel. )1380/2001(. “Irān va qazie-ye Irān” )Persia and the Per-

sian question( )vol. 1(. Translated by Vahid Mazandarani. Tehran: Entešārāt-e 

‘ElmiFarhangi. [Persian]

Etemad Al-Saltaneh, Mohammad Hasan Khan. )1367/1988(. “Tārix-e montazam-e 

Nāseri” )Naseri history in verse( )vol. 3(. Edited & annotated by Mohammad 

EsmaeelRezvani. Tehran: Donyā-ye Ketāb. [Persian]

E’temad Al-Saltaneh, Mohammad Hasan Khan. )1371/1992(. “Ruznāme-ye xāterāt” 

)Journal of memories( )2nd ed.(. Edited by Iraj Afshar. Tehran: Amir Kabir. [Per-

sian]

E’temad Al-Saltaneh, Mohammad Hasan Khan. )1374/1995(. “Čehel sāl tārix-e Irān 

dar dowre-ye pādešāhi-ye Nāser-ed-Din Šāh: Ta’liqāt-e Hosein-e Mahbubi-ye 

Ardakāni bar Al-Ma’āser-o val-āsār” )Forty Years of Iran’s History during Nasir 

al-Din Shah’s Era( )vol. 1(. Edited by IrajAfshar. Tehran: Asātir.[Persian]

Eyn Al-Saltaneh, Ghahreman Mirza Salour. )1374/1995(. “Ruznāme-ye xāterāt-e Ey-

nos-Saltane” )Journal of Eyn Al-Saltaneh’s memoires( )vol. 1(. Edited by Mas’oud 

Salour & Iraj Afshar. Tehran: Asātir. [Persian]

Farmanfarma, Abdolhossein Mirza. )1382/2003(. “Mosāferat-nāme-ye Kermān va 
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1. مقدمه
نادرشاه روند قدرت گیری خود را در خدمت شاه زادگان صفوی )طهماسب دوم و عباس 
سوم( و با شعار بازگرداندن قدرت آن خاندان آغاز کرد؛ ولی کم کم توانست رقبای خود 
را کنار زند و درنهایت، با کسب موفقیت های نظامی و سیاسی، شاه زادگان مذکور را خلع 
کند و خود قدرت را در دست بگیرد. او در سرتاسر دوران حکومت خود با مشکل 
مشروعیت دامنه دار صفوی مواجه بود و برای حل این مشکل تالش می کرد تا سنن و 
آداب صفوی را محو کند و اقدامات آن دولت را تقبیح کند. ولی جانشینان او ناچار شدند 
برای همراه کردن افکار عمومی با خود، شعار احیای آداب صفوی و اعادۀ الگوهای سیاسی 
و اداری آن دولت را سردهند و حتی در این زمان، یکی از منتسبان به خاندان صفوی 
)شاه سلیمان دوم( موفق شد حکومت را در دست گیرد. یکی از یادمان های صفوی که 
در دورۀ جانشینان نادرشاه مجدداً احیا شد، پاره ای از سنن و آدابی بود که در شیوه های 
سندپردازی دولت صفوی وجود داشت. این سنت ها پس از قتل نادر مجدداً احیا شدند؛ 
بنابراین میان فرمان های دورۀ صفویه و فرمان های1 صادرشده ازسوی جانشینان نادرشاه 

مشابهت های شکلی و ساختاری مشاهده می شود.

2. پیشینۀ پژوهش 
اطالعات دربارۀ نظام اداری دورۀ افشاریه و به ویژه اسناد دیوانی آن دوره اندک است؛ 
هم چنین تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ اسناد دیوانی جانشینان نادرشاه نگاشته نشده است. 
مقالۀ »بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های نادرشاه افشار و مقایسۀ آن با فرمان های 
دورۀ شاه سلطان حسین صفوی« )محبوب و خسروبیگی، 1394، بهار، صص 6-27( هم 
که به مطالعۀ سندشناسانۀ اسناد دیوانی این دوره پرداخته است فقط به فرمان های نادرشاه 

اختصاص دارد و شامل فرمان های جانشینان او نیست.
نوشتار حاضر به موضوع مقابلۀ نادر با آداب و سنن صفوی و احیای این آداب 
در دورۀ جانشینان او، به ویژه در حوزۀ تولید اسناد دیوانی می پردازد. در این پژوهش 
مجموعاً 164 سند دیوانی صادرشده در دورۀ افشاریه )114 سند از نادرشاه و 50 سند از 
جانشینان او( اعم از چاپ شده و چاپ نشده2در کنار منابع تاریخی آن دوره بررسی و تحلیل 

شده است تا بدین طریق به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
1. در دورۀ حکومت نادرشاه، مقابله با سنّت های اداری و سیاسی صفوی به چه 

شکلی انجام شد؟
2. احیای آداب و سنن صفوی، پس از قتل نادر به چه صورتی انجام شد؟

به  مربوط  دیوانی  اسناد  مطالعۀ منت   .1
این  در  که  می کند  آشکار  افشاریه  دورۀ 
و  »فرمان«  »حکم«،  اصطالح  سه  دوره 
به کار  یکدیگر  مرتادف  به صورت  »رقم« 
می رفته اند و مدلول آن ها تفاوت مشخصی 
طغرای  در  چنان که  نداشته است؛  باهم 
اسناد، واژۀ فرمان و در مواردی واژۀ حکم 
ذکر می شده و در منت، واژۀ رقم در اشاره 
)برای  می رفته است  به کار  سند  هامن  به 
ص66؛  ج3،   ،1394 رشتیانی،  نک:  منونه 
آرونوا و ارشافیان، 1356، صص 100-96(. 
این ترادف در منت کتاب های تاریخی این 
دوره نیز دیده می شود. برای منونه، »رقم 
حرضت صاحب قرانی وارد و مقّرر گردیده 
بود که باید ... وارد بلدۀ فاخرۀ بخارا شوند 
... نظر به فرمان واجب االذعان وارد بلدۀ 
فاخرۀ بخارا ... شدند« )مروی، 1364، ج3، 
 ،1366 اسرتآبادی،  نک:  نیز  و  ص1120؛ 
ص219(. با درنظرداشنت این ترادف معنایی 
نوشتار  این  در  مزبور،  اصطالح  سه  در 

اصطالح »فرمان« استفاده شده است.
جعفر   ،1335 سال  در  نخستین بار   .2
سلطان الُقرّائی فرمانی از نادرشاه را در مجلۀ 
یغام منترش کرده است )نک: سلطان الُقرّائی، 
1335، بهمن، صص 504-506( و پس از این 
تاریخ، انتشار اسناد دیوانی مربوط به دورۀ 
افشاریه در منابع مختلف ادامه یافته است. 
ازمیان 164 سند بررسی شده در این نوشتار، 
پنج سند پیش ازاین در منابع دیگر منترش 
بدین  سند  پنج  این  اطالعات  نشده اند. 
افشار  نادرشاه  از  فرمان  دو  است:  رشح 
برگ  املعی، ج1،  )ُکرّاسة  املعی  ُکرّاسة  در 
600-601(؛ حکمی از امام قلی میرزا )ساکام، 
شاهرخ شاه  از  فرمان  دو  و  296/1039(؛ 
)ساکام، 997/336؛ کتاب خانۀ مرکزی و مرکز 

اسناد دانشگاه تهران، 9177(.
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3.اسناد دیوانی تولیدشده ازسوی جانشینان نادرشاه چگونه از الگوهای سندپردازی 
دورۀ صفوی اثر پذیرفت؟

3. روند ارتقای نادر پس از سقوط اصفهان
طهماسب شاه زادۀ صفوی پس از خروج از اصفهان وقتی در قزوین خبر تسلیم تاج وتخت 
صفوی به محمود را دریافت کرد، »در اواخر محرم سنۀ یک هزار و یک صد و سی وپنج 
در دارالسلطنت قزوین بر تخت سلطنت جلوس فرمود« )قزوینی، 1367، ص83( و سپس 
مجموعه اقدامات و فعالیت هایی را برای بازگرداندن سلطنت صفوی و احیای آن انجام 
داد و در این مسیر از نیروهای متنّفذ و سرشناس محلی کمک گرفت. او در مازندران به 
فتح علی خان قاجار نزدیک شد و فتح علی خان »شاه واالجاه ]صفوی[ را به استرآباد برده، 
در اندک روزی شکستگی خاطرش را به ُحسن آداب، درست گردانید« )ساروی، 1371، 
ص30( و بدین ترتیب فتح علی خان در نزد شاه صفوی تقّرب یافت و قبض و بسط امور 

را در دست گرفت.
در  زمان  این  تا  که  شد  نادر  با  طهماسب  آشنایی  سبب  متحدان،  جست وجوی 
زدوخوردهای محلی ابیورد و نواحی پیرامون آن آوازه ای یافته بود. نادر فعالیت های سیاسی 
خود را با شعار حمایت از خاندان صفوی و اعادۀ قدرت آنان آغاز کرد و پس از پیوستن 
به اردوی طهماسب دوم، اندک اندک رقابتی را با فتح علی خان قاجار آغاز کرد که درنهایت 
به قتل فتح علی خان در 11391 و برتری بالمنازع نادر منجر شد. تسریع روند قدرت گیری 
نادر پس از این تاریخ، عماًل حضور طهماسب دوم را بی اثر می کرد و به همین دلیل بود 
که این شاه زادۀ صفوی در خلوت، با ندیمان خود از نادر انتقاد می کرد و او را از افغانان 
که غاصبان سلطنت صفوی بودند، بدتر می دانست و مدعی بود که او: »اختیار رتق وفتق 
مهمات دیوانی را در کف خود گذاشته، به هیچ امری مرا نمی گذاشت که رجوع نمایم و 
اکثر از سرکردگان و سرداراِن آباواجداد مرا مغضوب و معزول نموده و هرگاه ارادۀ بخشش 
و انعام در خاطر من خطور می نمود، در مقام ممانعت برآمده به مزاج خواهش خود سلوک 
می نمود« )مروی، 1364، ج1، ص209(. ولی او درنهایت ناچار بود با نادر سازگاری کند؛ 

چراکه عماًل بدون حضور نادر احیای سلطنت صفوی امری محال می نمود.
بی تردید چشمگیرترین پیروزی نظامی نادر در خدمت طهماسب دوم، بیرون راندن 
افغانان از اصفهان، پایتخت نامدار صفویان بوده است. او اشرف را که تا نزدیکی سمنان پیش 
آمده بود به عقب راند و سرانجام موفق شد در ربیع الثانی 1142 اصفهان را از وجود افغان ها 
پاک کند و مقدمات حضور طهماسب را در این شهر فراهم کند )حدیث نادرشاهی، 1356، 

1.  طهامسب دوم در فرمانی به تاریخ صفر 
1139، از قتل فتح علی خان به علت »خیانت 
)نک:  داده است  خرب  منک به حرامی«  و 

ادریسی آریمی، 1373، پاییز، ص25(.
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صص 7-8(. او سپس با تعقیب افغانان در شیراز و نیز با ادامۀ فتوحات خود در هرات 
موفقیت های خود را تکمیل کرد.

پیروزی های نظامی نادر جایگاه او را بسیار مستحکم کرد و او سرانجام توانست با 
توسل به بهانه هایی، طهماسب دوم را از سلطنت عزل کند. بهانۀ اصلی او در این اقدام، 
رویارویی ناموفق طهماسب دوم با سپاه عثمانی و مسکوت گذاشتن موضوع اسرا بود. 
نادر صراحتاً در یکی از نامه های خود به این موضوع اشاره کرده و آن را داّل بر بی کفایتی 
طهماسب دانسته است: »الحق این مصالحه درنظر ما حکِم نقِش بر آب و موِج سراب دارد؛ 
زیراکه مقصد اصلی، استخالِص اسرای ایران بود که مطلق به آن نپرداخته و آن امر را هم 
درضمِن صلْح مندرج و مذکور نساخته اند« )بیات، 1383، ص49(. نادر خود برای جبران 
این شکست، عازم مقابله با سپاهیان عثمانی شد و بر آنان غلبه کرد و بنابراین، شأن و 
شوکتی بی اندازه پیدا کرد. این وضعیت طبیعتاً برای طهماسب قابل تحمل نبود و به روایت 

حزین »ماللت« و »افسردگی« یافت )حزین الهیجی، 1375، ص237(.
بنابراین نادر که طرح های سیاسی خود را در زیر لوای حمایت از خاندان صفوی 
آغاز کرده بود، یک قدم به هدف اصلی خود نزدیک تر شد و در تاریخ 4ربیع االول1145 
طهماسب دوم را از سلطنت خلع کرد و فرزند او را در هفدهم ربیع االول همان سال با 
عنوان شاه عباس سوم به سلطنت برداشت و خود به عنوان نایب او، ادارۀ امور را در دست 

گرفت و درواقع، جز نامی از سلطان صفوی باقی نگذاشت.
عباس سوم در سنین کودکی بود و این موضوع امکان بیشتری را برای بسط قدرت 
نادر فراهم می کرد و بنابراین در دوران حدوداً سه سالۀ سلطنت صوری این شاه زادۀ صفوی، 
عماًل تمامی قدرت در دستان نادر قرار داشت و به بیان هنوی، نادر »درواقع به سلطنت 
رسیده بود« )هنوی، 1393، ص95(. اوتر نیز با اشاره به حیطۀ اختیارات نادر در دورانی 
که نایب السلطنۀ عباس سوم بود، به درستی او را »شاهی واقعی« خوانده است: »هنگامی که 
نایب َمناب1 باالترین قدرت شد، آن را به مانند شاهی واقعی به کار برد. مقررات تازه وضع 

کرد، مالیات سرانه گرفت، جای خدمات را درجه بندی کرد...« )اوتر، 1363، ص131(.

