
زم��ان  در  پادش��اهان 
م��رگ  ب��ه  حيات ش��ان 
نمي انديش��ند اما مرگ آنها 
و مقبره ش��ان از س��وژه ها و 
فرازهاي تاريخي جالبي است 
ك��ه در اين گ��زارش به آن 
پرداخته شده است. مرحوم 
عباس اقبال آشتياني مورخ نامدار در سال 1325 در مجله 
يادگار سال سوم شماره 2 مقاالتي منتشر كرد كه به طور 
مشروح همين س��وژه را دنبال مي كرد. ايشان پژوهشي 
درباره قبر پادشاهان  ايران از ابتداي دوره صفويه تا آخر 
دوره قاج��ار انجام داده ب��ود كه اين گزارش با اقتباس از 

آن نوشته ها ارائه شده است.
غالباً اتفاق مي افتد كه هر يك از ما حتي در دانستن 
محل دفن نامدارترين پادش��اهان كشور خود به زحمت 
مي افتيم و چون براي س��اطين مقبره خاصي نيست و 
نعش بعضي از آنها را براي تقرب به بزرگان دين از محل 
واقعه به عتبات برده اند، تشخيص مدفن ايشان اكثر اوقات 
براي پژوهش��گران مشكل مي شود، به ويژه اينكه بعضي 
از اي��ن قبرها، امروز از ميان رفته و در مورد بعضي ديگر 
به علت مش��كوك بودن س��نگ قبر به درستي مشخص 
نيست. تعيين محل قبر اكثر پادشاهان ايران قبل از صفويه 
غالباً به علت تحوالت زمان و تغييرات سلسله ها براي ما 
ميس��ر نيس��ت و ما در اين بحث فقط از ابتداي صفويان 

آغاز مي كنيم و به آخرين پادشاه قاجار پايان مي دهيم.
الف: پادشاهان صفوي و مدفن آنها

1- ش�اه اسماعيل اول: شاه اس��ماعيل اول كه در 
واقع موس��س سلسله صفويه است، در روز سه شنبه 25 
ماه رجب از سال 892 متولد شد و در محرم 905 ادعاي 
پادش��اهي كرد و در س��ال 906 بر تخت نشست. او طي 
س��فري كه در س��ال 930 به منطقه »شكي« كرده بود، 
در مراجعت در س��راب مريض شد و طبيبان مرض او را 
حصبه تشخيص دادند و به همان بيماري در روز دوشنبه 
19 م��اه رج��ب 930 در همان جا فوت كرد و نعش او را 
 ب��ه اردبي��ل آوردند و در جوار جدش ش��يخ صفي الدين 
به خاك س��پردند و قبر او فعًا در آنجاس��ت. مدت عمر 
اين فرمانروا 38 سال )شش روز كم( و مدت پادشاهي اش 

24 سال بود.
2- ش�اه طهماس�ب اول صفوي: ش��اه طهماسب 
 كه پس��ر بزرگ شاه اسماعيل است، در صبح چهارشنبه 
24 رجب 919 متولد شد و در صبح روز دوشنبه 19 رجب 
930 به جاي پدر به س��لطنت رسيد و بعد از 53 سال و 
ش��ش ماه و 26 روز سلطنت در سه شنبه 15 صفر سال 
984 در قزوين پس از مدتي بيماري درگذش��ت. سن او 
در زمان مرگ 64 سال و يك ماه و بيست و پنج روز بود. 
جنازه پادشاه را در مزار شاهزاده حسين قزويني به امانت 
گذاش��تند و طبق نوشته تاريخ عالم آراي عباسي، سپس 
نعش را در ضريح حضرت رضا)ع( به خاك سپردند تا آنكه 
در س��ال 1005 هجري قمري يعني سال دهم سلطنت 
شاه عباس اول، عبدالمومن ازبك بر مشهد استيا يافت و 
قبرهاي كليه شاهزادگان صفوي را كه در آنجا بود، شكافته 
و استخوان هاي آنها را بيرون  آورد و مي خواست به بخارا 
ببرد. ولي انباردار ويژه شاه عباس كه در مشهد بود، خان 
ازبك را فريب داد و گفت اگر استخوان هاي شاه طهماسب 
را به عوامل شاه عباس در طبس ببري انعام زيادي  خواهي 
 گرفت و او نيز چنين كرد و استخوان هاي شاه طهماسب 
را به اصفهان حمل كردند و پس از آنكه در امامزاده اي به 
امانت گذاشتند، به عتبات عاليات فرستادند و در محلي 

