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 ، جهانگرد ایتالیاییدالواله 6161-6161

شدید باشد، اگر به خانۀ شاه پناه ببرد، در امان است  ه  اكنون هر قدر جرم مجرمی

قصد كشتن او را داشته، بته ایتن به مالحظات مهمییكی از ارراد سرشناس كه شاه 

خانه پناهنده شده و به این ترتیب جانش در امان مانده است  منتهی اگر از متدخ، 

  رسانند  )سفرنامه پیتترو د  والتهخانه قدم بیرون گذارد، بی درنگ او را به قت، می

 (37: 7537د  واله، 

رگ )اردبی،(، در كوچۀ تنگ بدون نهري، اولین و بزرگ ترین دورتر از میدان بزكمی

درب مقبره واقع شده است  بر روي این درب زنجیرهاي متعتددي كشتیده انتد كته 

یكی از آنها از این يرف به آن يرف پیوسته استت و دیگتري در وستن آن آویتزان 

را به پشت  مورق شد این زنجیر را بگیرد یا خودرسد  اگر مجرمیاست و تا زمین می

آن برساند، جانش در امان است و تا موقعی كه در آن مح، است، حتتی ختود شتاه 

تواند به او آسیبی برساند  به همین دلی،، ارراد خطاكاراز تمام ایران به آنجتا نیز نمی

كننتد تتا جانشتان در امتان آیند و با رضاي خاير، خود را در آنجتا محبتوس میمی

 (593: 7537  د  واله،   والهبماند  )سفرنامه پیترو د

  ، جهانگرد سویسی)متناوب( تاورنیه 6111تا  6116

اصطب، سلطنتی، مانند عالی قاپو كه قبالً از آن سخن گفته ام، محلتی استت بتراي 

بست نشینی و هر كس كه به سبب قت، یا بدهكاري بدان جا پناهنده شود، در امان 

 (543: 7535  تاورنیه،   )سفرنامه تاورنیهاست

 ، جهانگرد ایتالیاییجملی کارری 6161

در شهر كاشان ه  خانه سلطنتی وجود دارد  باغ وسیع این خانه بته واستطه جتوي 

آبی كه از وسن آن می گذرد، به دو قسمت مساوي منقس  متی شتود  در دو يترف 

ن كاج و سروهاي موزون كاشتته متی شتود و در ایتن كتار  و  و این جوي، درختا

ها از حیث درك ریتزه سلیقه اي به كار ررته است كه به خوبی نشان می دهد ایرانی

هاي هنري و حسن سلیقه چقدر از تركان جلوترند  این خانه ه ، ماننتد دیگتر كاري

ان آجري زیباي هاي شاهی، مح، تحصن مجرمان و جنایتكاران است  در جلوخخانه
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این عمارت، دسته اي سوار كشیك می دهند  اما لباس متحدالشك، ندارنتد  بعيتی 

عمامه به سر و برخی داراي كاله دراز استوانه اي هستتند كته وستن آن پارچته اي 

هاي بتا ي جلوختان، رنگی پیچیده اند  چون هنگام جلو ررتن جهت خواندن نوشته

كردم، یكی از سربازان قوي هیك، بتا تنتدي تمتام، تعظی   زم به درگاه را رراموش 

گریبان  را گررت و مترا يتوري بته زانتو درآورد كته پیشتانی ام بته آستتانه ختورد  

 (15: 7597  كارري، )سفرنامه كارري

 بارون دوبد، نایب اول سفارت روس 6111-6116

خانتۀ مجتهتد اعلت  در آن  قبالً تمام مرحله یا برزن بیدآباد )اصفهان( به سبب آنكه

خواستتند شد كته نمیقرار داشت مح، بست یا مكان امن همه كسانی محسوب می

زیر بار قانون بروند  معتمدالدوله در اجراي سرسختانه عدالت ایتن مصتونیت را، كته 

زمان و عقیده عموم آن را تقدسی بخشیده بود، ندیده گررت  بسیاري از متهمتان را 

د تا به كیفر اعمال ناشایست خود در مأل عام به دار آویخته شتوند  به تهران اعزام كر

 (45: 7533، )سفرنامه لرستان و خوزستان  دوبد

 ، راهب ارمنی خلیفه یوزوکچیان 6111

ه یتك دري ها از درختت پنبتشود كه كه هنتديبه گفته سالمند آن يور تعبیر می

ساخته اند و به نجف   ررستاده اند جهت حرمت مرقد امام علتی   ولتی شتاه عبتاس 

ررستتد و آن در كته از درختت كبیر به جاي آن یك در يالیی ساخته به نجتف می

آورد و موقع بناي ایتن كتاخ )عتالی قتاپو( بتراي آن بته كتار پنبه بود به اصفهان می

ا عالی قاپو یا علی قتاپو یعنتی در علتی گفتته برد  حال از آن روست كه این در رمی

شود  در بین این در یك زنجیر آهنین بته قتد یتك انستان قترار داده شتده هتر می

توانتد او را كنتد و كستی نمیمقصري ررار كرده از این زنجیر بگیرد، رهایی پیدا می

 (55: 7511، بگیرد و تنبیه كند  )وصف بناهاي مشهور اصفهان  یوزوكچیان

 هولمز، مامور کنسولگری انگلیس در ارزروم عثمانی 6111

اي از حیاط بتیش از شتش تفنگچتی استترآبادي بستت نشستته بودنتد و در گوشه

هتا را ختورده اند و اینكه سردار پول آنكردند كه دستمزد دریارت نكردهشكایت می

ل استت و در چنتین هتا بستیار معمتواست  بست نشینی یا تحصتن در بتین ایرانی
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رود  هایی به عنوان روشی مسالمت آمیز براي بیتان نارضتایتی بته كتار متیموقعیت

هتا را بیترون كنتد  تواننتد آنمانند و هیچ كتس نمیمتحصنین شب و روز باقی می

آورند و از آنجا كه چنین امري خیلتی زود بته بیترون ها برایشان غذا میدوستان آن

كن است به گوش امراي دولت ه  برسد، تحصن به ندرت بتی كند و ممدرز پیدا می

شتود آنچته ناعاد نته ميتایقه ماند  و ترس از رسوایی یا تنبیه باعتث مینتیجه می

شده، با تهدید پس گررته شود  )در نزد ایرانیان اگر یك مكان، مثال اصطب، یتا یتك 

شتود و ن میحیوان، مثال اسب نظر كرده شود، آن مكان مح، تحصن و بست نشست

آن ه  حیوان ه  نباید مورد آزار قرار بگیرد، زیرا از آن پس سوارش را پیروز حمت، 

 (11: 7591، نخواهد كرد!( )سفرنامه ساح، خزر  هولمز

 ، نماینده روسیه در کمیسیون تعیین سرحدکلنل چریکف 6111-6186

 صاحب كه بود آمده ماموري اردشیرمیرزا جانب از ،(قوقه) بودی  هد این در كه وقتی

 مستجد به كرده ررار او ولی نماید، حبس گررته، داشت كه قروضی براي را ما منزل

 و مختتتار وزراي بیتتدقهاي و غیتتره و زاده امتتام و شتتاه يویلتته ستتر  نشستتت بستتت

مستیو چریكتف   مهسیاحتنا  )باشدمی بست اهالی عموم براي اروپا دول قونسولهاي

 (14 :7533چریكف، 

 ، پزشک اتریشی ناصرالدین شاهپوالک 6186-6111

رو  العاده زیتان بختش شتناخته وجود این همه بست در عم، براي امنیت عمومی

بردند تا شتبها بته شد  ارا ل و اوباش از هر دست، در حول و حوش مساجد بسر می

  پو ك، روند و بعد باز در پناه مساجد جاي بگیرند  )سفرنامه پو كغارت و دزدي ب

7513 :554) 