4. تالش نادر برای محو آداب و سنن صفوی
فرمانروایی برای حاکمان نودولت بعداز دولت ایدئولوژیک صفوی که هم به دلیل عقاید 
شیعی و هم به دلیل مدت نسبتاً طوالنی پادشاهی شان از مقبولیت عام برخوردار بودند کاری 
آسان نبود )کیوانی، 1393، ص568(. محبوبیت و ماندگاری حال وهوای عصر صفوی در 
اذهان توده ها تهدیدی پنهان برای حکومت نادر بود؛ تهدیدی که ازبین بردنش دشوار بود 

nāy)'(ebmanāb/ .1/: جانشین؛ قائم مقام؛ 
خلیفه.

محیا  شعیبی عمرانی



151
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

)اوری، 1391، ص89(. نادر با این دشواری مواجه بود و برای مقابله با آن تالش کرد تا 
آداب و سنن صفوی را در جنبه های گوناگون ازمیان بردارد. درواقع، اقدامات او از زمانی که 
با دسیسه های گوناگوْن فتح علی خان قاجار را کنار زد تا زمانی که خود به قتل رسید، آشکارا 
ماهیت ضدصفوی داشت و یا دست کم درجهت تحقیر و کوچک شمردن دستاوردهای آن 
دولت بود. این ماهیت ضدصفوی در پاره ای وقایع هم چون رخدادهای مربوط به شورای 
دشت مغان مشهودتر بوده است. نادر بیش از همه چیز از نام صفویان وحشت داشت و در 

هر فرصتی علیه آن ها تبلیغ می کرد )کیوانی، 1393، ص575(.
نادر در شوال 1148، در شورای مغان رسماً سلطنت را در دست گرفت و همگان به 
این امر رأی دادند. البته اگر عده ای نیز مخالف بودند، به روایت مروی امکان بیان مخالفت 
نیافتند: »اکثری می گفتند که مگر چاره ای به جز راضی شدن داریم؟ به مجردی که قِسم دیگر 
افاده نماییم، ُکنده و دوشاخه که بر باالی هم ریخته اند، هرگاه درحاْل به قتل نیاورد، در ُکنده 

و دوشاخه محبوس خواهد داشت« )مروی، 1364، ج2، ص454(.
گرایش های ضدصفوی نادر را می توان به روشنی در وقایع شورای مغان مشاهده کرد. 
چالش اصلی او در این زمان، مقابله با مشروعیت دامنه دار خاندان صفوی بود. به روایت مروی، 
در نخستین روزهای گردهمایی در دشت مغان، نادر عزم خود را برای کنارزدن شاه زادگان 
صفوی با برادرْش ابراهیم خان در میان گذاشت و چنین پاسخ شنید: »در این ممالْک حال مدت 
مدید است که اوالد و احفاد شیخ صفی الدین سلطنت می کنند و مردم ایران حلقۀ متابعت آن 
خاندان را در گوش کشیده اند؛ شایسته نیست به جهت دوروزۀ دنیای غّدار قصد حیات آن 
سلسلۀ واالتبار نمایند« و پیشنهاد داد که مجدداً طهماسب را بر تخت سلطنت بنشانند )مروی، 
1364، ج2، ص449(. نادر در پاسخ به او، به شرح تاریخ ایران از دورۀ باستان تا روزگار خود 
پرداخت تا نشان دهد که همواره سلطنت در میان خاندان های مختلف دست به دست شده است 
و به عبارت دیگر، ضرورتی برای باقی ماندن قدرت در خاندان صفوی وجود ندارد. او هم چنین 
چند روز درنگ کرد تا اگر کسی از حاضران شورا حتی در حالت مستی و بی خبری، سخنی 
در حمایت از خاندان صفوی بر زبان بیاورد، این مخالفت را در نطفه خفه کند و چون میرزا 
ابوالحسن مالباشی در چادر خود تنها این جمله را بر زبان آورده بود که »هرکس قصد سلسلۀ 
صفویه نماید، نتاج آن در عرصۀ عالم نخواهد ماند« )مروی، 1364، ج2، ص455(، او را خفه 
کردند و بنابراین »دیگر احدی را یارای آن نبود که در آن باب سخنی اظهار نماید« )مروی، 1364، 
ج2، ص455(. پس از تاج گذاری نیز چون به سمع نادر رسید که عده ای از شعرای عراق نقدی 
مطایبه گونه وارد کرده اند که بوی اظهار اخالص به خاندان صفوی داشته است، »جمع کثیری از 

شعرا و صاحب کماالن عراق را به قتل آورد« )مروی، 1364، ج2، ص457(.
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او هم چنین در این شورا، صراحتاً به تقبیح افعال صفویه و به ویژه شاه اسماعیل اول در 
ایجاد اختالف میان مسلمانان پرداخت و آن را عامل فتنه و فساد دانست: »خاقان گیتی ستان 
شاه اسماعیل صفوی در َمبادی حال1 بنابر صالح دولت خود، آن مذهب را متروک و تشیع را 
شایع و مسلوک ساخته، به عالوۀ آن سّب و رفض را، که فعل بیهوده و مایۀ مفاسد است، در 
السنه و افواه عوام و اوباش دایر و جاری کرده، شررِ شرارت بر چخماق زده، برهم زنی برانگیخته 
و خاک ایران را به خون فتنه و فساد آمیخت؛ و مادام که این فعل انتشار داشته باشد این مفسدۀ 

عظمی از میان اهل اسالم رفع نخواهد شد« )استرآبادی، 1341، ص269(.
سرانجام، به روایت یکی از ناظران وقایع در این شورا چون همگی تمایل خود را برای 
سلطنت نادر اعالم کردند، مشخصاً سه شرط را برای پذیرش درخواست آنان مطرح کرد 
که نخستین آن چنین بود: »اول اینکه ازاین پس از شاه طهماسب و پسران او هواخواهی نکنید 
و اگر از خاندان صفوی کسی پیدا شد، او را با خود نگاه ندارید و به زندان افکنید« )فلسفی، 
1342، ص180 و نیز نک: حدیث نادرشاهی، 1356، ص14(. در وثیقه نامۀ این شورا نیز که 
ازسوی حاضران به عنوان تعهد کتبی بر موافقت و همراهی با نادر تهیه شده، بر این موضوع 
تأکید شده است: »و کمترینان قلباً و لساناً و متفق اللفظ و الکلمه بندگان اقدس را به سلطنت و 
ریاست اختیار ]کرده[ و تَرک توالی سلسلۀ صفویه کرده، عهد و شرط و قرار و اعتراف کردیم 
که نسالًبعدنسل شیوۀ سب و رفض مبدعۀ دولت صفویه را که گناهی عظیم بود بالکلیه ترک 
کرده ... و از سلسلۀ صفویه ذکوراً و اناثاً احدی را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک و شهر که 
باشند ایشان را اعانت و متابعت نکنیم« )توّحدی، 1382، ص660(. این نکات نشان دهندۀ عمق 
نگرانی نادر از خاطرۀ مشروعیت حکومت صفوی و تالش برای مقابله با آن از همان نخستین 

روزهای سلطنت رسمی خود است.
نادر در نخستین اقدامات خود پس از این شورا، مشخصاً در راستای محو آداب اداری 
و حکومت داری صفویان گام برداشت و مناصبی هم چون »اعتمادالدوله«، »ایشیک آقاسی«، 
»قوللرآقاسی« و »قورچی باشی« را که از مناصب مهم دستگاه صفوی بودند حذف کرد و نیز 
با دستور به فارسی کردن دفاتر سیاقی، نظارت شخصی و مستقیم خود را بر امور افزایش داد و 
بدین ترتیب از اختیارات دیوان ساالران که عموماً پروردۀ دولت صفوی بودند کم کرد. هم چنین 
با نظارت مستقیم بر اوقاف، قدرت علمای دینی را که طبقه ای بسیار صاحب منزلت در دورۀ 
صفویه بودند کاهش داد. این کار با مخالفت فراوان علما مواجه شد؛ چنان که به بیان اوتر آن ها 
در همه جا شعار می دادند که »او دین ندارد و می خواهد مذهب شیعه را تضعیف کند« )اوتر، 

1363، ص137(.
1. ابتدای کار
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5. اعادۀ آداب و سنن صفوی پس از قتل نادر
باوجودِ همۀ تالش هایی که نادر در راستای مقابله با مشروعیت صفوی و یادمان های آن 
دولت انجام داد، خود نیز اذعان داشت که نتوانسته است در این موضوع موفق شود و 
هنوز هواخواهی آن دودمان در اذهان تودۀ مردم جای دارد. به روایت مرعشی »نادرشاه ... 
مکرر به آواز بلند به اهل ایران خطاب می نمود که من می دانم که شما مردم اخالص و 
صوفی گرِی سلسلۀ صفویه را در دل داشته، با من و اوالد من در کمال عداوتید« )مرعشی 
صفوی، 1362، ص130(. وقایع پس از قتل نادر نیز آشکار کرد که این تصور نادرست 
نبوده است و جانشینان او برای کسب موافقت عمومی ناچار شدند که شعار بازگشت به 

آداب و سنن صفوی را سردهند.
چون نادر از دنیا رفت، رقابتی سیاسی میان اعضای خانوادۀ او شکل گرفت و در این 
رقابت، سرانجام برادرزادۀ او بر دیگران چیره شد و بانام عادل شاه بر تخت سلطنت نشست. 
ازآنجاکه در این زمان، افکار عمومی هم چنان به حمایت از خاندان صفوی متمایل بود، او 
در نخستین اقدام خود اعالم کرد که سازمان اداری صفوی مجدداً دایر خواهد شد )پری، 
1368، ص50( و در فرمانی از ستم و جور نادر اظهار انزجار کرد )نوایی، 1368، ص491(.

چنان که پیش تر بیان شد، نادر اقداماتی را نیز در راستای کاهش قدرت طبقات دینی، 
و هم چنین اتحاد میان شیعه و سنی انجام داده بود که با مخالفت علما و عموم مردم مواجه 
شده بود. مرعشی روایت کرده است که او دستور داده بود تا تمام مراسمی که شعائر شیعه 
بوده اند هم چون عزاداری عاشورا و برپایی رسم عید غدیر در تمام بالد متوقف شود 
)مرعشی صفوی، 1362، ص84(. در تقابل با این موضوع که بی شک عموم با آن مخالف 
بوده اند، ابراهیم شاه دومین جانشین نادر صراحتاً در نخستین فرمانش برای اعالم خبر 
جلوس خود بیان کرد که در روز عید غدیر حکومت خود را آغاز کرده است: »به تاریخ 
روز عید غدیر، جلوس بر سریر پادشاهی فرمودیم« )رشتیانی، 1394، ج3، ص173(. این 

موضوع می تواند به منزلۀ نشانه ای از مخالفت با رسوم ایجادشده ازسوی نادر تلقی شود.
یکی از عناصری که اقبال عمومی به خاندان صفوی را نشان می دهد، نهضت هایی 
است که مدعیان حقیقی یا دروغینی رقم زده اند که ادعای انتساب به آن خاندان را داشته اند. 
نمونۀ این نهضت ها از ابتدای قدرت گیری نادر و حتی پیش از تاج گذاری رسمی او فراوان 
است و ازجملۀ آن ها می توان به شورش سام میرزا اشاره کرد که حمایت عثمانی را نیز با 
خود داشت. این نهضت ها اثبات می کنند که مردم چگونه خاطرۀ پادشاهی صفوی را به یاد 