نهاني به خاك سپردند.
3- شاه اسماعيل دوم: اين پادشاه كه 43 سال بيشتر 
عمر نكرد، يك س��ال و سه ماه و نوزده روز سلطنت كرد 
و در ش��ب يكش��نبه 13 رمضان 985 در منزل يكي از 
نزديكانش مسموم شد و جان به جان آفرين تسليم كرد 

و او را در محلي غيرمشخص دفن كردند.
4- سلطان محمد خدابنده: اين پادشاه كه در شب 
سه ش��نبه 29 جمادي االول از سال 938 تولد يافته بود، 
بزرگ ترين فرزند شاه طهماسب اول بود و در 15 رمضان 
985 در شيراز به سلطنت رسيد و در دوم شوال به قزوين 

رسيد و لقب خدابنده را براي خود انتخاب كرد.
سلطان محمد خدابنده را در ذي حجه 996، پسرش 
عباس ميرزا )شاه عباس اول( از سلطنت خلع  كرد و خود 
به نام ش��اه عباس، پادشاه شد و سلطان محمد خدابنده 

داريوش و ايرانيان
بيژن تلياني 

تاري��خ و فرمانروايي پارس در كتيبه هاي هخامنش��ي و 
در منابع توراني و كاس��يك تقريباً معاصر آن دوران، بازتاب 
يافته است. تاريخ پارسيان مدت ها پيش از هخامنشيان آغاز 
مي ش��ود ولي فقط در اواخر سده ششم پيش از مياد است 
كه منابع تاريخي موجود كه به دس��ت ايرانيان نوشته شده، 
هويت خود را صراحتاً پارسي تعيين مي كنند. كوروش دوم، يا 
كوروش بزرگ )530- 558 پ.م( در منشور استوانه اي شكل 
معروف خود كه در ش��هر باستاني بابل پيدا شده است، با ياد 
تبار نياكان خويش كه از شاهان انشان يعني بزرگ ترين شهر 
پارس بودند بر مشروعيت حكومت خويش مهر تاييد مي زند. 
داريوش اول )486- 522 پ.م( نيز در سنگ نوشته خود كه بر 
بلنداي صخره بيستون قرار دارد و در حدود 517 پ.م ساخته 
شده است. همانند كوروش با تكيه بر تبار خويش كه از شاخه 
پارسي هخامنشيان در سرزمين پارس است به حكومت خود 
مشروعيت مي بخشد.  »واژگان« دودمان هخامنشي، پارس و 
شاهنش��اهي در ابتدا با نام كوروش به عنوان بنيانگذار اصلي 
و س��پس با نام داريوش به عنوان دومين بنيانگذار سلس��له 
شاهنشاهي هخامنشي همراه است. آيا داريوش يك غاصب بود؟ 
آيا آن تبار هخامنشي كه وي از آن ياد مي كند، ساختگي است؟ 
چيش پ��ش نام نياي بزرگ هر دوي آنهاس��ت. وي پدربزرگ 
كوروش و پدربزرگ داريوش بزرگ اس��ت. همانندي هويت 
يك فرمانروا با يك خاندان و مكان جغرافيايي آن لزوماً موضوع 
تازه اي در تاريخ باستاني شرق نزديك نبود ولي پافشاري بر سر 
همانندي هخامنشي با پارس با داريوش آغاز مي شود. نوشتار 
حاضر همانند بس��ياري از پژوهش هاي انجام شده كوششي 
است براي شناخت تاريخ و فرهنگ ايران زمين در عصر زرين 
هخامنشي. تاريخ سياسي هخامنشيان از مهاجرت پارس ها تا 
اوج آن يعني پادشاهي داريوش بزرگ، نظام اجتماعي، قضايي 
و اداري، نيروي نظامي، كشاورزي، هنر و... جنبه هاي گوناگوني 
هستند كه در اين كتاب به آنها پرداخته مي شود. بسياري از 
ايران شناسان غربي عمري را سپري كردند تا گوشه اي از تاريخ 
پرعظمت ايران بزرگ را از تاريكي ها رهايي بخشند. به گفته 
بسياري از ايران شناسان عشق سرشار پروفسور والتر هينتس 
ب��ه تاريخ و فرهن��گ ايران را در كمتر ايران ش��ناس اروپايي 

مي توان سراغ گرفت.