سراسر مشهد براي كسانی كه از نظر دزدي، اختالس و حتی ضربۀ منجر بته مترگ 

شود  پناهنتدگان در اینجتا ختود مهاجرنشتینی را تحت تعقیبند، بست محسوب می

مانعی به كسب و كتار مشتلولند و حتتی كستی  تشكی، داده اند، بدون هیچ رادع و

تواند آنها را به استراد مال مسروقه وا دارد  اما آدمكشان سرشناس و خیانتكاران نمی

و وين رروشان یعنی كسانی كته شتاه بته تتروت آنتان چشمداشتت درد، رقتن در 

ه توانند پناه بجویند  ولی هر گاه در نقطه اي دورتر، مثال در داخ، حتوزمی« صحن»
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توان آنها را دستگیر و خارج كرد نه بته می« متولی باشی»دیده شوند رقن به ررمان 

تتوان دستتگیر كترد  دستور دولت  در داخ، بقعه هیچ كس را به هتیچ عنتوان نمی

توان كرد این است كه متولی باشی مانع از رساندن مواد غذائی حداكثر كاري كه می

سنگی او را ناگزیر به خارج شتدن از آن مكتان به ررد جنایتكار گردد تا جائی كه گر

مقدس كند  مع هذا بست چنان مورد احترام خاص مردم است كته بتا وجتود نهتی 

شود كه پنهانی به این پناهنده غذا برستانند  متولی باشی باز مردم متدینی یارته می

 عفو گررتن براي پناهندگان یا باز خریدن كیفر آنان كاري است كته در نظتر متردم

 (554: 7513  پو ك، صواب دارد  )سفرنامه پو ك

ها به تمام كسانی كته خطتائی گذشته از اینها هنوز ه  مساجد، اصطبلها و زرادخانه

دهتد  حتتی بتراي جزئی مرتكب شده اند و یا به ارتكاب آن مظنون هستند، پناه می

ه سر اسب دستت بكشتد و پناه یارتن آنی و روري كاری است كه ررد تحت تعقیب ب

یا توپی را لمس كند  یك نوع دیگر تحصن ه  هست و آن ایتن كته كستانی كته از 

كنند و قب، از آنكته حكومت تقاضائی دارند در اصطب، خانۀ مرد متنفذي ايرا  می

شتوند  بیترون كتردن چنتین با وسايت او به مسؤول خود برسند، از آنجا خارج نمی

ف ادب و نزاكت است  صاحب خانه اصو  وظیفه اخالقی كسی با توس، به زور برخال

هاي زن محبوب و يترف دارد كه در مدت توقف حوایج او را ه  تأمین كند  اصطب،

توجه شاه، صدراعظ  و سایر كسانی كه به شاه نزدیكند بیش از همه پناهگاه چنتین 

 (553: 7513  پو ك، اررادي است  )سفرنامه پو ك

از دهقانان حوالی تبریز به اصطب، من پناهنده شد  برخالف حق و عتدالت، آب یكی 

را از مزرعه اش بریده بودند و وي به این دلی، دیگر امكان زراعت نداشت  به هنگتام 

را بر زبان آورد  براي بترآوردن حاجتت « پناه به خانه ات آوردم»ورود جملۀ معمول 

و توانست  همه چیتز را بتر يبتق دلختواهش بر حق او به رئیس الوزراء رجوع كردم 

روبراه كن   اما به محض اینكه وي توصیه نامۀ مستاعد را در جیتب نهتاد بتی آنكته 

خداحارظی كند و از مهمان نوازي من سپاسگزاري كند، ناپدید شد  ایرانی جماعتت 

خواهنتد جلتب كته میاصو ً با حتس سپاستگزاري بیگانته استت  اینهتا تتا هنگامی

شوند، ولی ركر این كته از كنند خارج از حد و اندازه خاضع و خاكسار میمرحمتی ب

كسی نیكوكاري دیده یا مساعدتی دریارت كرده اند برایشان تحم، ناپذیر است  یك 
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هتاي مترا بار دیگر نوكران خانۀ همسایه كه پسر وزیتر در آن ستكونت داشتت هیزم

ردنتد  شتكایت متن بته اربتاب آن دزدیدند و اضاره بر آن با اه، خانه ام بدررتاري ك

در « پناه آوردم»تبهكاران بدون نتیجه ماند  پس به خانۀ وزیر ررت  و با گفتن جملۀ 

خانه اش متحصن شدم  اینكه یك نفر اروپائی از این رس  خاص ایرانی استفده كند 

او را غارلگیر كرد و بالراصله بتا كیفتر دادن گناهكتاران جبتران خستارت مترا كترد  

 (553: 7513  پو ك، امه پو ك)سفرن

توان  تكرار كن  كه بست همانقدر كه در ممالكی كه قانون با بتی يررتی در رقن می

آنها جاري و ساري است چیزي است زیان بختش و نتامطلوب، بته همتان انتدازه در 

دولتهتاي استتبدادي اغلتب تنهتا ملجتاء محترومین و ضتعفا در برابتر ظلت  و جتتور 

ها و تتوان شتد كته جلتو بستیاري از بتی عتدالتیران است و منكتر ایتن نمیستمگ

 (551: 7513  پو ك، تواند سد كند  )سفرنامه پو كها را میزورگوئی

، فیلسوف و کاردار و وزیر مختار دو گوبینو6116-6111، 6188-6181

 فرانسه

أكید به ایمان مذهبی ختود اعتالم كردنتد كته در همه جا بازرگانان و كسبه ضمن ت

سازد و لذا قصد دارند دینتاري رسوم و قوانین آنان را ملزم به هیچ نوع رداكاري نمی

دادند، قصتد ختود را نپردازند و در شهرهایی كه مأموران دولت سماجت به خرج می

بقته با بست نشستن در مساجد تابت كردند  يبق عقاید ما اروپاییان، وقتتی یتك ي

كام، از مردم مجبور شود براي ررار از ظل  خانه و زندگیش را ترك كند و به اماكن 

، مقدسه پناه ببرد، يبعاً نمایشی است بتس استفناك  )سته ستال در آستیا  گوبینتو

7511 :591) 

 گوبینو، کاردار سفارت فرانسه در تهران کنت دو 6181-6181

شت روز مهلتی كه برایش گررته بتودم، بته دیتن استالم این تبعه ررانسه در پایان ه

گروید و در مكان مقدسی در دو ررسخی جنوب تهران كه بسیار مورد احترام اهتالی 

:  7511، هاي سیاسی كنت دوگوبینتو از ایتران  گوبینتواست بست نشست  )گزارش

751) 



75 

ه و چهتار نفتر یهتودي را كته هاي اجباري اكتفا نكترددر كاشان به جمع آوري اعانه

گوینتد بتدون تروتمندترین ارراد شهر بوده اند بازداشت و بته اینجتا آورده انتد و می

خواستته انتد ايالع شاه آنان را تحت شكنجه قترار داده انتد تتا مبتاللی را كته نمی

بپردازند، از ایشان بگیرند  رییس پلیس یا كالنتر شهر با صدراعظ  در حتال معاملته 

دستور اخراج دسته جمعی یهودیان را از پایتخت بگیرد  او سه هتزار تومتان  است تا

گوینتد او در صتدد ستوداگري در متورد دهتد  میدر ازاء این مرحمت پیشكشی می

هاي این اقلیت مذهبی است  بسیاري از آنان كوشیده اند در اصتطب، ها و خانهزمین

ولی آنان را به زور بیرون رانده رود پناهنده شوند، شاهی كه مح، بست به شمار می

اند  در هرات یهودیان اه، مشهد را كه از سالیان دراز خارج از قلمرو ایتران بته ستر 

برده و به دین اسالم گرویده بوده اند، به دستور سلطان مراد میرزا، ررمانتده كت، می

يناب  قشون توقیف شده و پس از آنكه بیرحمانه از آنها پول گررته اند، در حالی كه

هایشان بسته بوده اند، به خراسان ررستاده اند  بسیاري از زنتان و كودكتان به گردن

، هاي سیاسی كنت دوگوبینو از ایران  گوبینتودر عرض راه جان سپرده اند  )گزارش

7511 :754) 