می آورده اند و به تداوم یا ابقا و احیای آن تمایل نشان می داده اند )اوری، 1391، ص20(.
پس از قتل نادر، افراد خانوادۀ افشاری تالش کردند تا از این ظرفیت و اقبال عمومی 
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بهره ببرند و از حضور بازماندگان دودمان صفوی برای ایجاد مشروعیت برای خود استفاده 
کنند. البته در مواردی هم، هم چون نمونۀ شاه سلیمان ثانی بازماندگان خاندان صفوی، خود 
توانستند مستقاًل قدرت را در دست بگیرند. شاه سلیمان ثانی »برافروختن چراغ دودمان 
سلطنتی صفوی« را »وظیفه ای دینی« )بازن، 1340، ص65( می دانست و در دوران کوتاه 
حکومت خود، مناصب پیشین را که بازماندۀ دیوان ساالری صفوی بودند احیا کرد. تولیت 
آستان قدس را به سلطان داود پسرش داد و میرزامحمدامین را به نیابت تولیت معین کرد. 
صدارت ممالک را به نواب میرزا محمدمقیم و صدارت خاصه را به میرزامحمدشفیع 
همشیره زادۀ خود داد و به امیرعلم خان وکالت مطلق دولت را داد. هم چنین مناصب و 
مقامات نظام اداری صفوی مثل وکالت، قورچی باشی گری، تفنگچی آقاسی گری، ریاست 
کارخانه جات شاهی، ایشیک آقاسی گری، بیگلربیگی گری، وزارت، سپه ساالری، مستوفی، 

و منشی الممالکی را نیز مجدداً مرسوم کرد )کیوانی، 1393، ص613(.
در میان تمامی جانشینان نادرشاه، شاهرخ موقعیتی بسیار ویژه داشت. نسِب او ازجانب 
مادر به صفویان می رسید و در روایت های تاریخی این دوره بر نسب صفوی او زیاد تأکید 
شده است. از همان ابتدای تولد او و در عریضه ای که محمدابراهیم خان و رضاقلی میرزا 
برای خبردادن از والدت او به نادر نوشته اند، به این موضوع اشاره شده است: »در بهترین 
وقتی از اوقات و نیکوترین ساعتی از ساعات از شاه زادۀ مکّرمه و آن گوهر معّظمه -فرزند 
ارجمند مرحمت و غفران جایگاْه خاقان اعظم و سلطاِن مکرْم شاهِ دین پناه سلطان حسین- 
که در ازدواج شاه زادۀ کامگار1 و فرزند ارشد صاحب قراِن تاجدار رضاقلی میرزا بود، چنین 
گوهری یکتا ... به عرصۀ وجود آمد« )مروی، 1364، ج1، ص238(. از شاهرخ با عنوان 
»عالی نسب« یاد شده است. همین انتساب به خاندان صفوی سبب شد که او تنها کسی از 
فرزندان نادر باشد که بتواند به مدت 46 سال حکومت به غایت ضعیف و رو به اضمحالل 
افشاری را تداوم بخشد و دوران حکومتی طوالنی تر از تمامی شاهان این دودمان بیابد 

)اوری، 1391، ص90(.
در جریان درگیری های میان شاهرخ و میرسیدمحمد متولی )شاه سلیمان ثانی( -که 
البته او نیز نژاد صفوی داشت- آشکارا تأثیر نسب صفوی شاهرخ در توفیق سیاسی اش 
مشهود است. به روایت منابع معاصر با این رخدادها، اُمرایی که برای ابراز متابعت به نزد 
میرسیدمحمد رفتند، صراحتاً ابراز می داشتند که تنها علت همراهی آن ها با شاهرخ، انتساب 
او به خاندان صفوی بوده است: »چون شاهرخ شاه به سبب والدۀ ماجده به سلسلۀ علیۀ 
صفویه می رسد، این دولت خواهان ازاین جهت او را به سلطنت برداشته، مقّلد خدمتکاری 
و جان سپاری گردیدیم« )گلستانه، 1356، ص44( و »در این مدت، ارادت و اطاعتی که به  1. کامگار )کامکار(: سعادمتند و نیک بخت
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او می ورزیدیم، به سبب سلسلۀ علیه بود« )مرعشی صفوی، 1362، ص111(.
اعادۀ آداب و سنن صفوی در دورۀ جانشینان نادر در جنبه های مختلف قابل مطالعه و 
بررسی است که به مواردی از آن ها اشاره شد؛ ولی یکی از آدابی که در این دوره مجدداً 
ازسوی صاحبان قدرت احیا شد، آداب تولید اسناد دیوانی است. مطالعۀ اسناد دیوانی 
موجود از این دوره نشان می دهد که پاره ای از سنت های مرسوم تولید سند در دورۀ صفوی 
که در دورۀ حکومت نادرشاه فراموش شده بودند، در این زمان مجدداً احیا شدند و در 
دستور کار قرار گرفتند. گفتنی است که احیای آداب سندپردازی صفوی ازسوی جانشینان 
نادر را می توان دارای جنبه ای تبلیغاتی و اغراق شده دانست؛ چنان که مثاًل این موضوع در 
اصرار آنان بر تکرار سجع مهرهای صفوی دیده می شود. این سنت ها را می توان ذیل چهار 
محور و عنوان اصلی بررسی کرد که در ذیل به آن ها اشاره شده است. اعاده و احیای این 
سنت ها می تواند به عنوان یکی از عناصر و جنبه های احیای رسوم صفوی پس از قتل نادر 

موردتوجه قرار گیرد.

6. احیای آداب سندپردازی صفوی در تولید اسناد دیوانی
6. 1.  ممتازنویسی

ممتازنویسی عبارت است از برجسته سازی پاره ای از کلمات موجود در متن با نگارش 
آن ها در صدر یا حاشیۀ سند )شیخ الحکمایی، 1390، بهار و تابستان، ص84(. این سنت 
در نگارش اسناد از دورۀ مغول و تحت تأثیر فرهنگ مغولی-چینی ایجاد شد و در اسناد 
دیوانی تولیدشده از دورۀ مغول تا پایان دورۀ صفوی مشاهده می شود؛ ولی گفته شده است 
که این سنت پس از دورۀ صفوی از حوزۀ اسناد دیوانی رخت بربسته است )شیخ الحکمایی، 
1390، بهار و تابستان، ص98(. مطالعۀ اسناد دیوانی باقی مانده از دورۀ حکومت جانشینان 
نادرشاه نشان می دهد که این قاعده در نگارش تعدادی از اسناد دیوانی این دوره نیز رعایت 
شده است. از مجموع 50 فرمانی که از جانشینان نادر در دست است و بررسی شده است، 

رعایت این قاعده در 5 فرمان یعنی در ده درصد از اسناد مشاهده می شود.
فرمان های  به شیوۀ شاهان صفوی گاهی در  او، درست  نه خود  نادر و  جانشینان 
خود کلمات مقّدس و محترم را به صورتی ممتاز و در باالی سند نوشته اند و در داخل 
متن، خطی )عالمت رجع( برای نشان دادن این ممتازنویسی کشیده اند. گفتنی است که 
در هیچ یک از فرمان های موجود از نادر ممتازنویسی مشاهده نمی شود. عالوه بر ِصرف 
کاربرد مجدد سنت ممتازنویسی در دورۀ جانشینان نادرشاه که در دورۀ خود او فراموش 
شده بود، نکتۀ جالب توجه این است که در این فرمان ها، واژۀ »صفویه« واژه ای درخور 
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احترام و نیازمند ممتازنویسی پنداشته شده است )برای یک نمونه نک: مدرسی طباطبایی، 
1361، صص 226-228( و درمقابل، اشاره به نادرشاه در داخل متن نوشته شده و ممتاز 
نشده است. برای نمونه در یکی از فرمان های ابراهیم شاه آمده است: »سابق براین، در ایام 
نَواب غفران مآِب فردوس آرامگاه عم بزرگوارم –طاب ثراه- به ضبط خالصه عمل کرده اند« 
)مدرسی طباطبایی، 1361، ص223(؛ در این فرمان واژۀ »عم بزرگوارم –طاب ثراه-« که به 
نادرشاه اشاره دارد، در باالی سند نوشته نشده و به عبارت بهتر، ممتازنویسی نشده است.1 
ازآنجاکه فرمان هایی که در دورۀ افشاریه تولید شده اند و سنت ممتازنویسی در آن ها 
مشاهده می شود، به دورۀ جانشینان نادر مربوط اند و عالوه براین، نوعی احترام و تقدیس 
به واژۀ »صفویه« در این اسناد مالحظه می شود، به نظر می رسد که این موضوع را باید در 
راستای طرح احیا و بزرگداشت یادمان های صفوی و آداب تولید اسناد آن دوره ازسوی 

جانشینان نادرشاه دانست.

6. 2.  سجع مهر
سجع مهرهای جانشینان نادر یادآور سجع مهرهای شاهان صفوی است و از الگوی آن 
مهرها پیروی کرده است. یکی از رایج ترین عبارت های حک شده بر روی مهرهای شاهان 
صفوی عبارت »بندۀ شاه والیت« بوده است. شش تن از شاهان این سلسله از این عبارت 
یا عبارت نزدیک به آن، »بندۀ شاه دین« در سجع مهرهای خود استفاده کرده اند که به 
گرایش های شیعی آنان اشاره دارد و درمجموع، این عبارت در 20 مهر از مهرهای شاهان 
صفوی )چهار مهر شاه طهماسب اول، سه مهر شاه عباس اول، یک مهر شاه صفی، شش 
مهر شاه عباس دوم، چهار مهر شاه سلیمان و دو مهر شاه سلطان حسین( درج شده است 
)سمسار، 1347، اردیبهشت، صص 63-69؛ و نیز نک: سیدرضوی، 1389، بهار و تابستان، 
»اکثر  که  کرده است  اشاره  عبارت  این  توضیح  در  نیز  فوایدالصفویه  مؤلف  ص132(. 
سالطین جنت َمکین2 علیۀ صفویه همین مضموْن نقِش سکه و نگین داشته اند« )قزوینی، 

1367، ص89(.
این عبارت را دو تن از جانشینان نادرشاه نیز استفاده کرده اند؛ چنان که سجع مهر 
نخستین پادشاه پس از نادر »بندۀ شاه والیت، علی« )مظاهری، 1331، تیر، ص164( و سجع 
مهر شاه سلیمان دوم »بندۀ شاه والیت، سلیمان« )نک: مدرسی طباطبایی، 1361، صص 226 
و 229( بوده است. گفتنی است که پس از پایان عمر دولت صفوی تا پایان دورۀ قاجاریه این 
عبارت در مهر هیچ شاه دیگری مشاهده نمی شود و تنها فردی که به جز جانشینان نادرشاه 
پس از سقوط صفویه، از این عبارت در سجع مهر خود استفاده کرده است شاه اسماعیل سوم 

امالک  بازگرداندن  برای  که  فرمان  این   .1
صادر  شاهزاده حسین  آستانۀ  وقفی 
شده است به نوعی متضمن انتقاد از اقدامات 
نادر نیز هست؛ چون در منت سند اشاره 
شده که نادر امالک وقفی را برخالف قاعده 
ضبط  خالصه  به عنوان  معمول،  رویۀ  و 

کرده است.
2. جنت مکان

محیا  شعیبی عمرانی



157
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

است که او نیز به خاندان صفوی منتسب بوده و به عنوان بازمانده ای از آن خاندان قدرت 
را در دست گرفته است و درواقع این عبارت را برای آشکارکردن ارتباط خود با آن خاندان 

برگزیده است )نک: فرزانه پور، 1339، ص269(.
نسب  به دلیل  نادرشاه  میان جانشینان  در  بیان شد، شاهرخ  پیش تر  که  همان گونه 
مادری اش که به خاندان صفوی می رسید، جایگاهی ویژه داشت. این جایگاه ویژه و تمایل 
او به احیای آداب و سنن صفوی در فرمان های او نیز به وضوح مشخص است. تاکنون 
چهار سجع مهر از او شناخته شده است. بر نخستین مهر ساخته شده برای او این بیت شعر 
نقش بسته است: »بسم اهلل، نظام یافت به لطف جناب مرتضوی / ز شاهرخ به جهاْن دین و 
دولِت صفوی« )قائم مقامی، 1348، مهر و آبان، ص24( که مضمون آن احیای مجّدد دولت 
صفوی به واسطۀ حکومت اوست؛ بنابراین، او اگرچه به طور مشخص از عبارتی نظیر »بندۀ 
شاه والیت« بر روی مهر خود استفاده نکرده و یا دست کم تاکنون مهری از او با این عبارت 
شناسایی نشده است، ولی این سجع مهر آشکارا تمایل او را به احیای یادمان های صفوی 
و به بیان روشن تر، احیای دولت صفوی نشان می دهد و آشکار می سازد که او خود را در 

امتداد دولت صفوی می دیده است.
او هم چنین در مهر دیگری، عبارت »شاهرخ کلب امیرالمؤمنین« و نیز در مهری دیگر 
عبارت »کلب سلطان خراسان« را به کار برده است )قائم مقامی، 1348، مهر و آبان، صص 
24-25(. استفاده از واژۀ »کلب« به عنوان مضاف در عبارت های حاوی نام ائمۀ شیعه، سنتی 
است که در دورۀ صفویه پایه گذاری شد. این واژه نخستین بار در عصر شاه عباس اول بر 
روی سکه های صفوی نقر شد و پس ازآن به حوزۀ مهرهای سلطنتی راه یافت )موسوی 
دالینی، 1398، بهار، ص166(؛ برای نمونه عبارت منقوش بر مهری از شاه سلطان حسین 
چنین است: »کمترین کلب امیرالمؤمنین، سلطان حسین« )رابینو، 1388، بهار، ص893؛ و 
نیز: طاهری شهاب، 1344، مرداد، ص45(؛ بنابراین، استفادۀ شاهرخ از این واژه در دو مهر 

را نیز باید اقدامی در راستای احیای سنن سندپردازی صفویان دانست.1

6. 3.  سنت تولید نشان
یکی از انواع اسناد دیوانی تولیدشده در دورۀ صفوی »نشان« است که دارای ویژگی های 
محتوایی و شکلی منحصربه فرد است. با اتمام عمر دولت صفوی سنت تولید نشان نیز 
ازمیان رفت و اثری از تولید این نوع سند در دورۀ نادرشاه مالحظه نمی شود؛ ولی بررسی 
اسناد موجود از جانشینان نادرشاه نشان می دهد که شاهرخ به تولید این نوع از سند دیوانی 

پرداخته است که نمونه ای از آن را در دست داریم.