رابطه دين و دولت در عصر صفوي 

حكومت صفوي كه از حيث زماني، طوالني ترين حكومت 
در ايران پس از اس��ام است ويژگي ها و سيماهاي گوناگوني 
دارد و مي توان آن را از ابعاد مختلف با رهيافت ها و روش هاي 
گوناگون مطالعه و بررسي كرد و بر مبناي معيارها و ارزش هاي 
متفاوت، مورد ارزيابي و داوري هاي مختلف و گاه متضاد قرار 
داد. از منظر تاريخ »ملي« كساني كه دلبسته ايران و ايراني گري 
بوده و هستند، صفويان را مظهر بازتوليد و حافظ مفهوم ايران 
و استقال آن در برابر امپراتوري  عثماني مي بينند و حكومت 
آنان را مي ستايند در حالي كه از منظر تاريخ تشيع به مثابه 
يك نهضت و به عنوان ايدئولوژي طبقات فرودست و مذهب 
»ب��ا« مردم و »بر« حاكمان، تجرب��ه صفوي نمايانگر تبديل 
تش��يع از يك نهضت به يك نظام، از يك ايدئولوژي انقابي 
و خواهان تغيير به يك ايدئولوژي محافظه كار و حافظ وضع 
موجود و  عامل اس��تحاله »تشيع س��رخ« به »تشيع سياه« 
تلقي مي شود؛ همان گونه كه دكتر شريعتي در كتاب »تشيع 
علوي و تش��يع صفوي« آن را پرورانده و شرح و تفسير كرده 
اس��ت. همچنان كه مطالعه حكومت صف��وي از زاويه تقابل 
شرق اس��امي و غرب مس��يحي و رويارويي نماينده قدرت 
اسام، »امپراتوري عثماني« و قدرت غرب مهاجم و معطوف 
به استعمار سرزمين هاي اسامي و شرقي در قرون شانزدهم 
و هفده��م ميادي به ارزياب��ي و ارزش داوري ديگري در باب 
صفويان منجر خواهد شد يا از منظر تاريخ فرقه اي، فلسفي و 
عرفاني، ادبي، علمي، اقتصادي و... به صدور گزاره هاي توصيفي، 
تبييني، تحليلي و ارزشي خاص هر يك از اين حوزه ها خواهيم 
رسيد. يكي از بارزترين سيماهاي دوره صفوي، رسميت يابي 
همزمان حكومت و مذهب، وحدت سياست و دين و همگرايي، 
پيوستگي و تعامل كم نظير نهاد دولت و نهاد مذهب است كه 
نزديك ترين نمونه به آن را بايد در عصر باستاني ايران )دوره 
ساساني(، بازجست. به رغم مطالعات و تحقيقات گسترده اي 
كه در مراكز پژوهشي و آكادميك جهان به ويژه در 30 سال 
اخير و تحت تاثير انقاب اسامي و به منظور شناخت دقيق 
ريشه هاي تاريخي تشيع و همكاري و همگرايي نهاد روحاني 
شيعي- امامي با نهاد حكومت صورت گرفته است، اين حوزه 
همچنان در انتظار كاوش ها و پژوهش هاي بيشتر به سر مي برد. 
از منظر ديگر، پيدايش حكومت صفوي در تاريخ ايران تنها يك 
جابه جايي ساده سياسي و از نوع آمد و رفت مكرر سلسله اي 
نبود بلكه سرآغاز رشته تحوالتي شد كه حتي پس از انقراض 
اين سلسله در اشكالي گوناگون تا آغاز قرن چهاردهم هجري 
و ظهور مشروطيت در ايران ادامه يافت و دوره اي را در تاريخ 
اي��ران رقم زد كه مي توان آن را در حد فاصل »دوران ميانه« 
پيشاصفوي و »دوران معاصر« پسامشروطيت »دوران جديد« 
تلقي كرد. دكتر آقاجري در اين كتاب دولت صفوي را از زاويه 
نسبت دين و دولت مورد بررسي قرار داده و رابطه ديالكتيكي 
ميان اين دو نهاد را در بستر تحوالت تاريخي به تصوير كشيده 
است. نويسنده نشان مي دهد در اين دوران چگونه افول قدرت 
سياسي يا ضعف نهاديني همراه شده و به عكس، قدرت و ثبات 
دولت موجب گس��ترش و توسعه دين در جامعه شده است. 
نويسنده عنوان كتاب را مقدمه اي بر مناسبات دين و دولت در 
ايران عصر صفوي نهاده است كه هم نشانگر تواضع علمي است 
و هم نويد پژوهشي ديگر و جامع تر در اين باره را مي دهد، كه 