 ، جغرافی دان و سرکنسول روسیه در تبریزخانیکوف 6181-6186

 اداري سازمان محله، این  است حكومت در حكومت نوعی مقدس )در مشهد(، لهمح

 در دولتتی ماموران نفو  حیطه كه يوري به  دارد را خود ویژه يهادادگاه و پلیس و

 راه از پتس قاتت،، یتا و دزد مجترم ارتراد حتی  شودمی قطع منطقه این حصار پاي

 رییس چون اما  ندارند قانونی عقیبت از ترسی هیچ دیگر مقدس مكان این به یارتن 

 یتا منصوب شاه سوي از كه استنظامی غیر ماموري باشی متولی یعنی سازمان، این

 آنجتا در روز سته را مجترم  یابدمی شرعی كاله ساختن براي راهی شود،می معزول

 توجته جلتب بتراي متوتري بستیار وستیله مزبتور ررد اگر آن از پس و داردمی نگاه

 داده تحویت، حتاك  بته نكنتد، رترار صتدا سترو بتی یا و نیابد خود حانیرو حامیان

 ورات پیش سال هزار حدود كه( ع) رضا امام نمایدمی چنین كه آن عجیب  شودمی

 كته را ییهاعریيته و  دارد رعتال شتركت دنیتا ایتن مسای، در هنوزه  است، یارته

 استت پالكتی كته او مهتر بتاا هنامه این  پذیردمی اندازند،می ضریح داخ، به زایران

  یابتدمی قتانونی جنبته استت، شتده ساخته زمان همین در كه شك، مربع و بزرگ
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 دریارتت استناد و احكتام این تحریر بابت كه پولی از پایین رده روحانیون از شماري

 (777 :7513خانیكوف  خانیكوف،  سفرنامه  )كنندمی زندگی دارند،می

 ، درویش دروغین مجارآرمینوس وامبری  6116-6111

آور است و آن هت  مكتان امتن صیت دیگري ه  دارد كه كمتر غبطه )ق ( این شهر

جوینتد  اگتر رترد گناهكتار از نشینی آن سود میخطاكارانی است كه از مزیت بست

دیوارهتاي  چنان بدبختی برخوردار باشد تا از دست جالد بگریزد و خود را به میتان

  )زندگی و ستفرهاي وامبتريماند  مقدس آن برساند از هر نوع مجازات در امان می

 (94: 7515وامبري، 

 خفیه نویس کنسولگری انگلیس در شیراز 6118-6618

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه چند نفر التواط شتبانه بتا هت   7597)سال 

كشد و قات، در شتاه چتراغ مستى یكى از آنها دیگرى را مى شوند، در بینمست مى

 (3: 7535، بست گررته است  )وقایع اتفاقیه  سعیدي سیرجانی

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه روز دوشتنبه بیستت و ششت   7595)سال  

رارت ختود حتاجى ماه شعبان جوانى مست  یعق، در كوچه میگذشته، از كثرت شت

كننتد او را بگیرنتد  در هنگتام كاظ  نام استاد خبازان را زخمى میزند  عقب او متى

گریختن سه نفر دیگر را ه  زخ  میزند، از آن جمله یك نفر را دو زخت  كتارى زده 

است كه هنوز نمرده است ولیكن از قراریكه میگویند مشك، استت كته جتان ستال  

ود در يویله جناب حاجى شیخ مهتدى مجتهتد پنتاه نماید  تا اینكه آن شخص میر

میگیرد  مراتب را به سمع ایشان میرسانند  معظ  الیته هت  میگویتد ببریتد حيتور 

بیگلربیگى كه از حتد شترعى گذشتته استت  او را میبرنتد نتزد میترزا احمتد ختان 

بیگلربیگى  همان دم بیگلربیگى ه  روانه خدمت جنتاب اجت، ررمانفرمتا مینمایتد  

سیدن حيور آن شخص جناب اج، ررمانفرما حك  به قت، وى نموده، رتورا محض ر

، در میدان توپخانه آن شتخص را ستر بریدنتد  )وقتایع اتفاقیته  ستعیدي ستیرجانی

7535 :47) 

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه دو نفر نتوكر تفنگتدار جنتاب  7595)سال  

اند، یكى از آن دو قمه از كمر ررتهاند و در كوچه مىنه مست بودهاج، ررمانفرما شبا
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كنتد، بعتد از دو روز رتوت كترد  قاتت، كشد و در شك  یكى دیگر رترو متىخود مى

،   )وقایع اتفاقیته  ستعیدي ستیرجانیگریخته در سید عالء الدین بست گررته است

7535 :34) 

اقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه دیشب سه نفر سترباز از رتوج وقایع اتف 7593)سال  

حاجى اردشیر خان سرتیپ زنى در منزل خود برده بودند، سربازان مست میشوند و 

چتراغ كشند  صبح خبر به حكومت میرستد و ستربازها در شتاهضعیفه را با كارد مى

چتراغ درب شتاه پناه میبرند  از حكومت چهار نفر رراش مأمور میشود كه بته چهتار

بنشینند كه سربازها ررار نكنند و قدغن كردند كه اگر ستربازها رترار كردنتد چهتار 

 (31: 7535، رراش را نسق كنند  )وقایع اتفاقیه  سعیدي سیرجانی

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( شب شنبه بیست و دوی  متاه محترم در  7593)سال  

آمد هشت نفر از محبس دیوانى با زنجیر گریختنتد ررتنتد بشدت مىوقتى كه باران 

در شاه چراغ بست نشستند  از این هشت نفر یكى برادر شریف خان ممسنى است و 

یكى از آنها ررار كرده از شهر ررته مابقى در شاه چراغ هستند  زنجیربان ه  با اینها 

قراولهتاى محتبس را در شاه چراغ بست ررته، صبح كه خبتر بته حكومتت میرستد 

ها عریيه به حكومت كردند كه ما از دست زنجیربتان تازیانه زیادى میزنند  گریخته

ای  چونكه انواع ا یت را به ماها میكند بجهت اینكته از كه شعبان نام دارد ررار كرده

ماها اخا ى نماید  حكومت ه  حك  كردند كه شتب ختواب شتعبان را بگیرنتد، در 

دهه رراش دارند كته مبتادا بگریزنتد  )وقتایع اتفاقیته  ستعیدي  چراغ یكهمان شاه

 (759: 7535، سیرجانی

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه شخص سیدى با عیتال ختود  7599)سال  

میترد، ختودش گریختته ررتته در كند، سید عیال خود را آنقدر زده كه متىنزاع مى

ته  اقوام عیالش نعتش او را برداشتته ختدمت حكومتت بردنتد  مسجد نو بست نشس

حكومت حك  كرد تا سید از مسجد نو بیرون بیاید او را گررته مقتول سازند  )وقایع 

 (713: 7535، اتفاقیه  سعیدي سیرجانی
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ود را وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه شخص قاتلى كه برادر خ 7511)سال  

كشته بود و در شاه چراغ بست نشسته بود مبلغ گزارتى بته حكومتت داده از بستت 

 (551: 7535، بیرون آمد  )وقایع اتفاقیه  سعیدي سیرجانی

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگتر آنكته در محلته درب شتاهزاده در  7519)سال  

جى سید على اكبتر دو سته نفتر يلبته و ستید اند، حااى مطرب یهودى داشتهخانه

زنند و سر آنهتا برند پیش ایشان، تازیانه زیادى مىگیرند مىررستد مطربها را مىمى

زنتد كته آورد چوب مىشود، پاكار آن محله را مىتراشند  بیگلربیگى مطلع مىرا مى

و  چرا همان ساعت مرا مطلع نكردید؟ پاكتار ا ن حتبس استت  جمیتع كدختدایان

كنی  و ا ن هت  اند كه ما كدخدایى نمىاند در مسجد نو بست نشستهپاركارها ررته

 (419: 7535، در مسجد نو هستند  )وقایع اتفاقیه  سعیدي سیرجانی

وقایع اتفاقیه دارالعل  شیراز( دیگر آنكه تجار تماما سه چهار روز است  7574)سال  

اند و شكایت زیتاد از حتاك  دارنتد، تلگتراف بته دارالخالرته تهدر مسجد نو بست رر

اند شكایت تجار از جهت نرسیدن تنخواه غارت شده بعد از شتهید شتدن شتاه كرده

شهید و نامالیمات از این حكومت و مسدود بودن ير  و شوارع بواسطه دزدى زیاد 

نماینتد، حكومتت هت  توانند مال التجاره خود را حم، و نق، و ناامنى راهها كه نمى

چندان اعتنایى به این عوالمات ندارد، ابدا در خیال نظ  و یت نیست سواى جفت و 

تواننتد در جال نمودن بجهت مردمان معتبر و مداخ، كردن از ایشان، هر كارى متى

شود بلكه مأمورین حكومتت كنند در بیرونها حك  حكومت ابدا خوانده نمىشهر مى

اعلى و ادنى شاكى از این حكومت هستند، آنقدر بتد ستلوكى  زنند، تمامرا كتك مى

اند  رقن این حكومت چیتزى واقع شده كه مردم راضى به نواب وا  ركن الدوله شده

: 7535، كه رهمیده است مداخ، است و  غیر  )وقایع اتفاقیته  ستعیدي ستیرجانی

351) 