در  نادر  زمانی که  است  جالب توجه   .1
هند مشغول فتوحات بود، شایعۀ مرگ او 
منترش شد و فرزندش رضاقلی میرزا که در 
آن زمان نایب السلطنگی را برعهده داشت، 
سکه ای رضب کرد و بر روی آن، این بیت 
شعر را نوشت: شکر لله که من رضاقلی ام 
/ بچۀ نادر و سگ علی ام )شعبانی، 1369، 
برای  نیز  او  به عبارت دیگر  ص118(؛  ج2، 
نشان دادن شدت ارادت خود به امئۀ شیعه، 
استفاده  »کلب«  واژۀ  فارسی  ترجمۀ  از 

کرده است.
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نشان ها نوعی از اسناد بودند که برای تأیید و استمرار اسناد قبلی صادر می شدند و در 
صدر بعضی از آن ها عبارت هایی نظیر »جد بزرگوارم طاب ثراه« یا »شاه بابام اناراهلل برهانه« 
درج می شد تا بدین ترتیب مشخص شود که نشان حاضر در تأیید ارقام و یا نشان های 
صادره ازسوی شاهان سابق یعنی پدر یا جّد شاه کنونی صادر شده است )قائم مقامی، 
1394، ص84(. شاهرخ در سندی در پاسخ به عریضۀ فردی به نام »محمدصفی« در تاریخ 
ذی حجۀ 1161 عماًل از این سنت متروک ماندۀ سندنویسی صفویان استفاده کرده است. او 
در این سند، در زیر تسمیه و در باالی مهر، عبارت »جّد امجد بزرگوارِ تاجدارم سلطان 
نادرشاه صاحب قران -اناراهلل برهانه-« را درج کرده است و البته به رویۀ معمول نشان ها، 
موضوع سند نیز تأیید اسناد صادرۀ قبلی دربارۀ معافیت مالیاتی است )قدوسی، 1339، 
ص655(. این موضوع را می توان برگرفته از سنت تولید نشان در دیوان ساالری صفویه 
دانست؛ بنابراین شاهرخ آگاهانه یکی از انواع اسناد دیوانی دورۀ صفویه را احیا کرده است 
و عبارت درج شده بر باالی نشان او، دقیقاً بر الگوی عبارت های مرسوم در صدر نشان های 

دورۀ صفوی منطبق است.

6. 4. اشاره به ارقام شاهان صفوی
در کنار موارد پیش گفته، باید به ذکر این مطلب پرداخت که در اسناد تولیدشده توسط 
جانشینان نادر در مواردی، به مقتضای موضوع سند، به ارقام سالطین صفوی اشاره شده است 
و صدور سند ازجانب آنان دربارۀ موضوعی خاص در ادامۀ اسناد صادره ازجانب شاهان 
صفوی و به عبارت دیگر تأییدکنندۀ آن دانسته شده است. در تمامی این موارد عبارت ها و 

صفت های مذکور دربارۀ شاهان صفوی عباراتی احترام آمیزند.
انتصاب  دربارۀ   1161 ذی حجۀ  در  که  شاهرخ شاه  از  فرمانی  در  نمونه  برای 
میرزامحمدرضی به سمت نظارت آستانۀ مقدسه صادر شده، به فرد مزبور مسئولیت داده 
شده است تا در راستای قاعده و رویۀ معمول در دورۀ صفویه عمل کند: »در نظم و نسق 
زراعت و امالک موقوفۀ سرکار مقدس و تعیین داروغگان در همه جا موافق قرارداد ضابطۀ 
ایام صفویه ]عمل کند[« )رضوی، 1352، ص154( و از شاهان صفوی با عنوان »سالطین 
جنت مکین« یاد شده است )رضوی، 1352، ص154(. نیز در فرمانی از ابراهیم شاه مورخ 
صفر 1162 دربارۀ واگذاری سیورغال ذکر شده است که روستاهای مذکور در متن سند 
»در ایام سالطین جنت مکین صفویه« نیز سیورغال مخاطب فرمان بوده اند و اکنون نیز همان 
قاعده برقرار است )رشتیانی، 1394، ج3، ص210(. برای مثالی دیگر می توان به فرمانی از 
شاه سلیمان دوم اشاره کرد که در آن، در کنار عبارت »سالطین جنت مکین صفویه«، عبارت 
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دعایی »اناراهلل برهانهم« نیز ذکر شده است )مدرسی طباطبایی، 1361، ص227(.
این در حالی است که در هیچ یک از فرمان های باقی مانده از نادرشاه به نام شاهان 
صفویه اشاره نشده است و اگر در موردی، بنابه اقتضای موضوع به ارجاع به اسناد قبلی 
نیاز بوده است، این موضوع با عباراتی نظیر »به دستور سابق« )کریم زادۀ تبریزی، 1385، 
ص141(، »به دستور قدیم« )کریمیان، 1376، بهار و تابستان، ص14( و »از قرار دستور و 
معمول قدیم« )kostikyan, 2008, p221( انجام شده و از واژۀ »صفویه« استفاده نشده است. 
تنها در یک مورد، نادرشاه عبارت روشن تری را در اشاره به سالطین صفوی و روزگار آنان 
به کار برده است که آن نیز عبارت »ایام قزلباش« )kostikyan, 2008, p217( است و متضمن 
واژۀ »صفویه« نیست و به وضوح در مقایسه با عبارت هایی نظیر »سالطین جنت مکین 
صفویه« که در فرمان های جانشینان او آمده است، درجۀ احترام و بزرگداشت کمتری را 

نمایش می دهد.

7. نتیجه گیری
نادرشاه اقدامات خود را در خدمت طهماسب دوم با شعار تالش برای احیای قدرت 
خاندان صفوی آغاز کرد؛ ولی اندک اندک با کنارزدن رقبا و با کسب موفقیت در مانورهای 
نظامی جایگاه خود را تثبیت کرد و سرانجام در شورای دشت مغان، حکومت را اَزآِن 
خود کرد. او از ابتدای قدرت گیری تا پایان عمر همواره با چالش مشروعیت صفوی 
مواجه بود و در همین راستا آگاهانه تالش می کرد تا یادمان ها و آداب ورسوم صفوی را 
محو کند و دستاوردها و اقدامات آن خاندان را تحقیر و تقبیح کند. این اقدامات موجب 
واکنش جانشینان او شد و آنان برای همراه کردن افکار عمومی با خود و کسب مشروعیت 
ناچار شدند که شعار احیای آداب و سنن صفوی را سردهند؛ بنابراین در دورۀ جانشینان 
او الگوی اداری و سیاسی دورۀ صفوی احیا شد. فرمان های تولیدشده ازسوی جانشینان 
نادرشاه آشکار می کند که سنت های مربوط به تولید سند در دورۀ صفوی به عنوان جنبه ای 
از رسوم اداری آن دولت، در این زمان احیا و تکرار شده است. ممتازنویسی واژۀ صفویه، 
کاربرد سجع مهرهایی نزدیک به سجع مهرهای شاهان صفوی، احیای سنت تولید نشان 
و احترام به خاندان صفوی در متن اسناد، گویای احیای سنت های سندپردازی صفوی در 

این دوره است.
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چڪیده:

هدف: نقشه ای که »حسین علی معمار، تسلط کاشانی« در سال 1313 خورشیدی از باغ فین تهیه کرد  یکی از 
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1. مقدمه
اسناد تصویری یکی از منابع مطالعۀ تاریخ معماری به شمار می آیند. نقوش بناها و اشیاء، 
نگاره های درون نسخه ها و یا تصویرشده بر روی دیوارها، عکس ها، طرح های دستی و 
گراورها همگی به نوعی سندی تصویری برای مطالعه و بررسی وضعیت معماری گذشته 
هستند. نقشه ها با مقیاس های گوناگون از نقشه های سرزمینی گرفته تا نقشۀ بناها نیز 
در زمرۀ اسناد تصویری ای هستند که در مطالعات بسیار به کار می آیند. اولین نقشه های 
تهیه شده از بناها و خوانش آثار معماری براساس این نقشه ها، اطالعات فراوانی از وضعیت 
گذشتۀ بناها در اختیار می گذارند. برای نمونه نخستین نقشۀ تهیه شده از باغ فین کاشان 
)موضوع مقالۀ حاضر( اطالعات فراوانی را از وضعیت باغ در زمان تهیۀ نقشه دربر دارد. 
این نقشه را در سال 1313ش/1353ق فردی به نام حسین علی تسلط ترسیم کرده است. این 
نقشه یکی از نخستین مستندنگاری های انجام شده از باغ شاه فین و سندی برای شناخت 
آن است. هم چون سایر اسناد تاریخ معماری، این سند نیز به مطالعه و تفسیر نیاز دارد. 
اهمیت تفسیر این نقشه به عنوان نوعی سند این است که نخست جایگاه آن در مطالعات 
باغ ایرانی روشن می شود و فهم بهتری از آن به دست می آید و دیگر این که نقشۀ مذکور به 
فهم وضعیت باغ در زمان تهیۀ نقشه، کمک می کند. تاکنون پژوهشی دربارۀ این سند انجام 
نشده است و به نظر می رسد نبود مطالعه و تفسیر مناسب سبب شده است که این سند یا در 
مطالعات باغ نادیده گرفته شود، یا برداشت هایی نادرست و ناقص از آن صورت گیرد و یا 

دست کم جایگاه تهیه کنندۀ نقشه در وضعیت امروزی باغ فین نادیده گرفته شود.
سال  در  ویلبر  نیوتن  دونالد  که  نقشه ای  می دهد  نشان  اولیه  مقایسۀ  و  بررسی   
 Wilber( 1939م/1318ش یعنی پنج سال پس از نقشه تسلط از باغ فین ترسیم کرده است
and Ackerman, 1940(، تاحدزیادی با نقشۀ تسلط مطابقت دارد. به بیان دیگر، به نظر می رسد 

که ویلبر بدون تشکیک در صحت نقشۀ تسلط و بی آنکه درکی روشن از نوع و هدف نقشۀ 
یادشده داشته باشد، آن را مبنای کار قرار داده و نقشۀ خود را براساس آن تنظیم کرده است. 
نقشۀ ویلبر یک بار در سال 1957م در مقاله ای از او با موضوع باغ فین )Wilber, 1957( و 
بار دیگر در کتاب »باغ های ایران و کوشک های آن« )Wilber, 1962( به کار رفته است. در 
مقاله ای دیگر هم درزمینۀ بازبینی طرح خیابان اصلی باغ فین براساس سن درختان آن، به 
 Jayhani( نقشۀ حسین علی تسلط و شباهت ترسیم ویلبر با نقشۀ تسلط اشاره شده است
and Rezaeipour, 2016(. اهمیت نقشۀ تسلط زمانی روشن می شود که بدانیم نقشۀ ویلبر 

در مطالعات باغ ایرانی و معرفی طرح چهارباغ و فراگیرشدن آن بسیار اثرگذار بوده است؛ 
بنابراین هدف این پژوهش این است که مشخص کند نقشۀ تسلط از باغ فین، چگونه 
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نقشه ای است و به چه منظوری تهیه شده است. داده های این تحقیق از خالل اسنادی چون 
اسناد تعمیرات باغ و نامه های مرتبط با آن، و تصاویر و منابع مکتوب گردآوری شده اند و 
راهبرد تحقیق نیز تفسیری-تاریخی است. در این پژوهش ابتدا نقشۀ معمار تسلط معرفی 
و ویژگی های ظاهری آن بیان می شود. سپس یادداشت های نگاشته شده بر روی نقشه 
بررسی می شود تا مشخص شود که این سند به خواست چه کسی و توسط چه فردی تهیه 
شده است. در بخش دوم با معرفی بناهای باغ فین براساس نقشۀ معمار تسلط، خوانشی 
از باغ ارائه می شود. سپس باتوجه به نقشۀ مذکور و با به کارگیری عکس ها و اسناد مربوط 
به باغ فین تصویری از وضعیت باغ در زمان تهیۀ نقشه ارائه می شود و هدف معمار از 
ترسیم آن تاحدی روشن می شود. آخرین بخش پژوهش به جمع بندی بخش های پیشین 
و بررسی نوع نقشۀ معمار تسلط از باغ فین و تأثیر آن بر وضعیت کنونی و سیمای متأخر 

باغ اختصاص دارد.