گويا انجام شده اما به زيور طبع درنيامده است.

خواندني هاي تاريخ كتاب
تاريخ12 سال پنجم  شماره 1031يكشنبه 17 مرداد 1389

در سال 1206 آقامحمدخان چون نسبت به كريم خان كينه داشت، امر داد كه استخوان هاي او را از شيراز به 
تهران آوردند و در حالي دفن كردند كه آقامحمدخان هر روز از روي آن مي گذشت و زمين را لگدكوب مي كرد. 

بعدها كه فتحعلي شاه به سلطنت رسيد، استخوان هاي كريم خان را از آنجا خارج كرد و به نجف فرستاد.

خبر

قبر شاهان
سيروس غفاريان

داريوش و ايرانيان
تاريخ فرهنگ و تمدن 

هخامنشيان
نويسنده: والتر هينتس

ترجمه: دكتر پرويز رجبي
چاپ سوم: 1389

شمارگان: 1700 نسخه
ناشر: نشر ماهي

مقدمه اي بر مناسبات دين و 
دولت در ايران عصر صفوي 

نويسنده: دكتر سيدهاشم 
آقاجري 

چاپ اول: 1389
شمارگان: 1500 نسخه 

ناشر: انتشارات طرح نو 

در قصر س��لطنتي قزوين تحت نظر بود تا آنكه در سال 
1004 در همان جا به مرض اس��هال مرد و او را در مزار 
امامزاده شاهزاده حسين قزويني به خاك سپردند. صاحب 
تاريخ عالم آرا مي نويس��د كه بع��د از مدتي نعش او را به 
عتب��ات عاليات بردند اما ظاهراً ام��روز در عتبات از اين 

قبر اثري نيست.
5- شاه عباس اول: شاه عباس اول پسر سلطان محمد 
خدابنده در ش��ب شنبه اول رمضان سال 978 در هرات 
متولد ش��د و در ذي حجه 996 به جاي پدر نشست و در 
صبح پنجشنبه 24 جمادي االول 1038 در اشرف مازندران 
)بهشهر امروزي( جان سپرد در حالي كه 59 سال و هشت 
ماه و 22 روز عمر داش��ت و 42 س��ال سلطنت كرده بود. 
نعش ش��اه عباس را از اشرف به كاشان آوردند و در محله 
پشت مشهد كاشان بيرون اين شهر در امامزاده اي به نام 
حبيب بن موسي به امانت گذاشتند تا بعد به يكي از اماكن 
متبركه منتقل كنند. اما واقعاً نعش شاه عباس به يكي از 
اين مكان ها منتقل ش��ده يا در همان محله پشت مشهد 
كاشان باقي است، كسي درست نمي داند. به روايتي او را 
محرمان��ه به قصد بردن به عتبات به قم آوردند و در آنجا 
موقتاً به امانت گذاشتند و در همان جا ماند. روايتي ديگر 
حاكي اس��ت كه طبق وصيت خود ش��اه كه مي خواست 
قبرش مخفي باش��د، پس از فوتش س��ه تابوت ساختند؛ 
يكي را به اردبيل، يكي را به مش��هد و س��ومي را به نجف 
فرستادند و تنها در اين سومي نعش شاه قرار داشت. امروز 
هيچ كس نمي داند نعش بزرگ ترين پادشاهان صفوي چه 

شده و در كجا قرار دارد.
6- ش�اه صفي: شاه صفي كه پس��ر صفي ميرزا و نوه 
شاه عباس اول است، در شب چهارشنبه دهم محرم 1021 
در نزديكي نور مازندران متولد ش��ده و در شب دوشنبه 
29 جمادي الثان��ي 1038 به جاي جد خود در اصفهان 
به تخت نشس��ته و پس از 31 س��ال و يك ماه و دو روز 
عمر و 13 س��ال و هش��ت ماه و دو روز سلطنت سفاكانه 
در تاريخ دوشنبه 12 صفر 1052 در كاشان مرد و نعش 