  شیراز( چند شب قب، اكبر دایى محمد كه یكى وقایع اتفاقیه دارالعل 7571)سال  

از الواط مشهور شیراز است با چند نفتر ارا ل دیگتر و میترزا علتى نتام كته یكتى از 

چراغ بود در مجلس درب دروازه سعدى میهمان بودند، آخر شب مست متولیان شاه

میرزا زند، به شوند، اكبر دایى محمد به میرزا على و آن چند نفر دیگر زخمى مىمى



71 

على بعد از زخ  زدن لگدى ه  به پهلویش زده بتوده استت بتدان جهتت چنتد روز 

چتراغ جمتع شتده خون از حلق مشار الیه آمده و روت شده است  تمام متولیان شاه

خواستتند چراغ شده بود  متىبودند از اه، شهر ه  ازدحام و جمعیت زیادى در شاه

ده ررتته در ستید حتاجى غریتب بستت اكبر دایى محمد را بگیرند، او ه  رترار كتر

خواستند او را از سید حتاجى غریتب بیترون بیاورنتد، نشسته است  دو سه رقره مى

الواط ايراف سید حاجى غریب به حمایت اكبر دایى محمد مانع شده بودند، نزدیك 

بود رساد كلى برپا شود  این اكبر دایى محمد مكرر در شیراز از ایتن شترارتها كترده 

مرتبه ه  مرحوم معتمد الدوله تانى یك دست او را با پى پاهتایش بریتده است  یك 

است، یك مرتبه دیگر ه  محض شرارت زیتاد در حكومتت جنتاب نظتام الستلطنه 

ساعد السلطنه او را گلوله زده و جان سال  كرده، با این حالتها باز دستت از هرزگتى 

 (311: 7535، دارد  )وقایع اتفاقیه  سعیدي سیرجانیبرنداشته و نمى

وقتایع اتفاقیته دارالعلت  شتیراز( دیگتر آنكته دو روز قبت، ستیدى در  7573)سال  

خواستته یتك قتران را از زمتین ارتد متىچراغ یك قران از دست او به زمین مىشاه

چراغ است حاضتر بتوده پتاى بردارد شخصى حرمله نام كه از الواط و اشرار توى شاه

گذارد سید پتول ختود را بتردارد، بتا هت  گفتگتو روى یك قران گذارده نمى خود را

زند، یك شب ه  زنده بوده دیروز صتبح كنند، حرمله با كارد به پیشانى سید مىمى

چتراغ بستت نشستته استت  )وقتایع اتفاقیته  شود  قات، ه  در همتان شتاهروت مى

 (175: 7535، سعیدي سیرجانی

 ، مامور فرنگی خط تلگرافتلگرافچی فرنگی 6116

چون امامزاده )محمدصالح بن موسی بن جعفر )ع( در انار( امامزاده معتبتري استت 

آیند و بسیاري از مردم از تعدي حكومتت در آنجتا مردم زیاد از ايراف به زیارت می

ي بقعه )امامزاده محمتد صتالح در هاشوند  اول درعه كه آنجا رسیدی  ايا بست می

انار( پر از مردم بارق و شهربابك بودند كه جمیعا از دست تظل  حاك  از و یت خود 

ررار كرده و پناه به امام زاده آورده بودند  بعد از اینكه مكرر از آنجا عبور كردی  امام 

ه بتود  در زاده خالی بود  جمیع مردم به و یت خود عود كرده بوند  حاك  عوض شد

: ستفرنامه  و یت ظ، السلطان، مباشرین آن مردم آسوده بودند  )تلگرارچی ررنگتی

 (517: 7535ارشار، 
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ورود به قسمت ضریح )حرم عبدالعظی ( براي مسیحیان ممنوع است  آنان باید به 

ش آن از يالي ناب و خیره كننده است، از دور اكتفا كنند  تماشاي گنبدي كه پوش

این بارگاه ضمناً پناهگاه یا بستی است كه اگر كسی توانست خود را به آنجا برساند 

شده است از از هر كیفري مصون خواهد ماند  جنایتكارانی كه شاه حاضر نمی

اي خود و خواب برها در جوار این حرم از احسان عمومیسرگناهشان بگذرد، سال

 (593: 7535،   اورس،راناز و ایقفق هامرنف)سبهره مند بوده اند  

 ، نخستین سفیر آمریکا در ایرانبنجامین 6111-6118

 پناه يویله در وقتی مقصري، هر اینكه آن و است كار در غریبی عادت ایران در

 يویله یا باشد پادشاه يویله يویله، آن اینكه از اع   شودمی حمایت او از یابد،می

 پاي در و رود می شود،می مایوس عدالتخانه از كه شخص،  او رعایاي ترینپست

 صاحبخانه بماند، آنجا در كه وقتی هر تا و خوابدمی يویله صاحب مخصوص اسب

 پادشاه خود حتی یا برساند، ضرري او به تواندنمی احدي و  بدهد غذا او به باید

 بوده چه رس  این اص، و مبنا كه نیست معلوم  بزند دست او سر موي به تواندنمی

 باقی نشینبادیه يوایف عادات از مساله این كه شودمی معلوم قراین، از ولی است،

 (571 :7515، ایرانیان  بنجامین و ایران  )مانده

رج  سفارت ما، با پیرمرد دهاتی نزاع كرده، دو دندة درعۀ دیگر، یكی از نوكرهاي مت

او را خرد نمود  روراً، خبر منتشر شد كه پیرمرد كشته شده است  این خبتر، كتامالً 

حقیقتی نداشت  اما، یقیناً، مشرف به مرگ شده بتود  اهت، و عیتال آن پیرمترد، در 

مده، به خانۀ متترج  كوچه ریخته، داد و رریاد زیاد كردند  تمام اه، ده به هیجان آ

سفارت ریختند  این شخص، عیسوي و ررنگی بود  و غيب اه، ده، بیشتر از جهتت 

تعصب مذهبی بود  مترج  از در عقبی خانه رترار كترده بته خانتۀ یكتی از نایبهتاي 

وزرات امور خارجه پناه برد  مردم از عقب او ارتاده، به آنجا ررتند، و هنگامۀ بزرگتی 

كردند كه اگر مترج  سفارت به دست آنها داده نشود، آنها ریاد میبرپا گررته، همه ر

وقتی هیجان اه، ده، قدري ساكت شتد، آنهتا …خود سفارت را خراب خواهند كرد  

نمودندكه من نوكر مقصر را به كدخدا را پیش من ررستاده به اصرار تمام مطالبه می

م، آن نوكر يوري بود كه من آنها بده  تا تنبیه كاملی از او بشود  از خوشبختی، ع
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توانست  حرف آنها را قبول نكن   اگرچه، خود این نوكر، اول، بته نتزاع پرداختته، می