2. بررسی و مطالعۀ نقشه
نقشۀ معمار تسلط به عنوان سندی از باغ شاه فین، شامل طرح باغ و نوشته هایی در متن و 
حاشیه است. توجه به ویژگی های این سند و دقت در ادبیات و محتوای نوشته های مندرج 
در آن، عالوه براینکه نکاتی را دربارۀ نقشه و متصدیان تهیه و ترسیم آن روشن می کند، 
فهمی درست تر از سند مذکور به دست می دهد. براین اساس، بخش پیش رو به بررسی 
مشخصات ظاهری سند، ادبیات به کاررفته در آن و معرفی سفارش دهنده و ترسیم کنندۀ 

نقشه اختصاص دارد.

1. 2. مشخصات ظاهری
نقشه ای که حسین علی تسلط، معمار دورۀ پهلوی در سال 1313ش/1934م از باغ فین 
ترسیم کرده است، نخستین پالن موجود از باغ یادشده است که از آن اطالع داریم. این نقشه 
شامل پالن باغ و فضاهای مربوط به آن است و در آن جوی ها، حوض ها و بناها با خطوط 
پررنگ و ضخیم و حدود باغچه های درون باغ و نیز خیابان بیرون باغ و مقابل سردر آن 
با خطوط کم رنگ ترسیم شده است )تصویر 1(. عالوه بر پالن باغ، بر روی نقشه و نیز در 
حاشیۀ آن نوشته هایی نیز دیده می شود که ازحیث موضوع در سه دسته جای می گیرند. 
نخست نوشته های روی پالن که به معرفی فضاها و شرح مختصری از وضعیت آن ها در 
زمان ترسیم نقشه اشاره دارد )تصویر 2، شمارۀ 1(. دستۀ دوم که بر حاشیۀ نقشه درج 
شده است، راهنمای نقشه است و دربارۀ رنگ ها و عالمت های به کاررفته در نقشه اطالعاتی 
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می دهد )تصویر 2، شمارۀ 2(. دستۀ سوم که در گوشۀ پایین و سمت راست پالن و خارج 
از آن نوشته شده است، عالوه بر ذکر عنوان نشان می دهد که نقشه را چه سالی و چه کسی 
تهیه کرده است. این نوشته ها در اندازه ای کوچک و با خطی یکسان که به شکستۀ نستعلیق 
نزدیک است نوشته شده اند و تنها نام ترسیم کننده، »حسین علی معمار تسلط کاشانی«، 

ازحیث نوع خط و اندازۀ حروف با سایر نوشته ها متفاوت است )تصویر 2، شمارۀ 3(.
جمالتی که بیرون از نقشه و به عنوان راهنمای آن ثبت شده است، نشان می دهد که 
معمار هنگام ترسیم نقشه برای معرفی بهتر، از رنگ و عالمت هایی بهره برده و سپس 
در حاشیه، مفهوم آن ها را به این صورت توضیح داده است: »خط سبز صفحه، عالمت 
حیاض1و جداول آب است و نقطه ها فواره ها« و »اراضی خارج از باغ به رنگ زرد است« 
)تصویر 2، شمارۀ 2(. جملۀ اول، بیرون از نقشه و در پایین سمت راست آن و دومی در 
سمت راست نقشه و به صورت عمودی نوشته شده است. هرچند در نسخۀ فعلی نقشه 
که در این پژوهش استفاده می شود، اثری از رنگ نیست و راهنمای نقشه چندان به کار 
این پژوهش نمی آید، ولی بدون تردید نسخۀ اصلی رنگی بوده است. به نظر می رسد که از 
اصل نقشه بعداً عکس سیاه وسفید تهیه شده است؛ این عکس درون پروندۀ ثبت باغ فین 
در فهرست آثار ملی ایران به شمارۀ 238 قرار دارد. باوجوداین، از محل نگهداری و نیز 
اندازه و نوع کاغذی که اصل نقشه بر روی آن ترسیم شده است، اطالعی در دست نیست. 1. حیاض /hiyāz/: جمع حوض

   

تصویر  1

و  فین  باغ  از  تسلط  نقشۀ حسین علی 
اجزای آن )پروندۀ ثبتی باغ فین(.
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2. 2.ادبیات به کاررفته در منت سند
متون نقشۀ حسین علی تسلط اغلب به طرز معمول نگارش در دورۀ پهلوی و رسم الخط 
اسناد در آن دوره نوشته شده است. دربین واژگان به کاررفته نیز به جز کلماتی که احتماالً 
تحت تأثیر لهجۀ کاشانی تغییر یافته اند، واژۀ ناآشنایی به چشم نمی خورد. برای نمونه واژۀ 
»استلخ« که برای نشان دادن بعضی از حوض ها در نقشه به کار رفته است، صورت عامیانه 
یا تغییریافتۀ »استخر« در لهجۀ کاشانی است. کالنتر ضرابی نیز در تاریخ کاشان این واژه 
را به صورت »استرخ« به کار برده است )کالنتر ضرابی، 1378، ص23(. عالوه براین، در متن 
این سند همانند بسیاری از اسناد و نامه های رسمی، واژگان عربی بسیاری دیده می شود که 

معنای آن ها نیز مشخص است؛ مانند »یمین«، »یسار«، »مخروبه«، »محصوره« و »اشجار«.
نکتۀ قابل توجه در خوانش متون مندرج در نقشه این است که معمار در برخی 
ترکیب ها و عبارات مانند »هشت کریاس ورودی بنایه شاه عباس«1 در هشتی بنا، و »عمارت 
وسط بنایه شاه عباس«2 در کوشک میانی باغ، به جای کسرۀ اضافه، به انتهای کلمه »ه« افزوده 
و آن ها را »بنایه شاه عباس« معرفی کرده؛ درحالی که مقصودش »بناِی شاه عباس« بوده است. 

توجه به این نکات می تواند به فهم درست تری از نقشه منجر شود.

3. 2. معرفی سفارش دهنده و ترسیم کنندۀ نقشه
توضیحات مندرج در حاشیۀ پایین نقشه، به معرفی نقشه، ترسیم کننده و سال ترسیم اشاره 
دارد؛ هم چنین نشان می دهد که این نقشه به خواست یا دستور چه کسی ترسیم شده است 
و بنابراین به طور ضمنی هدف از ترسیم آن و بالطبع نوع نقشه را روشن می کند. براساس 
این توضیحات، سند یادشده »نقشه کلیۀ باغ شاه فین کاشان جلو]ی[ چشمۀ سلیمانیه« 
است و »حسب االمر ریاست جلیلۀ مالیه به تاریخ یوم جمعه 1313/1/31« برابر با »پنجم 

   

تصویر 2
نوشته های درج شده در منت و حاشیۀ نقشۀ 
باغ  ثبتی  )پروندۀ  باغ  از  تسلط  حسین علی 

فین(.

بنای  ورودی  ])کریاس(  »هشت[ی   .1
شاه عباس«

2. »عامرت وسط بنای شاه عباس«
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محرم الحرام 1353« توسط »حسین علی معمار تسلط کاشانی« ترسیم شده است )تصویر 3(.

این که چرا نقشۀ باغ به دستور ریاست مالیه و به سفارش او تهیه شده است، با اشارۀ 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در مرآةالبلدان آشکار می شود. در این کتاب پس از شرح 
چشمۀ فین آمده است: »به حکم خاقان خلدآشیان فتح علی شاه نوراهلل مضجعه در کنار باغی 
در فین عمارتی سلطنتی ساخته اند که زایدالوصف محل نظر است و از مالیات کاشان 
برای خرج مرمت این عمارت مبلغی منظور و مقرر داشته اند« )اعتمادالسلطنه، 1368، 
ج4، ص2219(. این نوشته روشن می کند که از سال ها قبل و چه بسا از زمان ساخت بنای 
قاجاری در باغ و آن طور که نویسنده ذکر می کند از زمان فتحعلی شاه تعیین شده است که 
اعتبار الزم برای تعمیرات این باغ از محل مالیات کاشان تأمین شود. هم چنین دربین اسناد 
مربوط به باغ نامه ای وجود دارد که نشان می دهد در سال 1330ق/1290ش/1911م و در 
آستانۀ خرابی و نابه سامانی باغ فین شخصی درصدد خرید آن برآمده و در مکاتبه با وزارت 
داخله، به صرف هزینه برای تعمیر باغ ازسوی مالیه اشاره کرده است )ساکما، 240/19170(. 
باتوجه به اشارۀ اعتمادالسلطنه و متن نامۀ مزبور و ازآن جاکه ادارۀ مالیه متولی مالیات و ناظر 
بر چگونگی مصرف آن بوده است، تاحدودی مشخص می شود که چرا نقشه به دستور 

رئیس ادارۀ مالیه تهیه شده است.
ترسیم کنندۀ نقشه براساس اطالعات حاشیۀ آن حسین علی تسلط، معمار کاشانی در 
دورۀ پهلوی است. از زندگی و آثار تسلط اطالعات مستندی در دست نیست.1 عالوه براین 
نقشه، نامه ای نیز به خط او وجود دارد که در آن وضعیت باغ را شرح داده است )ساکما، 
310/38726( )تصویر 4(. هم چنین نام او در دو نامۀ دیگر هم که به وضع باغ شاه فین 
اشاره دارند به چشم می خورد. نامۀ اول را شخصی به نام نصراهلل در 5مهرماه1312ش و 
نامۀ دیگر را همو، یک ماه بعداز نامۀ اول نوشته و در متن آن، به نقل از »استاد حسین 
معمار کاشانی« وضعیت باغ را برای وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 

   

تصویر 3
فین  باغ شاه  نقشۀ  توضیحات  و  عنوان 

)پروندۀ ثبتی باغ فین(.

را  تسلط  حسین علی  سیف  هادی   .1
هرنمندی معرفی کرده که در هرن گچ بری و 
نقاشی روی گچ مشهور بوده است )سیف، 
1379، ص34(؛ ولی منبع دقیقی برای گفتۀ 

او در دست نیست.
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شرح داده است )ساکما، 310/38726(. توجه به متن این دو نامه، نقش معمار تسلط را در 
فرایند ثبت باغ در فهرست آثار ملی و تعمیرات پس ازآن به خوبی نشان می دهد. هم چنین 
یادداشتی در دومین شمارۀ نامۀ کاشان به نقل از شیخ علی ادیب کاشانی منتشر شده است که 
به معماری به نام »حسین علی« اشاره دارد. بنابر این یادداشت که کم وکیف تخریب بخشی 
از منارۀ زین الدین کاشان را شرح می دهد، حسین علی معمار در سال 1344 هجری قمری 
در همکاری دیگری با ادارۀ مالیه، مسئول تخریب و ضبط مصالح منارۀ زین الدین نیز 

بوده است.1

3. خوانش باغ براساس نقشۀ معامر تسلط
همان طورکه پیش ازاین اشاره شد، بخش های ترسیم شده با خطوط ضخیم، نشان دهندۀ 
بناهای باغ و برخی اجزای آن هم چون حوض هاست. چون نسخۀ موجود و به کاررفته 
در این پژوهش رنگی نیست، رنگ های به کاررفته در نقشۀ معمار چندان به کار تشخیص 
اجزاء نمی آید؛ ولی دقت در نقشه نشان می دهد که بخش های ساخته شده و ابنیۀ باغ 
به صورت دوخطی، جوی ها با خط ضخیم و ممتد و حوض ها به صورت چهارگوش و 
پر نمایش داده شده اند و فضاهای خالی و بدون رنگ و عالمت نیز نمایندۀ باغچه ها و 

خیابان ها هستند.