او را از آنجا به قم آورده و در آنجا دفن كردند.
7- شاه عباس دوم: اين پادشاه پسر شاه صفي است 
و در 9سالگي در 15 صفر 1052 به جاي پدر نشست و 
پس از 34 سال و 9 ماه و 15 روز عمر و 25 سال و 15 
روز سلطنت در شب 23 ربيع االول سال 1077 در حوالي 
دامغان درگذش��ت و نع��ش او را به قم بردند و در جنب 
پدرش شاه صفي به خاك سپردند. بقعه او در شاه سليمان 

است و در سال 1078 به اتمام رسيده است.
8- شاه سليمان: او پسر شاه عباس دوم است كه در 
20س��الگي در ششم شعبان 1077 جلوس و 28 سال و 
كسري سلطنت كرده و در سال 1106 فوت كرد و نعش او 
را نيز به مقبره ساطين صفويه به قم بردند و در آنجا است.
9- شاه س�لطان حسين: او در سال 1106 به جاي 
پ��درش نشس��ت و در روز جمعه 12 مح��رم 1135 در 
فرح آباد تاج پادشاهي را به دست خود بر سر محمود افغان 
گذاشته و از سلطنت 29ساله به اجبار دست كشيد. شاه 
 سلطان حسين در 1139 به دست اشرف افغان كشته شد و 
جسد او را به قم بردند و در مقبره شاه سليمان دفن كردند.

10- ش�اه  طهماس�ب دوم: او پس��ر ب��زرگ ش��اه  
سلطان حس��ين است كه س��مت وليعهدي پدر را داشت 
و هن��گام محاصره اصفهان به دس��ت افغان ها خود را به 
قزوين رساند و چون خبر كشته شدن پدرش را به دست 
اش��رف افغان شنيد، در اين شهر جلوس كرد و او از تاريخ 
اول ماه ربيع االول 1145 عنوان پادش��اهي يافت. در اين 
تاريخ نادر او را معزول كرد و پسرش عباس ميرزا را به نام 
و عنوان »شاه عباس سوم« پادشاه خواند و شاه طهماسب را 
به حبس انداخت و محل زندان او شهر مشهد بود. در اوايل 
سال 1152 چون خبر كشته شدن نادر در هند به غلط در 
ايران ش��ايع شد، رضا قلي  ميرزا از بيم آنكه مبادا مردم به 
طرفداري از صفويه قيام كنند، به قتل شاه طهماسب دوم 
كه در آن روزها در سبزوار اقامت داشت،  امر داد و او و دو 
پسرش شاه عباس سوم و سليمان ميرزا به اين ترتيب به 
قتل رسيدند. جسد شاه  طهماسب دوم را در مشهد مدفون 
ساختند و پس از مدتي نعش او را از مشهد به قم برده و 