بایست من از او حمایت كن  تتا ایتن ولی، در هر صورت، چون نوكر سفارت بود، می

شتد  كه از او تحقیق و دادرسی درستی به عم، آید  در آن صورت، كتار مشتك، می

در عوض اینكه به سفارت آمریكا پناه برد، به امامزاده متوس، شده بود، و ولی، نوكر، 

من او را از حمایت خود، خارج داشت   و نوكر، در همان امامزاده بستت نشستت  تتا 

اینكه پیرمرد مجروح شفا یارت  آن وقت، وجه مختصري، به يور جریمته، داده، آزاد 

ر خانتۀ متترج  ستفارت، نتوكري كنتد  شد  ولی، من او را، دیگر، اجازه ندادم كته د

 (574-575: 7515، )ایران و ایرانیان  بنجامین

 ، کاردار سفارت فرانسهکنت روششوار  6111تا  6111حدود 

آید، از آن رو كه از ررمان او به هیچ كس كشوري كه شاه آن مستبد به شمار می 

اضی و حاك  بی چون و چرا و بی درنگ به اجرا در شكایت نتوان برد، كه حك  ق

آید، و حد و مرز شرع و عرف روشن است  اما نهادهاي دیگري نیز وجود دارد كه می

كند  یكی از آنها بست نشینی است، كه پیگرد و كیفر داد این اصول را سست می

هایی كشاند  براي بست نشینی مكانرا به بن بست میبزهكار توسن مراجع رسمی

شود  اما مرقد حيرت معصومه و حيرت است كه حرمت آنها همیشه رعایت نمی

هاي خارجی چنان هاي سفارتخانهعبدالعظی ، همچنین سريویله سلطنتی و اسطب،

ها حرمتی دارند كه تاكنون یك مورد ه  دیده نشده كه كسی را كه در این مكان

درسی در آن چنین سریع و بست نشسته، بیرون كشیده باشند  در كشوري كه دا

رود، و كاركنان حكومت هاي گران در آن میضربتی است كه بی  خطاها و للزش

گررتار آیند كه به بهاي جانشان تمام شود، هر دم ممكن است به چنان خشمی

بست نشینی نهاد بدي نیست  اما از بست نشینی ه  گاه چنان سوء استفاده شده 

ت، بی آنكه احساسات مرم از آن رنجیده باشد  در كه شاه حرمت آن را شكسته اس

آغاز سلطنت ناصرالدین شاه بست نشینی كاهش یارت  )خايرات سفر ایران  

 (13: 7513 ،دوروششوار

 ، نماینده مجلس عوام انگلستان و خبرنگار روزنامه تایمزلرد کرزن 6116
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دارد بارگتاه آن، پناهگتاه مصتونی بتراي كته معلتوم متی نامنتدق      را دارا مان می

رراریان مسلمان است و بعيی از مجرمین با ررار به محويۀ چهتار دیتواري آنجتا از 

 (75: 7531، كیفر كار خود گریخته اند  )ایران و قيیه ایران، جلد دوم  كرزن

ا دروازة عتالی استت  جنبتۀ معنی واقعی آن )عالی قاپو( از قرار معلوم عتالی قتاپو یت

هتاي تبرك آن از بین ررته، ولی هر كس كه به زیر زنجیر عقب بنا كه از تكته و پاره

ندري پوشیده است برسد، در پناه و بست خواهد بود و احدي را نسبت به او امكتان 

آزار نیست، اما در عهد صفویه این وضع تبرك قايع و غیرقاب، تردید بود  هیچ كس 

كترده استت  از آستانه عبور كند، پادشاه گاهی سواره از آنجتا عبتور میحق نداشت 

زدنتد و رسیدند، هنگام ورود بتر آستتانه بوسته میهمۀ كسانی كه به حيور شاه می

توانستت گناهكتاري را از آنجتا آنجا پناهگاه غیر قاب، تجاوزي بود  رقتن پادشتاه می

داد  )ایران و قيتیه صر انجام میاخراج كند و این منظور را ه  با گرسنگی دادن مق

 (51: 7531، ایران، جلد دوم  كرزن

 ، مامور دولت روسیهلومنیتسکی 6161-6611

رحمانته بریدن گوش، قطع كتردن دستت و پتا، چتوب رلتك بی چه عادت سختِآن

توانستتند بتا یهاي مقصري اعمال كترد كته نمشود، تنها در مورد قزوینینامیده می

ررار كنند  بست همان مكان مقدستی استت كته هتر « بست»پول معاف شوند یا به 

خواري رراري در آنجا از امنیت برخوردار است  در ایران هنگتام ظلت  كتردن، رشتوه

هایی كه بر اساس اصول صحیح شتك، گررتته باشتد، بستت كارمندان و نبود دادگاه

ترین بست همیشه یتك حترم بگویی  اساسی ترین یا بهتربهترین موسسه است مه 

یابد: مث، امتالك ستفیر مقدس است  سپس این مفهوم در اماكن دیگري تعمی  می

در میدان تهران و در نهایت حیتاط ررمانتده روس، حصاري در كنار یك توپ قدیمی

گتردد  اگتر تستریع در دادرستی بریگاد  قزا  و آ  كاساكورسكی بست محستوب می

توانتد بتا پتول از آن با تر موقعی را كه ایرانی بیچاره به هتیچ وجته نمیایرانی را و 

در این صورت علت ررار مته  به چنین مكانی كته هتیچ  ،معاف شود در نظر بگیری 

شود  نشین را از آن ندارد، درك مینیرویی حتی خود شاه جرات بیرون آوردن بست

رود  ار استبداد وحشیانه به كتار متیاین امر به عنوان یك اقدام پیشگیرانه علیه انفج

نشیند، دوستان و خویشتاوندانش بست می ننشین مورد سخوقتی كه مته  یا بست
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ارتد كته تمتام پردازند  موارد بسیاري اتفا  مینزد ارباب قدرت به تالش و تكاپو می

 كننتد و آن راترین هستی خود را جمع میروستاها یا مزارع ايراف كمترین و ناقاب،

یابتد كته برند  غالباً این امر بتدین صتورت پایتان میبراي به رح  آوردن رییس می

چه رردي باشد كته از شوند  در این هنگام چنانبندگان خدا به چهار يرف روانه می

دیده باشد، بدواَ با سخنان دلچسب یا انعام تا جایی كه مقتدور جرم یا جنایت آسیب

تتوان موارد به هنگام تردد در یك میدان تهران می كنند  بیشترباشد او را راضی می

مشاهده كرد كته متته  استت اي را پشت حصار آهنی توپ قدیمیپوش بیچارهژنده

ولی مورق شده به پشت حصار بپرد  معمو ً جمعیت در حال گذر بتا چنتین رتردي 

ایتن  دهند  درمی كنند و از میان شبكه به او نان، آب و چند پول سیاههمدردي می

اند بته هتیچ وجته متانع ادامته هنگام پلیس و حتی سرباز نگهبانی كه آنجا ایستتاده

داند كه شاید رتردا روزي ختودش هت  شوند  هر یك از آنها میچنین احساسی نمی

 (19-13: 7595، شود  )ایران و ایرانیان  لومنیتسكی« نشینبست»

 ، مبلغ مسیحی انگلیسیمالکوم 6161-6611

حادته عجیبی نه چندان پیش در یزد اتفا  ارتاد كه احتمتا ً بته تبیتین آن شتیوه 

ها در  هن مردم یزد به صورت یتك جتز كند كه يی آن اروپاییغیرعادي كمك می

شتهر، شده از جمعیت شهر با حقتو  و امتیتازاتی نظیتر حقتو  اهتالی بومیتثبیت

اي تهدیدآمیز از جوان مستلمانی كته روپایی شهر یزد نامهدرآمدند  یكی از ساكنان ا

او را اخراج كرده بود، دریارت كرد او به این مسئله همان يور كه باید توجهی نكترد 

اي به خانه ما آمد  من یك مبلغ مذهبی بودم و اتفاقاً روز بعد به عنوان مالقات هفته

سیده و در عبادتگاه مجتهتدش و خدمتكار اخراج شده بازار را پر كرد كه رئیسش تر

نشستن یك عادت رایج مسلمانان به هنگتام كردن و بستتحصن كرده است  تحصن

ها یا قانون است  این خبر نه تنها مورد باور متردم قترار احساس خطر از جانب لوتی

گررت، ب، باعث شد تا اروپایی دیگري كه قصتد دیتدار از متا را داشتت از ایتن كتار 

ا وي تاجر بود و ممكن بود اعتبارش موقتاً متزلزل گتردد  داستتان منصرف شود، زیر

اي در اصفهان نق، كرده است  این داستان با وجتود مشابهی را كانن بروس از تجربه

تتر اي كته تتالش دارم بته آن توجته شتود، ك آن كه بتراي درك نتیجته آموزنتده

نن در آن زمتان تر استت  چتون كتاكننده است، اما از بعيی جهتات عجیتبمتقاعد
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توجه مسیحیان ارمنی جلفا كه اتباع شاه ایران محسوب وسیعاً در بین جمعیت قاب،