ساخته  مناری  زین الدین  »خواجه   .1
تاریخ  در  شهری  هیچ  در  که  کاشان  در 
این  به  مناره ای  چنین  که  منی دهد  نشان 
ارتفاع ساخته شده باشد و این عالمت از 
اختصاصیات کاشان بود و مدت زمانی است 
بود. درصورتی که  نهاده  به کجی  که روی 
پیران بلد و معمرین می گویند در طفولیت 
هم به خاطر داریم که این منار کج بوده، 
ولی محکم است؛ افتادن برایش نیست. ... 
جمعی در تاریخ 1344 اجتامع کردند که باید 
خراب کرد. بعضی از اشخاص داوطلب شدند 
برای این امر و بعضی مانع شدند تا باالخره 
مالیه را به طمع انداختند که با فروش مصالح، 
منافع آن مال دولت باشد. ... مجدداً امسال 
سنۀ  است،  پهلوی  سلطنت  اول  سال  که 

1345 مالیه را به طمع انداخته اعالن کردند

   

تصویر 4
نامۀ استاد حسین معامر دربارۀ وضعیت 

باغ فین )ساکام، 310/38726(.
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در این نقشه محوطۀ باغ به صورت چهارگوش ترسیم شده که دارای دو محور اصلی 
عمود بر هم است و یک محور طولی فرعی نیز به موازات محور اصلی و در سمت چپ 
مانند جوی ها و حوض ها،  اجزائی  باغ و  بناهای مختلف  دارد )تصویر 5(.  آن وجود 
براساس این چهارگوش و محورهای نام برده ساماندهی شده اند و در سه گوشۀ باغ هم 
برج ها قرار دارند. در این نقشه فضای ورودی باغ شامل جزئی بیرونی به نام »سردر« است 
که با خیابان مقابل باغ ارتباط دارد و فضایی هشت گوش که پشت سردر است و با عنوان 
»هشت کریاس ورودی بنایه شاه عباس« معرفی شده است. در طرفین فضای ورودی توالی 
اتاق هایی دیده می شود که تسلط بخش سمت راست را بانام »سربازخانه های مخروبۀ 
طرف یمین« و بخش سمت چپ را با عنوان »سربازخانه های طرف یسار تمام مخروبه« در 
نقشه نشان داده است. پس از فضای ورودی، خیابانی در نقشه مشخص است که دورتادور 
باغ می گردد و معمار آن را این گونه معرفی کرده است: »خیابان های دورتادور کنار محصوره 
است که در تمام محاطٌ علیه باغ می گردد و آب جداول در آن ها جاری است به عالمت 

رنگ سبز این نقشه« )تصویر 5(.

   

تصویر  5 
نقشۀ  در  و رسبازخانه ها  باغ  ورودی 
باغ  ثبتی  )پروندۀ  تسلط  حسین علی 

فین(.

حمیدرضا  جیحانی
نغمه  اسدی چیمه
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درست منطبق بر محور ورودی، خیابان اصلی باغ با تأکید بر جوی میان آن مشخص 
شده است و تنها توضیح ثبت شده در این بخش نیز به جوی جاری در میان این خیابان 
اختصاص دارد: »جدول آب جاری از استلخ که سرمی ریزد و نقطه ها فواره.« ابتدای این 
جوی در نقشه به حوضی مرتبط است که معمار آن را »استلخ« معرفی کرده است. در پشت 
این حوض و درست در مرکز باغ، کوشک صفوی نمایش داده شده و در آن عبارت 
»عمارت وسط بنایه شاه عباس« درج شده است. در امتداد محور اصلی باغ و در سوی دیگر 
کوشک صفوی، دو حوض ترسیم شده است. نخست حوض دراز که توضیحات آن خوانا 
نیست، ولی مشخص است که در آن نیز نقاط نمایندۀ فواره ها هستند و حوض دیگر، که 
بانام »حوض جوش« معرفی شده است. در انتهای همین محور نیز »عمارت کریم خانی« 
ترسیم و با همین نام معرفی شده و در جنب آن، خلوت کریم خانی با عبارت »خلوت 

کریم خانی قابل تعمیرات«1 نشان داده شده است )تصویر 6(.

1.  این عبارت به صورت »قابل تعمیر است« 
نیز می تواند خوانده شود.

   

تصویر  6
 بناهای منطبق بر محورهای طولی باغ 

)پروندۀ ثبتی باغ فین(.

نقشۀ معامر حسین علی 
تسلط از باغ فین ...
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به موازات خیابان اصلی باغ که در راستای شمال شرقی جنوب غربی امتداد یافته، 
محور فرعی باغ نیز ترسیم شده است که انتهای آن به »شترگلوی فتح علی شاه« می رسد. این 
عمارت، میان عمارت کریم خانی در منتهی الیه خیابان اصلی باغ و فضای دیگری قرار دارد 
که در گوشۀ باالی سمت چپ نقشه به صورت »عمارت مخروبه قابل تعمیرات« معرفی 

شده است )تصویر 6(.
عالوه بر محورهای طولی باغ، محور عرضی ای که این دو محور را قطع می کند نیز 
در نقشۀ تسلط نشان داده شده است؛ ولی این محور و تقاطع آن با محور طولی، برخالف 
وضع امروزی باغ که در یک سوم انتهایی قرار دارد )تصویر 5(، به مرکز باغ متمایل شده و 
کوشک میانی بر روی آن قرار گرفته است. در یک سوی محور عرضی و در سمت راسِت 
کوشک صفوی، بنایی مفصل دیده می شود که خط محیطی آن خارج از چهارگوش باغ 
رسم شده است. این عمارت به صورت »عمارت خلوت سردر علی محمدخانی1 در قسمت 
شمال غربی مخروبه است« معرفی شده است. مقابل این عمارت و نیز درون آن، دو حوض 
مشخص شده است که هر دو به همراه جزئی از عمارت به نام »سردر خلوت« که با بیرون 
از باغ مرتبط است، بر محور عرضی باغ قرار دارند. در غرب این عمارت و متصل به آن 
نیز بنایی نشان داده شده که در نقشه به نام »اصطبل مخروبۀ سردر علی محمدخانی« معرفی 
شده است و در میان آن حوضی است که در آن عبارت »آب انبار وسط اصطبل« درج 
شده است. در سوِی دیگرِ محور عرضی و درست منطبق بر آن، »عمارت مخروبۀ سردر 
...« نشان داده است که حوضی نیز در مقابل دارد. سایر بناهای باغ در جنب این عمارت و 
با عناوین »استلخ مخروبه«، »حمام بزرگ مرمر« و »حمام کوچک )مقتل؟( امیرکبیر« معرفی 

شده اند )تصویر 7(.

نظام الدوله  به  ملقب  علی محمدخان   .1
و  قاجار  فتح علی شاه  صدراعظِم  فرزنِد 
داماد فتح علی شاه بوده که به دستور شاه 
کرده است  حکومت  کاشان  بر  نیز  مدتی 
ص1599(.  ج3،   ،1367 )اعتامدالسلطنه، 
بنای خلوت اکنون به نام خلوت نظام الدوله 
مشهور است؛ ولی نقشۀ حسین علی تسلط 
این عامرت  نشان می دهد که در گذشته 

بانام علی محمدخان شناخته می شده است.

   

تصویر  7
باغ  عرضی  محور  بر  منطبق  بناهای 

)پروندۀ ثبتی باغ فین(.

حمیدرضا  جیحانی
نغمه  اسدی چیمه
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4. مطالعۀ کیفیت فضاهای باغ و مروری بر دیگر اسناد
در نقشۀ معمار تسلط کیفیت بناهای باغ و وضعیت آن ها در زمان تهیۀ نقشه نیز بیان 
شده است. در این بخش آن چه این نقشه دربارۀ وضعیت باغ فین در اختیار می گذارد، 
با تصاویری از باغ در همان زمان تطبیق داده می شود تا درستی نقشه و دقت معمار در 
تشخیص و بیان کیفیت بناهای باغ معلوم شود. این تطبیق و نیز بررسی اسناد ثبت باغ در 
فهرست آثار ملی و گزارش های تعمیرات آن، عالوه بر روشن کردن وضعیت باغ، هدف از 

تهیۀ نقشه را نیز تااندازه ای مشخص می کند.

1. 4. رشح کیفیت ابنیۀ باغ در نقشۀ حسین علی تسلط
نگاهی به معرفی فضاها در نقشۀ معمار تسلط نشان می دهد که او عالوه بر ذکر نام ابنیۀ باغ، 
به وضعیت آن ها در زمان ترسیم نیز اشاره کرده است. او برای تعیین میزان آسیب دیدگی 
هر فضا به جای نوشتن گزارش یا توضیحات مفصل، از دو صفت استفاده کرده است که 
ُمبیّن میزان خرابی فضاهای مختلف است: »مخروبه«؛ و »قابل تعمیرست« )تصویر 8(. به نظر 
می رسد که او صفت مخروبه را برای آن بخش از بناهای باغ به کار برده است که تاحدزیادی 
ویران بوده اند و بازسازی آن ها دشوار و مستلزم صرف هزینۀ بسیاری ازسوی ادارۀ مالیه 
بوده است و یا فضای بااهمیتی نبوده اند؛ هم چون سربازخانه ها طرفین ورودی، خلوت 
علی محمدخانی و اسطبل جنب آن. در مقابل، معمار تسلط بناهای شاهانه و مهم باغ و 
بناهایی را که دچار آسیب جدی نبوده اند با عبارت »قابل تعمیرات« معرفی کرده است تا 
هزینۀ تعمیر آن ها برآورد شود؛ بناهایی چون خلوت کریم خانی و عمارت جنب شترگلوی 

قاجاری.

   

تصویر  8
منونۀ واژگان به کاررفته در نقشه )پروندۀ 

ثبتی باغ فین(.

نقشۀ معامر حسین علی 
تسلط از باغ فین ...
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2. 4. کیفیت ابنیۀ باغ براساس تصاویر و اسناد دیگر
اوضاع باغ که در نامۀ استاد حسین معمار بیان شده بود )ساکما، 310/38726(، در برخی 
اسناد دیگر نیز قابل مشاهده است. مهم ترین سند تصویری ای که وضعیت باغ را درست در 
همین زمان نشان می دهد، عکس هایی است که میرون اسمیت1 در سال 1934م/1313ش 
از باغ گرفته است. در این عکس ها آشفتگی باغ و میزان آسیب دیدگی و ویرانی بناهای آن 
را به وضوح می توان دید )تصویر 9(. مقایسۀ این عکس ها با تصاویری که پیش تر از باغ شاه 
فین تهیه شده است، نشان می دهد که باغ در مدت زمانی کوتاه به چنین وضعی دچار شده 
و از شکوه و آبادانی خود در دوران پیشین فاصله گرفته است. ازجمله تصاویری که در 
نزدیک ترین زمان به عکس های اسمیت تهیه شده است، عکس های هنری ویوله2  است 
بهتر باغ را درحدود سال های 1912م/1291ش تا 1914م/1293ش  که وضعیت نسبتاً 
نمایش می دهد. برای نمونه در عکسی که او از خیابان اصلی باغ گرفته است، می توان دید 
که کوشک میانی دچار آسیب چندانی نیست و کاله فرنگی چوبی که در عکس اسمیت 

تخریب شده است، هنوز بر بام آن وجود دارد )تصویر 10(.

1. Myron Bement Smith
2. Henry Viollet

   

تصویر  10
و کاله فرنگی  میانی  وضعیت کوشک 
ویوله  هرنی  عکس  در  آن  چوبی 
 1914 تا   1912 سال های  درحدود 

میالدی 
.)…The Henry Viollet Photos(

   

تصویر  9
وضعیت کوشک میانی بدون کاله فرنگی 
در  اسمیت  میرون  عکس  در  چوبی 
 The Myron Bement( 1934 میالدی

.)…Smith Collection

حمیدرضا  جیحانی
نغمه  اسدی چیمه

)9()10(
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سایر تصاویر مربوط به باغ که همگی پیش از زمان بازدید ویوله تهیه شده اند، هم چون 
عکس های خان بابای حسینی در سال 1319ق/1901م )تصویر 11( و ترسیم های پاسکال 
کست1 در 1839 میالدی )تصویر 12(، از وضعیت مناسب باغ در گذشته های دورتر خبر 
می دهند. بنابراین به نظر می رسد که خرابی های چشمگیر باغ که در نامه های نصراهلل و نامه 
و نقشۀ استاد حسین معمار بازنمایی شده است و در عکس های اسمیت نیز مشهود است، 
در اواخر سدۀ سیزدهم و براثر حضور نایب حسین کاشی در باغ و استفاده از باغ به عنوان 
پایگاه نایبیان ایجاد شده باشد. عالوه براین، گستردگی خرابی های نایبیان در باغ در کتاب 
تاریخ اشرار کاشان نیز شرح داده شده است: »... چیزی که از آن باغ باقی است فقط زمین و 
آبی که از آن می گذرد. تمام سنگ های مرمر عالی و کاشی های مرغوب و درخت و چوب 
و سنگ حتی دِرِ آن را حمل دادند ...« )مدنی، 1378، ص58(. این توصیف نشان می دهد 
که پس از پایان طغیان نایبیان در کاشان، باغ فین به ویرانه ای بدل شده است و بسیاری 
از اجزای آن ازبین رفته اند. ازجمله بارزترین این اجزا کاله فرنگی کوشک میانی است2 
که مقایسۀ تصاویر 9 و 10 این موضوع را تأیید می کند. در نامۀ دیگری نیز که در سال 
1337ق/1298ش نوشته شده، ضمن پیشنهاد خرید عمارتی برای ادارۀ حکومتی، به خرابی 
باغ فین دراثر بی توجهی اشاره شده است )ساکما، 481/293(. این نامه ازحیث هم زمانی 
تاریخ نگارش آن با پایان یافتن غائلۀ نایبیان در کاشان اهمیت دارد و متن آْن اوضاع خراب 

باغ را پس از خروج اشرار از آن به خوبی نشان می دهد. 
با مقایسۀ تصاویر و مرور کوتاه سابقۀ ویرانی باغ می توان گفت که دربین اسناد 

   

تصویر  12
چوبی  کاله فرنگی  و  میانی  کوشک 
ترسیم  در  آسیبی  هیچ گونه  بدون  آن 
1839م  سال  در  کست  پاسکال 

)علی دوست، 1393(.