در جنب قبر پدر و جدش به خاك سپردند.
قبر پادشاهان افشاريه و زنديه

نادرشاه افشار كه در 24 شوال 1148 در دشت مغان 
آذربايج��ان تاجگذاري كرده و با عزل ش��اه عباس س��وم 
خاندان صفوي را منقرض كرد، 11 س��ال و هفت ماه و 
17 روز سلطنت كرد و در شب يكشنبه 11 جمادي الثاني 
از سال 1160 در فتح آباد قوچان به دست امراي خود به 
قتل رس��يد و در مقبره اي كه خود آن پادشاه قبًا براي 
خود در مشهد ساخته بود، دفن شد. عادل شاه برادرزاده 
نادر و برادرش ابراهيم شاه هر دو در مشهد مدفون هستند. 
شاهرخ ميرزا در سال 1161 در مشهد به جاي جد خود 
نادر در مش��هد س��لطنت خود را آغاز كرد. شاهرخ همه 
جواهرات نادري را تحويل آقامحمدخان نداد، به همين 
خاطر خان قاجار دس��تور داد س��ر او را خمير گرفته و 
سپس روي سرش سرب مذاب ريختند. او در حالي كه 
63 س��ال عمر بيشتر نداشت، به مازندران فرستاده شد 
و در راه جان داد و محل قبر او معلوم نيس��ت. آخرين 
پادش��اه سلسله افشاريه نادرميرزا پسر شاهرخ است كه 
در مشهد مدتي سلطنت كرد ولي فتحعلي شاه قاجار در 
1218 بر او دست يافت و او را دستگير و به تهران فرستاد 
و در تهران به قتل رس��اند و از محل قبر او اطاعي در 
دست نيس��ت. كريم خان زند كه موسس سلسله زنديه 
بود، 30س��ال و هش��ت ماه و 12 روز سلطنت كرد و در 
س��يزدهم ماه صفر سال 1193 در شيراز فوت كرد و به 
واس��طه نزاع زنديه بر سر جانشيني او سه روز، جسد او 
ب��ر زمين ماند تا آنكه زكي خ��ان برادر مادري او پس از 
قتل امراي زنديه جسد او را در شيراز به خاك سپرد. در 
سال 1206 آقامحمدخان چون نسبت به كريم خان كينه 
داشت، امر داد كه استخوان هاي او را از شيراز به تهران 
آوردند و در حالي دفن كردند كه آقامحمدخان هر روز از 
روي آن مي گذشت و زمين را لگدكوب مي كرد. بعدها كه 
فتحعلي شاه به سلطنت رسيد، استخوان هاي كريم خان را 
از آنجا خارج كرد و به نجف فرستاد. هياهويي كه در اوايل 
س��لطنت رضاش��اه پهلوي برپا كردند كه همان نقطه را 
شكافته و استخوان ها را بيرون آورده اند، به كل بي اساس 

است و از جانب متملقين بي خبر به آن دامن زده اند.
آخري��ن پادش��اه زندي��ه لطفعلي خ��ان اس��ت ك��ه 
آقامحمدخ��ان او را با ش��كنجه كش��ت و جس��دش در 
امامزاده زيد تهران در مركز بازار تهران در جنب مدرسه 

حافظ مدفون است.
قبرهاي پادشاهان قاجار

1- آقامحمدخ�ان:  او در روز يكش��نبه 27 محرم 
سال 1155 در استرآباد متولد شده بود، پس از رسيدن 
به س��لطنت در رمضان 1210 در تهران تاجگذاري كرد 
 و در ش��ب  ش��نبه 21 ذي حجه 1211 در قلعه ش��وش 
به دس��ت فراش��ان خود به قتل رس��يد. آقامحمدخان 
را ابت��دا در قلعه ش��وش به خاك س��پردند ولي پس از 
آنكه فتحعلي ش��اه برادرزاده او به سلطنت رسيد، نعش 
آقامحمدخان را از ش��وش به تهران آورد و به دس��تور 
اين پادش��اه جسد آقامحمدخان را در 26 جمادي االول 
1212 به نجف اش��رف فرستادند و در مسجد پشت سر 
ضريح حضرت علي)ع( به فاصله هفت ذرع از مرقد امام 

دفن كردند.
2 - فتحعلي ش�اه قاجار: او كه به باباخان معروف 
است، در روز عيد رمضان 1212 به سلطنت رسيد و در 
عصر پنجشنبه 19 جمادي الثاني سال 1250 در اصفهان 
فوت كرد. تولد فتحعلي ش��اه در سال 1185 واقع شد و 
 س��نش هنگام مرگ 66  س��ال بود. مدت س��لطنت او
 38 سال و پنج ماه بود. نعش او را در قم در بقعه اي كه 

خود او ساخته بود، دفن كردند.
3- محمدش�اه قاجار: او فرزن��د عباس ميرزا و نوه 
فتحعلي ش��اه بود كه در شب يكشنبه هفتم رجب سال 
1250 در تبري��ز جلوس ك��رد و در جمعه دوم رمضان 
به تهران رس��يد و پس از 14 س��ال و سه ماه سلطنت 
در ش��ب سه شنبه ششم شوال 1264 در قصر محمديه 
)مغرب تجريش( فوت كرد. نعش او را ابتدا از تجريش 
به باغ الله زار آوردند و به امانت گذاشتند. پس از آنكه 
ناصرالدين ش��اه به تهران آمد، به دستور ميرزا تقي خان 
اميركبير به قم فرس��تادند و در شب عيد غدير 1264 