كرد  كشیشان كاتولیك ارمنی، كه آنهتا نیتز در میتان ارمنیتان شوند، رعالیت میمی

كردند، مجتهد اعظ  مسلمانان اصتفهان را كته از جلفتا از توابتع آن مسیحی كار می

يتور كته كانن بروس را به بیتت ختود رراخوانتد  مجتهتد آناست، بر آن داشتند تا 

گویند، گذشته از هر چیز، با ترین مقام مذهبی یك منطقه است و كانن بتروس می

شتد  گزار و ملحد كام، در مسیحیت محسوب میهمچون باب در اسالم، یك بدعت

ست تا از این احيار غیرعادي عمالً انجام شد و مجتهد مسلمانان از كانن بروس خوا

خودش در برابر اتهام تحریف عقاید مسیحیت دراع كند  البته این ماجرا، به معنتاي 

پذیرش جایگاه كانن بروس است  اما پذیررتن جایگاه یك مبلغ متذهبی روحتانی در 

جایی كه رقن هشت یا نه نفر از اهالی شهر از تیره مسیحیان اروپایی یتا نته نفتر از 

تر استت  بته ایتن اند، بتاز هت  عجیتباروپایی یا ارمنی اهالی شهر از تیره مسیحیان

باید متا را در كارهتاي تبلیلتی متذهبی آینتده در ترتیب، احتمال چنین چیزي، می

شهرهاي جدا ارتاده و به يور مشخص متعصب ایتران تشتویق كنتد و نیتز مبللتین 

وجته مذهبی را بر آن دارد تا ارزش بسیار زیاد همكاري مسیحیان مقی  و ضرورت ت

 (17-19: 7595، كام، به نیازهاي معنوي آنها را دریابد  )سفرنامه یزد  مالكوم

 دوراند، همسر وزیر مختار انگلیس 6166

 تتوجهی جالتب مكان نشستن، بست هاایرانی خود قول به یا شدن پناهنده براي ق 

 مقدستات بته ینتتوه حكت  در برنتد،می پنتاه آنجا به كه اررادي كردن ا یت  است

 اغلب تهران در  دارد عجیبی توسعه كشور این در نشستن بست سنت  است مذهبی

 متی بستت ستفارت باغ در بریتانیا پرچ  زیر گیرند، می قرار ست  مورد كه مردمانی

 گتاهیها نشتین بستت  استت مملكتت ستنن خالف ارراد این راندن بیرون  نشینند

 بازرگتان نفتر چنتد نماینتده كه مردي هست میاد  كنند می اقامت آنجا درها هفته

 در ستفارتخانه تابستتانی ستاختمان وارد داشتت، ایتران دولت علیه ادعایی و ایرانی

 بته روزي كنتد، وصول ایران دولت از را يلبش توانست نمی كه مرد شد  این قلهك

 در آشتپزي وستای، و گونتاگون يهتاررش و مستتخدم نفر یك همراه غروب هنگام

  ددوران هامرنف  )ستگزیتد اقامتت انگلستتان پرچ  زیر سفارتخانه رو رشكهد خیابان

 (57 :7541دوراند، 
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 لندر، جهانگرد انگلیسی 6611-6616

من یك روز در حال سفر به خارج از شهر تهران مردي را دیدم كه ستوار بتر استب 

ركنده شتده بتود  وقتتی بته مشلول یدك كشیدن مردي بود كه ينابی بر گردنش ا

ها رسیدم، در كمال تعجب من مرد اسیر به داخ، كالسكه من پرید و بستت كنار آن

 (35: 7533، خواست  )در سرزمین آرزوها  لندر

آخوندها مسئول محارظت از بست نشستگان اند  آخوندها با این كار قتدرت ختود را 

تی می كشند  این ررتاري است كه مردم از آن خوششان می آید  به رخ مقامات دول

به همین دلی، است كه در حول و حوش مساجد عده اي خالركار دیتده متی شتود  

ها در بست باشند در امان اند  مگر آنكه پیر شوند و یتا بمیرنتد  تا زمانی كه این آدم

 (35: 7533، )در سرزمین آرزوها  لندر

مردم در كنار این توپ بست می نشینند و این رس  گرچته در حتال از بتین ررتتن 

است، اما هنوز وجود دارد  هر كس در كنار این توپ قرار گیرد چه قات، باشتد، چته 

دزد، چه ورشكسته، خائن یا راهزن در امان قرار می گیرد  جنایتكاري كته در بستت 

ت  همیشه در كنار این توپ چند جنایتكار نشستته و باشد، از شر پلیس در امان اس

هتا هستتند  )در اعياي خانواده، دوستان یتا ارتراد خیتر مشتلول غتذا دادن بته آن

 (35: 7533، سرزمین آرزوها  لندر

 ، وزیر مختار بریتانیاهاردینگ سر آرتور 6616-6618

ها و امتاكن ان به هنگام درگیري با حكومت خود، غالبا در آنجاهتا )ستفارتخانهایرانی

نشستند تا از گزند ماموران دولتی و از خطتر توقیتف شتدن مقدس ایرانی( بست می

به وسیله آنان در امان باشند  اما از این عجیب تر، رس  و ایینی بود كته بته موجتب 

رجی از دست خود آنها پیش دولت ایتران آن، برخی از ماموران ایرانی كه سفراي خا

نشستتند تتا جرایمشتان شكایت كرده بودند، غفلتا در اقامتگاه همان سفرا بست می

بخشیده شود    یكی از حكام درجه دوم ایرانی كه مته  بتود یكتی از اتبتاع هنتدي 

ی دولت بریتانیا را مورد اجحاف و شكنجه قرار داده بود )او را به يور واژگون در چاه

آویزان كرده بود و آنقدر آنجا نگه داشته بود كه سرانجام حيار شده بود با پرداختت 

مبللی هنگفت، خود را از آن مهلكه ختالص كنتد( بتی ايتالع قبلتی وارد محويته 
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سفارت شده و در آنجا تحصن اختیار كرده است     حتا  همتین حتاك  ستنگدل در 

بستت نشستته بتود، در حالیكته یك گوشه باغ سفارت در قلهتك چتادر زده بتود و 

آشپزش ده بیست قدم آنطرف تر در آ چیقی كه متعلق بته دستتگاه ستفارت بتود، 

مشلول آماده كردن غذا براي اربابش بود  متامور متحصتن رستما اعتالم كترده بتود 

محويه باغ سفارت را ترك نخواهد كرد، مگر آنكه من شخصا از خطاي او در گذرم ) 

 (41: 7515، هاردینگ  هاردینگ خايرات سیاسی سرآرتور

یكی از جاهاي معتبر براي بست نشینی    اصطب، ویژه ستلطنتی بتود    تنهتا بستت 

بایست دم رنگ  شده یكی از اسبان اعلی نشینی كاری بود، بلكه شخص پناهنده می

ان حيرت را ه  محك  در دست بگیرد و در ركر این خطر بسیار محتم، نباشد هم

اسب ممكن است لگدي ستخت بته ستر و صتورتش بزنتد     كارمنتدان اداره پستت 

تهران   براي ارزایش مواجب خود    در اصتطب، شتاهی بستت نشستتند و لگتدهاي 

، هاردینتگ  هاردینگ ها نوش جان كردند  )خايرات سیاسی سرآرتورجانانه از اسب

7515 :41) 