   

تصویر  11
در  میانی  کوشک  سامل  نسبتاً  بدنۀ 
عکس خان بابا حسینی در سال 1319ق 

)سمسار و دیگران، 1393، ص259(.

1. Pascal Coste
خرسوی،  نک:  بیشرت  اطالعات  برای   .2
محمدرضا. )1368(. طغیان نایبیان در جریان 

انقالب مرشوطیت ایران. تهران: به نگار.

نقشۀ معامر حسین علی 
تسلط از باغ فین ...

)11()12(
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تصویری موجود از باغ فقط عکس های میرون اسمیت وضعیت باغ را با زمان حضور 
حسین علی معمار در باغ مشابه نشان می دهد و بیشتر به کار بررسی نقشۀ او می آید. سایر 
تصاویر تهیه شده در زمان های قبل تر ازجمله عکس های هنری ویوله، خان بابای حسینی و 
نیز ترسیم های پاسکال کست نمی توانند منابعی مناسب برای بررسی اوضاع باغ در زمان 

تهیۀ نقشۀ معمار تسلط باشند.
مقایسۀ تصاویری که میرون اسمیت در سال 1934 میالدی تهیه کرده است با نقشۀ 
حسین علی تسلط، نشان می دهد که معمار عالوه بر تبیین وضعیت کلی باغ، کیفیت هریک 
از بناهای آن را نیز به درستی مشخص کرده است؛ برای نمونه در تصویر اسمیت از مقابل 
سردر ورودی باغ، در طرفین سردر ویرانه هایی دیده می شود )تصویر 13( که تسلط هم 
در نقشۀ خود به آن ها اشاره کرده است. وضعیت قدیمی تر این جبهۀ باغ در تصویری از 
پاسکال ُکست در سال 1839م قابل مشاهده است )تصویر 14(. در تصویر کست سرتاسر 
جبهۀ مجاور ورودی اصلی باغ با طاق نماهایی مزین شده است. در این تصویر در دو طرف 
ورودی اصلی باغ دو ورودی دیگر نیز قابل مشاهده است. این دو ورودی در نقشۀ تسلط 
ترسیم نشده اند که شاید تسلط به علت تخریب زیاد متوجه آن ها نشده و یا به دلیل تخریب 
وسیع اهمیتی برای او نداشته اند. احتماالً به دلیل چنین وضعیتی تسلط کل جبهۀ ورودی باغ 
در دو سمت سردرخانه را »مخروبه« معرفی کرده است. سربازخانه ها در تصویری که در 
سال 1961 میالدی از سردر باغ گرفته شده است )تصویر 15( و نیز در وضع موجود باغ 

وجود ندارند و جای خود را به دیواری ساده داده اند.

   

تصویر  13
رسبازخانه های نیمه ویران باغ در سال 
 The Myron Bement( 1934م 

.)…Smith Collection

حمیدرضا  جیحانی
نغمه  اسدی چیمه
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از طرفی دقت در عکس هایی که اسمیت از محور اصلی باغ و حدفاصل سردر تا 
کوشک میانی تهیه کرده است نشان می دهد که در دو طرف خیابان اصلی )میانی( باغ دو 
خیابان دیگر نیز وجود داشته است )تصویر 16(. هم چنین در نقشه ای که او از باغ ارائه 
کرده است، این دو معبر جانبی در کنار خیابان مرکزی که جوی و فواره دارد نشان داده 
شده اند )تصویر 17(. خیابان های فرعی )جانبی( برخالف خیابان میانی که سنگ فرش آن 
را در تصویر می توان دید )تصویر 16(، کف سازی ویژه ای ندارند و خاکی اند؛ ولی در نقشۀ 
معمار تسلط اثری از آن ها وجود ندارد. نبود این دو خیابان فرعی در نقشۀ تسلط نشان 
می دهد که او تنها آن بخش از اجزای باغ را به رسمیت شناخته و قابل ترسیم دانسته است 
که آسیب دیدگی آن ها قابل تشخیص و برآورد بوده است؛ اجزایی هم چون بناها، حوض ها، 

   

تصویر  14
1839م  سال  در  باغ  رسبازخانه های 
 Pascal Coste Manuscript.(
 Bibliotheque municipal de

)Marseille. All rights reserved

   

تصویر  15
حذف رسبازخانه ها از دو طرف رسدر 

1961م  گلی زاده،  رضا  عکاس:  باغ، 

)ساروخانی، 1396، ص147(.
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جوی ها و حتی فواره ها. از این منظر آسیب دیدگی برای دو خیابان فرعی )خاکی( که 
احتماالً براثر رفت وآمد بسیار ایجاد شده اند، بی معنی بوده است؛ به عبارت دیگر، خیابان هایی 
با این ویژگی نمی توانسته است آسیبی دیده باشد و به همین دلیل تسلط از ترسیم آن ها در 

نقشه صرف نظر کرده است.

   

تصویر  16
خیابان اصلی باغ و دو خیابان فرعی 
از  راست:  درختان؛  ردیف  پشت  در 
میانی،  کوشک  به سمت  باغ  ورودی 
چپ: از کوشک میانی به سمت ورودی 
 The Myron Bement Smith( باغ 

.)…Collection

   

تصویر  17

در  فین  باغ  از  اسمیت  میرون  نقشۀ 
 The Myron Bement( سال 1934م

.)…Smith Collection
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3. 4. نگاهی به اسناد ثبت باغ در فهرست آثار ملی و گزارش تعمیرات آن
به نظر می رسد اولین گزارش مکتوبی که از تعمیرات باغ فین وجود دارد، نامه ای است 
که استاد حسین معمار در سال 1312 خورشیدی نوشته و در آن گزارشی از وضع باغ و 

اقدامات انجام شده توسط ادارۀ مالیه ارائه داده است )تصویر 4(:
»... چشمۀ سلیمانی و باغ شاه در قریۀ فین یک فرسنگی کاشان از قدیم االیام معروف 
و کاخ عظیم البنای سلطانی در باغ شاه )محل قتل امیرکبیر( محل گردش و تفرج سالطین 
صفویه بوده است. در قرن اخیر به واسطۀ بی توجهی، عمارات مزبور شروع به انهدام نموده 
و نزدیک بود به کلی ازبین برود و آثاری که از آن باقی مانده عظمت این بناها و شاهکارهای 
قدیم و نقاشی ها و کتیبه بندی ها]ی[ عالی را می رساند. اخیراً رئیس ادارۀ مالیۀ کاشان که یک 
عنصر الیق و وطن خواهی است کمال عالقه مندی را در تعمیر باغ شاه به خرج داده مرتبًا 
تحت سرپرستی و تشریفات ایشان این عبد و عده]ای[ عمله و بنا مشغول ساختمان آن 
هستیم. چون اعتباری که برای ساختمان باغ شاه فین از مرکز صادر شده بسیار قلیل است 
و تکافو نمی دهد و این بنده که درنتیجۀ یک عمری معماری اهمیت و قیمت و موقعیت 
مهم این عمارات عالیه را می داند، پس از تفکرات بسیار بر خود الزم دید]م[ مراتب را به 
عرض خاک پای آن یگانۀ ناجی و صاحب اختیار خاک مقدس ایران رسانده و خاطر خطیر 
ملوکانه را مستحضر سازم؛ شاید موردتوجه واقع شده مقرر فرمایند توجه بیشتری به این 
بناهای عالیه و یادگاری های قدیمی بشود. غالم غالمان- استاد حسین )معمار(« )ساکما، 

.)310/38726
این نامه نشان می دهد که کار تعمیر باغ پیش از ترسیم نقشه، توسط معمار و جمعی 
از بنایان به سرپرستی رئیس ادارۀ مالیه آغاز شده بوده است؛ ولی کمبود اعتبار و نیاز به مبالغ 
بیشتر برای ادامۀ کار، معمار را برآن داشته است تا به مرکز نامه ای بنویسید. این نامۀ او به 
شکل گرفتن دو مکاتبه میان ادارۀ مالیه و وزارت معارف منجر شده است که هر دو مضمونی 
مشابه دارند. در مکاتبۀ اول که در تاریخ هشتم مهرماه 1312 خورشیدی با نامۀ شخصی 
به نام نصراهلل آغاز شده، پس از اشاره به محتوای نامۀ معمار تسلط این طور نوشته شده است:
»... نظر به این که ابنیۀ مزبوره رو به انهدام است، مقتضی است نظر توجهی نسبت به 
آن محل معطوف گردد ... خاطر آن وزارت جلیله را به اظهارات استاد حسین معمار توجه 
می دهد که از معارف کاشان در موضوع ابنیۀ مزبوره تحقیقات نموده، اگر واقعاً اقدامی 
الزم باشد. نصراهلل« )ساکما، 310/38726(. دو روز بعد پاسخ نامه به این صورت ارسال 

شده است:
»در جواب مرقومۀ محترم ... به معارف کاشان دستور دادیم که این ابنیۀ مذکور را 
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معاینه کرده راپورت بدهد تا درصورت لزوم نسبت به مرمت آن ها اقدام مقتضی به عمل آید. 
معاون وزارت معارف« )ساکما، 310/38726(.

مکاتبۀ دوم با یادداشتی که گیرندۀ نامۀ استاد حسین در تاریخ 9آبان ماه1312 خورشیدی 
بر روی آن نوشته آغاز شده است: »به وزارت معارف نوشته شود که دراین باب چه اطالع 
دارند و اگر باید آن محل را جزء آثار ملی و تاریخی منظور داشت اقدام کنند« )ساکما، 
310/38726(. براساس این یادداشت، نصراهلل دوباره نامه نگاری با وزارت معارف را در 
11 آبان از سر گرفته و در نامۀ دیگری خطاب به وزارت مزبور، ضمن اشاره به نامۀ معمار 
دربارۀ اعتبار الزم برای مرمت باغ این طور نوشته است: »... بنای عظیمی از زمان صفویه در 
کاشان باقی است که جزء آثار تاریخی به شمار می رود و چون رو به خرابی گزارده اعتباری 
برای مرمت آن جا معین شده است. ولی آن مبلغ کافی نیست و مرمت بنای مزبور اعتبار 
کافی تری الزم دارد ... اگر باید آن محل را جزء آثار ملی و تاریخی منظور داشت، اقدامات 
مقتضی را برای حفظ آن جا به عمل آورد. نصراهلل« )ساکما، 310/38726(. وزارت معارف 

در تاریخ 16آبان1312ش به این نامه چنین پاسخ داده است:
»... در این موضوع از معارف کاشان توضیح خواسته، چنین راپورت می دهد که 
بعضی از قسمت های ابنیۀ فین توسط ادارۀ مالیه مرمت شده؛ ولی اعتبار بیشتری الزم است 
که ابنیۀ آن جا کاماًل مرمت شود. ضمناً به عرض می رساند که ابنیۀ فین کاشان مربوط به 

دورۀ اخیره است و در فهرست آثار ملی ثبت نشده است« )ساکما، 310/38726(.
پاسخ های وزارت معارف به نامه ها نشان می دهد که رسیدگی به درخواست معمار و 
نیز ادارۀ مالیه و تأمین اعتبار کافی برای تعمیر باغ، مستلزم ارسال گزارشی دقیق از وضعیت 
باغ ازسوی ایشان بوده است. بنابراین به منظور تهیۀ این گزارش، رئیس ادارۀ مالیه کار معاینۀ 
بناها را به حسین علی معمار سپرده و از او خواسته است تا در نقشه ای که از باغ ترسیم 