در آنجا به خاك سپردند.
4- ناصرالدين ش�اه: او در ش��ب ششم صفر سال 
1247 متولد ش��د و در 14 ش��وال 1264 در تبريز به 
جاي پدرش جلوس كرد و پس از 49 سال و يك ماه و 
سه روز سلطنت در 66 سال و نه ماه عمر در روز جمعه 
17 ذي القعده از سال 1313 در حرم حضرت عبدالعظيم 
به دس��ت ميرزا رضا كرماني به ضرب گلوله ترور شد و 
جنازه او پس از انجام غس��ل در قصر گلس��تان به حرم 
حضرت عبدالعظيم برده ش��د و در آنجا نزديك يكي از 

زوجات محبوبه اش به خاك سپرده شد.
5- مظفرالدين  ش�اه: او پس از 10 سال سلطنت 
در ته��ران وفات يافت )19 ذي القعده 1324( و جنازه 
او را ك��ه مدت ه��ا در تكي��ه دول��ت تهران ب��ه امانت 
گذاش��ته بودند، به عتبات بردند. محمدعلي شاه فرزند 
او نيز در عتبات دفن ش��د. احمدش��اه آخرين پادشاه 
قاجار در 26 رمضان 1348 وفات كرد و جس��دش در 

عتبات مدفون شد.

حكايتي از لطايف الطوايف 
مردي بود ظريف و هزال و قرض بسيار برو جمع شده 
بود. غريمان )طلبكان( برو ازدحام كردند، بيچاره ش��د و 
ندانس��ت كه چه كند، غريمي برو رحم كرد و در خلوت 
او را گف��ت:  اگر من تو  را حيلتي آموزم كه همه غريمان 
ترا واگذارند چه مي گويي؟ گفت: هر چه فرمايي به جان 
ايستادگي دارم. گفت: شرط كه قرض مرا بازدهي. قبول 
كرد. گفت: چون قرض خواهي نزد تو آيد و زر طلبيد، به 
او بانگ سگ كن و بايد كه غير اين از تو فعل صادر نشود، 
ه��زال آن را قب��ول كرد و چ��ون روز ديگر قرض خواهان 
هجوم آوردند، او در برابر ايشان عف عف كرد هر چه او را 
مام��ت كردند، غير از اين آوازي از او برنيامد، غريمان با 
هم گفتند دماغ او از جهت افاس خلل پيدا كرده و از او 
حاصلي نيست، او را گذاشتند و رفتند. بعد از رفتن ايشان 
آن غريم كه او را اين حيلت آموخته بود آمد و گفت: ديدي 
كه چون غريمان از سر تو باز شدند. اكنون بيا و به شرط 

خود وفا كن و زر مرا پس ده.
او در برابر غريم آواز عف عف كرد. غريم گفت: ش��رم 
باد كه به اين حيله مرا پيش مي بري، زر مرا پس ده، باز 
عف عف آغاز ش��د، هر چند كه مرد به عنف و لطف به او 
گفت، جز عف عف چيزي نشنيد. آخر او نيز نااميد شده، 

آن هزال را بگذاشت و برفت.

عبيد زاكاني در داس��تاني به نقل از دلقكان س��لطان 
محمود مي گويد كه: زن طلحك فرزندي زاييده سلطان 

محمود او را پرسيد كه چه زاده است؟
گفت: از درويشان چه زايد پسري يا دختري و گفت: 

مگر از بزرگان چه زايد؟
گفت: چيزي زايند خانه برانداز.

روزي مهماني در خانه توانگري گوسفندي را در گله 
وي ديد كه پايي چوبين داشت، سوال كرد: از چه رو اين 

گوسفند پاي چوبين دارد؟
توانگر پاس��خ داد: من گوش��ت تازه گوسفند را بسيار 
دوست دارم و به همين جهت هر روز بدان اندازه كه قدرت 
خوردن دارم از گوسفند مي برم، دلم مي سوزد كه براي يك 

تكه گوشت يك گوسفند درسته را سر ببرم.
 »امپرياليسم ها دلي رحيم دارند، دل آنها براي آدم ها 
مي سوزد و بيش از اندازه الزم آدم نمي كشند، از اين روست 