گرم تابستان    براي چند هفته متوالی متوجه ایتن منظتره هاي یك بار در عرض ماه

شدم كه یك دادخواه ایرانی، پیرمردي سرياس، خود را محك  به پایه رلتزي پترچ  

سفارت انگلیس     يناب پیچ كرده است )بست نشسته است( و حاضر نیستت از آن 

ايرات جدا شود مگر اینكه اولیاي سفارت دقیقا به شتكایتش رستیدگی كننتد    )خت

 (43: 7515، هاردینگ  هاردینگ سیاسی سرآرتور

و تازه این رس  بست نشینی رقن منحصر به ارراد يبقۀ پایین نبتود، بلكته متواردي 

آمد كه مقامات عالیرتبۀ مملكتی، حتی وزیتران شتاه )گرچته وضتع اخیتر پیش می

ررتنتد و در امتاكن مقتدس گارتد( همین شیوه را پیش میخیلی به ندرت اتفا  می

نشستند و در مواردي كتامالً استتثنائی، شتخص هاي خارجی بست مییا سفارتخانه

نشست كه از مظالمش به تنگ آمتده بتود یتا متظل  در خانه همان وزیري بست می

اینكه د ی، مكفی در دست داشت كه عنقریب بته نتائرة خشت  و غيتبش گررتتار 

ضعی در انگلستان بسیار مشك، استت و عینتاً بته خواهد شد  براي ما تصور چنین و

ماند كه مثالً رهبران حزب كارگر انگلیس، آقایان رمزي مك دونالد و ریلیتپ این می
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داونینگ استریت زیر رختخواب مستتر بالتدوین بستت  71اسناودن در خانۀ شماره 

گتر اینكته بنشینند و جداً اعالم دارند كه به هیچ وجه از آنجا بیرون نخواهند آمد، م

صاحب تختخواب )نخست وزیر وقت( به آنها قول قطعی بدهد كه هنگام يرح  یحۀ 

در مجلس، به نفع حتزب مختالف ر ي خواهتد داد ! )ختايرات « مالیات بر سرمایه»

 (793: 7511، هاردینگ  هاردینگ سیاسی سر آرتور

 ال کنسول بریتانیا در تبریزراتسیالو، جنر 6611-6616

توانستی به یك كنسولگري خارجی و یا خانه هتر ختارجی وارد شتوي، یتك اگر می

مكان رو  العاده براي بست نشستتن بتود  درتاتر كمپتانی تلگتراف هنتد و اروپتایی 

هاي مناسبی بودنتد و مردمتان ستاده دل دیتده شتده بودنتد كته در متوارد پناهگاه

با این تصور اشتباه كه بتا ایتن كتار بستت نشستته انتد، در  اضطراري، تیر تلگراف را

 (551: 7531 ،یسالوراتآغوش گررته بودند  )كنسول در شر   

شود كه یتك ستنت در كشورهایی كه رژی  آنها استبدادي است،    مواردي یارت می

د  در ایران كند تا در حد ناچیزي وضعیت دردناك را تسكین بخشبه شكلی رشد می

توانستتند كتاري بتراي قاعده بست تنها وسیله اي بود كه به آن يریق مظلومین می

را بته شتكواییه ختود جلتب احقا  حق خود انجام بدهند یا حتداق، توجته عمتومی

كنند     نپذیررتن بست نشستن هر كستی را كته شتكواییه مشتروعی داشتت، یتك 

 ،یستالوراتارتاد  )كنسول در شتر   ا  میبود كه به ندرت اتف اهانت به اركار عمومی

7531 :551 ،551) 

 هیات بازرگانی هند بریتانیا 6611-6618

نبودن قانون تجاري یا وضع نامطلوب آن در ایتران، صترف نظتر از اوضتاع كشتور و 

ارتبايات آن، عام، عقب مانتدگی تجتارت یتا بهتتر بگتویی  حالتت بتدوي قتوانین 

توان كلمه قانون را به كمك قتران، همتان عترف تفستیر در ایران است  میبازرگانی 

هاي دریارتت شتده پرداختت نمود كه با رشوه و رساد توام است  پتول صورتحستاب

هاي مقتدس تحصتن شود و گروه كوچكی از تجار كه با اندكی تحریك در مكاننمی

هایی رشكستتگیهاي بسیاري در كشور هستند  چنین وكنند، عام، ورشكستگیمی

در بین تجار سرشناس تر نادر است، زیرا این تجتار بتراي آنكته از روحتانیون اجتازه 
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هاي سنگین بپردازند  هر چه باشد، تحصن بهتتر تحصن كسب كنند، مجبور مالیات

، نیوكتامن-از زندان ررتن است  )اوضاع اقتصادي ایران در آغاز قترن بیستت   گیلتدو

7511 :55) 

 مکاتبات وزارت خارجه انگلستان 6618-6616

ررتار پناهندگان كه غالباً از كسبه وخرده رروشان و گروه بسیاري از يالب تشتكی، 

هتاي شد، در تمام مدت قاب، ستایش بود و رؤستاي اصتناف بتر استاس ستازمانمی

نشینان گردید  درمیان بست كه ترتیب داده بودند، انيباط كامال مراعات میمنظمی

رود كه آنها از مردانی تحصی، كترده و اشخاص خیلی معروری ه  نبودند وگمان می

گررتند كه چه امتیازاتی را بایستتی خواستتار الدوله دستور میروشنفكر نظیر صنیع

ایولین گرانت داف بته ستر ادوارد گتري( )تتاریخ  7911دسامبر  51شوند  )گزارش 

 (754: 7543، استقرار مشرويیت در ایران  معاصر

هتا ( از شیخ نوراهلل با سفارت روس روابن نزدیك دارد و)به موجب اظهار ختود روس

گیرد و بنا به توصیه كنستول روس، بته عتده اي از ایتادي كنسول روس دستور می

و بدینوستیله  دهد كه درمح، سركنسولگري انگلیس بست بنشینندخود دستور می

سفارت انگلیس در تهران را مجبور كنند تا از مردم علیه ظ، الستلطان كته دوستت 

انگلستان است يررتداري نمایتد  آقتاي برنهتام سركنستول متا بته آنهتائی كته بته 

دهد كه نمیتوانتد آنهتا را بپتذیرد، ولتی كنند، توضیح میسركنسولگري مراجعه می

برنهام ناچار میشتود درهتاي كنستولگري را ررتار جمعیت يوري تهدیدآمیز شد كه 

كه استقامت چندانی در برابر رشار جمعیت نداشته بگشاید و روراً محويه ساختمان 

سركنسولگري بوسیله جمعیتی در حدود دو هزار تن اشلال میگردد  آقاي برنهام در 

هتاي ناخوانتده شتود، زیترا اگتر علیته ایتن میهمتانیك تنگناي عجیبی واقتع متی

نمود، به هیئتهاي مبللین مذهبی انگلیسی كه در گرو ترح  آقتا نجفتی و مییاقدام

شود بتا اشتلال محويته شد، ازاین رو ناگزیر میبرادرش بودند، قطعاً صدمه وارد می

هتاي بستیاري بته ستاختمان وارد ساختمان موارقت كند و شكی نیست كه ویرانتی

( )تتاریخ به سر ادوارد گريسر اسپرینگ رایس  7911مارس  51میگردد   )گزارش 

 (519: 7543، استقرار مشرويیت در ایران  معاصر
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شاه )در دیدار با وزیر مختار انگلیس( پاسخ دادند محین از شایعات بی اساستی كته 

راست و اضاره نمودند در مورد شیخ ري، اهلل، شتاه را زنند، پدشمنان ملت دامن می

كنند كه او را تشویق نموده است كه به اینكار دست بزند  این حرف بكلتی مته  می

« بستت»بی اساس است  شیخ در نتیجه مجاد ت خودش با علماي همطتراز ختود 

و ملتت نشسته است، این موضوع ارتبايی به شاه ندارد  او خوب میداند كه بین شاه 

یك به تنهائی قادر نیستند سرپا بایستند و هتر دو  زم توان تفرقه انداخت  هیچنمی

ستر استپرینگ رایتس بته ستر ادوارد  7911ژوییته  71و ملزوم یكدیگرند  )گزارش 

 (513: 7543، ( )تاریخ استقرار مشرويیت در ایران  معاصرگري

قسمتی از روج سربازان ایرانی با اسلحۀ كام، به دخول در قنسولخانه مورق گردیده 

با مستحفظین قنسولخانه تبادل گلوله اندازي نموده مستحفظین آنها را بیرون كرده 

مجتروح دو نفر را مقتول ویك نفر را مجروح نمودند دو نفر دیگتر یتا بیشتتر بیترون 

گردیدند  از سواران  قنسولخانه یكی دستش مجروح گردید  مقصود سربازان این بود 

ستر  7977ژون  71كه بعلت عدم پرداخت حقوقشان بست اختیار كنند   )تلگتراف 

، جرج باركلی به سر ادوارد گري( )كتاب آبی، جلد پنج   وزارت امور خارجه انگلیس

7515 :7137) 