می کند، کیفیت بناها و وضعیت آن ها را نیز ثبت کند.
براساس این نامه ها، باغ فین در سال 1312 خورشیدی در فهرست آثار ملی ثبت 
نبوده است و بررسی پروندۀ ثبتی نشان می دهد که باغ در 15آذرماه1314ش/ 6دسامبر1935م 
یعنی یک سال پس از نامه نگاری ها و ترسیم نقشه توسط حسین علی تسلط، در فهرست آثار 
ملی غیرمنقول ایران ثبت شده )تصویر 17( و کار تعمیرات آن ادامه یافته است )تصویر 18(. 
نزدیکی زمان این وقایع به یکدیگر نشان می دهد که حسین علی تسلط با نامه ای که نوشته و 
نقشه ای که ترسیم کرده است، چه اندازه بر سرنوشت باغ فین و بناهای آن اثر گذاشته است.
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5. بررسی نوع نقشۀ حسین علی تسلط از باغ فین و هدف از ترسیم آن
براساس آن چه تاکنون گفته شد، نقشۀ تهیه شده توسط »حسین علی معمار تسلط کاشانی«، 
اولین نقشه ای از باغ فین است که در دست است. بررسی این نقشه، تفسیر ادبیات و 
واژگان به کاررفته در آن و نیز تطبیق آن با اسناد و تصاویر دیگری از همان زمان مشخص 
می کند که هدف از تهیۀ این نقشه چه بوده است. در نقشۀ معمار تسلط محدودۀ باغ، بناها، 
حوض ها، باغچه ها، جوی ها و خیابان های اصلی باغ مشخص شده است. دقت در نقشه 
نشان می دهد که حتی معمار محل فواره ها را نیز در نقشه معلوم کرده است. معرفی اجزا و 
بناهای باغ در این نقشه نه با یک کلمه که با عبارات یا جمالت توصیفی انجام شده ست. 
این عبارات و جمالت عالوه بر معرفی گونۀ بنا و نسبت آن با اشخاص و به طور ضمنی 

   

تصویر  18
هزینۀ برآوردشده برای تعمیرات باغ در 

زمان حسین علی تسلط )پروندۀ ثبتی 

باغ فین(.

   

تصویر  17
سند ثبت باغ فین در فهرست آثار ملی 

غیرمنقول )پروندۀ ثبتی باغ فین(.
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معرفی پیشینۀ بنا، کیفیت و وضعیت آن ها را در هنگام ترسیم نقشه بیان می کنند. تطبیق 
بناهایی که در نقشۀ تسلط با صفت »مخروبه« معرفی شده اند، با عکس هایی از همین 
بناها که در سال 1313 خورشیدی میرون اسمیت تهیه کرده است، نشان می دهد که معمار 
به خوبی از این واژگان بهره برده است. برای نمونه ویرانی سربازخانه هایی که او مخروبه 
دانسته است، در تصاویر میرون اسمیت به خوبی مشهود است. هم چنین جملۀ »عمارت 
خلوت سردر علی محمدخانی در قسمت شمال غربی مخروبه است« که بر بنایی در غرب 
باغ درج شده است، نشان می دهد که بنای مدنظر زمانی که معمار نقشه را تهیه می کرده رو 

به ویرانی بوده است که تصویر 19 نیز همین موضوع را تأیید می کند.

حمام،  کریم خانی،  خلوت  در  می توان  را  معرفی  شیوۀ  این  از  دیگر  نمونه های 
سربازخانه ها و عمارت جنب شترگلوی فتح علی شاهی دید؛ بنابراین معمار در تالش 
بوده است تا عالوه بر معرفی بناها و اجزا، وضعیت آن ها را نیز بیان کند و به این منظور از 
صفات »مخروبه« و »قابل تعمیر« استفاده کرده است. نکتۀ دیگری که از مقایسۀ نقشۀ تسلط 
با تصاویر میرون اسمیت روشن می شود این است که برخی از اجزای باغ در نقشۀ تسلط 
ترسیم نشده اند. دو خیابان فرعی دو طرف خیابان اصلی که به موازات آن از عمارت سردر 
تا کوشک میانی کشیده شده اند، مهم ترین اجزایی هستند که در تصاویر اسمیت و نیز در 
ترسیم او از پالن باغ دیده می شوند، ولی در نقشۀ تسلط وجود ندارند.1 ازآن جاکه دو 
خیابان مذکور برخالف خیابان اصلی )میانی( کف سازی ویژه ای نداشته اند و در تصاویر 
نیز خاکی بودن آن ها پیداست، معمار از ترسیم آن ها صرف نظر کرده است. این موضوع 

   

تصویر  19

رسدر  خلوت  عامرت  وضعیت   
علی محمدخانی )سمت راست تصویر( 
 The Myron( در سال 1314 خورشیدی

.)…Bement Smith Collection

1. در طرحی از خیابان اصلی باغ فین که 
برای محاسبه و بررسی سن درختان رسو باغ 
تهیه شده نیز وجود دو خیابان فرعی تأیید 
به:  نک  بیشرت  اطالعات  برای  شده است. 

.) Jayhani and Rezaeipour, 2016(
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نشان می دهد که تنها آن دسته از اجزا و عناصر باغ برای معمار مهم و قابل توجه بوده اند 
که در ساختارشان مصالحی مشخص به کار رفته بوده است. علت را می توان در متن نامۀ 
معمار و مکاتباِت متعاقب آن یافت. براساس این نامه ها، برای تأمین اعتبار کافی برای 
تعمیرات باغ ازسوی وزارت معارف، ارسال گزارشی دقیق از وضع باغ ضروری بوده است. 
به همین منظور معمار به سفارش رئیس ادارۀ مالیه نقشه ای تهیه کرده و در آن کیفیت بناهای 
باغ را نشان داده است؛ بنابراین می توان گفت که هدف معمار از تهیۀ نقشه تبیین وضعیت 
باغ و برآورد هزینۀ تعمیرات و تسلیم آن به وزارت معارف بوده است. از طرفی اسنادی در 
دست است که سابقۀ برآورد هزینۀ تعمیرات باغ فین توسط یک معمار را تا زمان حکومت 
ناصرالدین شاه قاجار به عقب می برد. ازجملۀ این اسناد، تلگراف کامران میرزا به اعتضادالدوله 
در سال 1296 قمری است که موضوع آْن خبر سفر ناصرالدین شاه به قم و کاشان و لزوم 
تهیۀ سیورسات و تعمیر عمارت های دیوانی به ویژه عمارت فین برای اقامت شاه است. 
اعتضادالدوله در جواِب این تلگراف نوشته است که شخصی را به همراه »معماران کاشی« 
برای برآورد هزینۀ تعمیرات به باغ می فرستد )ساکما، 295/1332(؛ بنابراین موضوع بررسی 

و برآورد هزینۀ تعمیرات باغ فین سابقه داشته است.
براساس آن چه گفته شد علت ذکر مخروبه یا قابل تعمیربودن بناها در نقشه، مشخص 
می شود. به نظر می رسد معمار واژۀ »مخروبه« را برای آن بخش از اجزای باغ به کار برده که 
تعمیر آن ها مستلزم صرف هزینۀ بسیار بوده است و درعین حال بناهای مهمی نیز نبوده اند، 
هم چون سربازخانه ها و اسطبل گوشۀ شمال غربی باغ؛ ولی از واژۀ »قابل تعمیر« در بیان 
وضعیت بناهایی بهره برده است که یا به فرد مهمی منسوب بوده اند یا وضعیتی نابه سامان 
برآورد هزینه و  از طرفی  نداشته است.  تعمیر آن ها هزینۀ زیادی درپی  یا  نداشته اند و 
درنتیجه کاربرد این دو صفت تنها برای اجزای ساخته شدۀ باغ معنی دار است؛ به همین دلیل 
معمار، بناها، جوی ها، حوض ها و حتی فواره ها را روی نقشه نشان داده؛ ولی دو خیابان 
فرعی )خاکی( را که محاسبۀ میزان آسیب دیدگی و هزینۀ تعمیر برای آن ها بی معنی بوده، 
ترسیم نکرده است؛ بنابراین می توان گفت نقشه ای که حسین علی تسلط از باغ شاه فین 
تهیه کرده است، نه پالن معماری که نقشۀ آسیب شناسی برای باغ و چه بسا نخستین نقشۀ 
آسیب شناسی ای است که از اثری معماری تهیه شده است. تفاوت موقعیت خیابان عرضی 
نسبت به آن چه در باغ وجود دارد )تصویر 20( و طرح سادۀ بناها نیز مشخص می کند که 
هدف معمار ارائۀ طرحی کلی از باغ بوده است تا بتواند کیفیت ابنیه را بر آن ثبت کند و 
احتماالً بدون مّساحی دقیق، تنها طرح واره ای از باغ و بناهای آن ارائه کرده است. تأثیر این 
نقشه بر وضعیت بعدی باغ شاه از تطبیق نقشه با وضع امروزی باغ قابل فهم است. برای 
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نمونه در وضع فعلی باغ سربازخانه های دو طرف سردر وجود ندارند. این موضوع نشان 
می دهد که آن چه معمار در نقشۀ خود مخروبه دانسته است، به هنگام تعمیرات باغ به کلی 
تخریب و از ساختار باغ حذف شده اند. تخریب بخشی از منار زین الدین به تشخیص 

حسین علی تسلط نیز نشان می دهد که او در موارد مشابه نیز معتمد ادارۀ مالیه بوده است.

6.  نتیجه
نقشۀ حسین علی تسلط از باغ فین نخستین نقشۀ دردسترس از این باغ و منبعی مهم برای 
مطالعۀ آن است. دقت در این نقشه نشان می دهد که ترسیم کنندۀ نقشه ضمن معرفی 
هر بنا، کیفیت و وضعیت آن را نیز با واژگانی شرح داده است. تطبیق آن چه او در نقشه 
نشان داده است با عکس هایی از همان زمان نیز مشخص کرد که معمار کیفیت ابنیه را 
به درستی تشخیص داده است. نقشه به دستور ادارۀ مالیۀ کاشان تهیه شده است که به استناد 
اشارۀ اعتمادالسلطنه در مرآةالبلدان و اسناد تعمیرات باغ و نیز نامه ای مربوط به آن، در 

   

تصویر  20

مطالعات  براساس  فین  باغ  نقشۀ   
علی رضا هامیون فرپور، دفرت فنی میراث 
فرهنگی ایران در کاشان، ترسیم: محمد 

ابوالفضلی در 1973م/1352ش

.)Shandiz and Jacob ,2012 ( 
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آن زمان متولی تعمیرات بناهای تاریخی و نیز باغ فین بوده است. توجه به ثبت باغ در 
فهرست آثار غیرمنقول و شروع تعمیرات باغ در فاصلۀ زمانی کمی بعداز تهیۀ نقشه نیز 
نشان می دهد که هدف از تهیۀ نقشه، بررسی وضعیت باغ برای برآورد هزینۀ تعمیرات 
بوده است. به همین دلیل معمار در ترسیم اجزا و عناصر باغ تنها آن دسته از اجزا را ترسیم 
کرده است که با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده اند و تعمیر آن ها نیازمند صرف هزینه 
ازسوی ادارۀ مالیه بوده است و درمقابل از آن بخش هایی که در ساخت آن ها مصالحی به کار 
نرفته است چشم پوشی کرده است؛ هم چون دو خیابان فرعی در دو طرف خیابان اصلی باغ 
که برخالف خیابان اصلی بدون سنگ فرش بوده اند و همین نکته سبب شده است که در 
نقشۀ تسلط از قلم بیفتند. تأثیر نقشۀ تسلط بر وضعیت بعدی باغ به این صورت بوده است 
که هرآنچه ازنظر او در باغ مخروبه بوده است، در عکس های دهه های بعدی به کلی حذف 
شده اند و در وضع موجود باغ نیز وجود ندارند و درمقابل همۀ بخش هایی که او قابل تعمیر 
تشخیص داده است، هم اکنون نیز در باغ پابرجا هستند. این نقشه فراتر از تأثیر بر طرح باغ 
فین، بر مطالعات باغ ایرانی نیز اثرگذار بوده است. به نظر می رسد همین نقشه که درحقیقت 
نقشه ای آسیب نگاری برای باغ فین است، بدون بررسی و تفسیر، مبنای نقشه های بعدی 
ازجمله نقشۀ دونالد ویلبر از همین باغ قرار گرفته است و به فراگیرشدن تصور چهاربخشی 
)چهارباغ( از باغ ایرانی منجر شده است. ازاین رو تأثیر معمار تسلط کاشانی و نقشۀ او از 
باغ فین بر مطالعات باغ ایرانی موضوع مهمی است که می تواند در پژوهش های بعدی 

بررسی شود.
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