كه آنها جهان را قطعه قطعه مي بلعند.«

خاطرات اعتمادالسلطنه
چهارم رجب سال 1301 ه�.ق

سلطان ابن سلطان شاهنشاه صاحبقران ناصرالدين شاه 
قاج��ار آفت��اب را به جمال زيبايش منور س��اخت و به باغ 
سلطنت آباد نزول اجال فرمود. ضمن عبور به خداداد گبر 
فرمودند: چرا زنت را شب بيرون فرستادي كه كشته شود. 
خداداد جواب داد: من تصور كردم در مملكت شما شب، 
روز است. ما خوابيده ايم و شما بيدار، بر اين اطمينان فرستادم.

سوم ذيقعده 1310 ه�.ق
عزيزالسلطان باز با گلوله تفنگ آدمي كشته است و اين 
پنجمين مقتول اس��ت كه شكار شست مبارك اين جوان 

معقول مي شود.
پنجم ربيع الثاني 1305 ه�.ق

نقل  برايم  مجدالدوله 
عزيزالس��لطان  كه  كرده 
به شاه عرض كرده است 
كه چ��را نوكرهاي ش��ما 
به پس��رهاي »...« ش��ما 
تعظيم مي كنند و از براي 
من كسي تواضع نمي كند. 
ش��اه فرمودن��د: هر كس 
به تو تكري��م نمي كند با 
شمشيرت شكمش را پاره 

كن.
پانزدهم رجب 1298 ه�.ق 

ناصرالدين شاه ضمن رفتن به سلطنت آباد با سر و صداي 
مردم مواجه شد. جمعي زن و بچه خاك بر سر كرده، آه و 
ناله مي نمودند. معلوم شد ميرآخور به اميرآباد ملكي خود 
رفته بود، رعيتي از رعاياي اراج خافي كرده كه منافي راي 
ميرآخ��ور بوده. او را به دس��ت خود به ق��دري زده بود كه 
قريب مردن بوده. ش��اه برآش��فت. فحش زياد داد. روز بعد 
از مهديقلي خان ميرآخور 210 تومان ديه شخص مضروب 
دي��روز را گرفتند. اعليحضرت همايون علو همت فرمودند، 
پنج��اه تومان به مضروب دادند و 160 تومان را خود نوش 

جان فرمودند.

شما و تاريخ 
م��ا تاريخ��ي كهن داريم و ب��ه درازاي آن از رنج ها 
و گنج هاي بيشتري نس��بت به ساير ملت ها برخوردار 
شده ايم. گنجينه  آثار باستاني ما سرمايه ملي غيرقابل 
تكرار و غيرقابل توليدي اس��ت ك��ه در جاي جاي اين 
س��رزمين كهن به چشم مي خورد، درحالي كه چندان 

قدر آن ندانيم و از فرط وفور به چشم مان نيايد.
از س��وي ديگر گذش��ته پرماجراي ما مش��حون از 
تجربياتي اس��ت كه خود چراغي براي س��اخت آينده 
اس��ت. اما در اين زمينه هم ما نيازمند تاش بيشتري 
هس��تيم.  مرور گذش��ته ها و رنج هايي ك��ه پدران ما 
كشيدند بي ترديد مي تواند ما را در حل مشكات جاري 

و آينده ياري رساند. 
از اي��ن رو صفح��ه تاريخ گرچه مربوط به گذش��ته 
است اما بي مناسبت با امروز و فردا نيست. ما در سطح 
ملي نيازمند بازنگري و بازبيني گذش��ته اي هستيم كه 
ب��ر پاي��ه آن بايد بناهاي تازه را بني��اد نهيم. از اين رو 
صفحه تاريخ به روي همه هموطنان گشوده  است تا از 
تجارب و مطالعات و پژوهش هاي تاريخي شما بهره مند 
شود. طبيعي است نس��بت به گذشته نيز نظرگاه هاي 
متفاوت و گاه متضادي وجود داش��ته باشد و بي گمان 
در آن زمين��ه امكان گفت وگو و تبادل نظر بيش��تر از 

ساير مسائل فراهم است. 
مطالب خود را مي توانيد به اين اي ميل ارسال كنيد: 
safhetarikh@gmail.com منتظ��ر نظري��ات و 

انتقادات و آثار مستند شما هستيم.