رژیمان ایرانی مشتلول مشتق بتود وحقتو  عقتب ارتتادة ختود را مطالبته نمودنتد 

وحررشان مسموع نگردید  پس از آن چهارصد الی پانصد نفرآنهتا تحتت الستالح بته 

قنسولخانه آمده بعنوان آنكه آنجا بست بنشینند  در آنوقت من به تلگرارخانته ررتته 

ع داد اجازة دخول به آنهتا داده نخواهتد شتد  بودم ولی منشی قنسولخانه آمده ايال

سپس خواستند به زورداخ، شوند منشی مذكور رریاد برآورد هرگتاه دستت از ایتن 

كنی  كار نكشند برآنها شلیك خواهتد شتد  در جتواب گفتنتد متا هت  شتلیك متی

وتفنگهاي خود را پر كرده یكی از آنها منشی را تهدید نمود واو ه  لولتۀ تفتنگش را 

گررت  سپس آنها زور آورده یك تفنگ خالی شد و سپاهیان هت  بتر آنهتایی محك  

كه از درب ورود نموده شلیك كردند  آنها ه  بتا ررقایشتان كته در بیترون ایستتاده 

بودند جواب شلیك را دادند، پتس از یتك دقیقته تیرانتدازي از يتررین ستپاهیان، 

د  تیراندازي موقوف شد  با آنكته سربازان ایرانی را از آنجا بیرون كردند و در را بستن

كن  ممكن نبود مستحفظین يریقته اي این واقعه خیلی اسف انگیز است گمان می
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دان  كه منشی جد وجهتد وارتی نمتود غیر از این اختیار نمایند و من بطور حت  می

كه سربازان را بطور مسالمت  به ترك آنجا وادار نماید  سواري كه مجتروح گردیتده 

شتتش را ختورد نمتتوده، یتك نفتر ستترباز ایرانتی مقتتول و دو نفتتر درون گلولته انگ

قنسولخانه بطور مهلك مجروح وبه عقیدة من دو نفر دیگر در خارج مجروح گردیده 

اند  حكومت نمایندة قشون را ررستاده كه از حدوث این واقعه اظهتار تأستف نمتوده 

ررستاده است  )تلگراف  تحقیقات به عم، آرد  پنجاه سوار ه  براي حفظ قنسولخانه

سر جرج باركلی به سر ادوارد گري( )كتاب آبی، جلد پتنج   وزارت  7977ژون  71

 (7137: 7515، امور خارجه انگلیس

 ، کلکسیونر فرانسویدالمانی 6611

 مستاجد، ببترد، ستر به خیال آسایش با آنها پناه در جانی است ممكن كه اي امكنه

توانند و خانه مجتهدین بزرگ است، زیرا كه بستگان او میها زیارتگاه و متبركه بقاع

 نتوع ایتن در بدون مانع شخص بست نشستته را ببیننتد و غتذایی بته او برستانند  

در ایتن   خنتدد می دولتی مامورین ریش به و برد می بسر خوشی به جانی ،هابست

تواند متعرض جانى شود و اگر احیانا متعرض ى شاه ه  نمىنوع امكنه هیچكس حت

شوند كه بخشیدنى نیست زیرا در چنین صورتى بته شوند مرتكب خطاى بزرگى مى

سفرنامه از خراسان ) اند و مردود عامه مسلمانان میگردند امكنه مقدسه اهانت نموده

 (59 :7553، تا بختیاري  دالمانی

بان بزرگ )در مشهد( یك محويه بزرگ چهارضلعى دیده میشتود كته در وسن خیا

آنجا را مح، بست میگویند  بناهاى آستانه مقدس نیز در همین میتدان واقتع شتده 

 (155: 7553، سفرنامه از خراسان تا بختیاري   دالمانیاست  ، )

 مکاتبات وزارت خارجه روسیه 6611-6661

ز اهالی برادر خود را كشته و براي ررار از مجازات به مسجد پنتاه اخیر  در یزد یكی ا

برده است  اما حاك  توسن بیگلربیگ سید رضا، قات، را از بستت تتحصتنم مستجد 

بیرون كشیده واعدام كرد  مردم كه از زیر پا گذاشتن حق مقدس بست نشتینی بته 

ن كشتیده وبتا خش  آمده بودنتد سیدرضتا را از خانته حكتومتی تررمانتداريم بیترو

شمشیر وي را قطعه قطعه كردند وتهدید كرده اند حاك  را از شهر بیترون خواهنتد 
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هارتویك( )كتاب نتارنجی، جلتد اول  وزارت امتور 7913روریه  51انداخت  )تلگراف 

 (754:  7511، خارجه روسیه

 خزانه داری ایرانآمریکایی، رییس کل  شوستر 6666

حدود شش ماه پیش از مرگ او )مظفرالدین شاه(، مردم ایران كه از ظلت  حاكمتان 

مستبد خود به ستوه آمده بودند دست به اعتراض زدند و خواستار قتانون اساستی و 

بتتا اقتتدام  7911بتته عبتتارتی حكومتتت مشتترويه بتتراي كشتتور شتتدند و در ژوئیتته 

هتزار نفتر از  71دان دست پیتدا كردنتد  قریتب اي كه به نتیجه رسید، بكنندهخیره

اهالی تهران، از همه قشرها پس از شتنیدن موعظته روحتانیون، در محويته وستیع 

ستان بتا سفارت انگلیس و در مساجد و سایر اماكن متبرك بست نشستتند      بدین

انقالبی كمابیش بدون خونریزي، استبداد دیرینه شاهان، جاي ختود را بته نظامتاتی 

تتر ایتن كته متردم، ها ابتر بودند  امتا مه نی داد، كه البته خود از بسیاري جنبهقانو

اي از قدرت خود را نشان دادند و بیش از پیش مصم  شدند كشورشتان را از چشمه

انجامید، رهایی بخشند، راهی كه ستاليین راهی كه مستقی  به تجزیه و انقراض می

تترین را در آن هتدایت كترده بودنتد  مه  دستانه كشتورها چیرهموروتی ایران، قرن

تعدیلی كه در قدرت مطلق شاه با این اقدام انقالبی رخ داد، برخوردار شدن متردم از 

حق داشتن مجلسی بود كه در متورد انتختاب وزیتران و وضتع قتوانین اظهتار نظتر 

 (51: 7533، كرد  )اختنا  ایران  شوسترمی

 کنسولگری انگلیس در سیستان و قائنات گولد، مامور 6661-6666

مجلس در حدود شش سال قب، قانونی را به تصویب رساند مبنی بر این كته دهتات 

هاي كوتتاه سیستان، صرف نظر از تعداد اهالی یا موقع و مقام بزرگان هر ده به مدت

به كسی اجاره داده شود كته بیشتترین مبلتغ نقتدي و جنستی را بپتردازد  اراضتی 

سرتاسر جزو امالك دولتی است و این قانون شام، كلیه اراضی دولتتی در سیستان 

شد  لیكن این قانون عمدتاً در اراضی واقع در حتوالی تهتران سرتاسر خاك ایران می

شد و صاحبان اراضی در سیستان درآمدها را به تقریب بر همان منوال مقرر اجرا می

ختند  تتا قبت، از آن سرتاستر پرداخورشیديم می 7537-تمیالدي  7915در سال 

هزار خروار تبریز گندم به حاك  وقت اجاره داده شتده  54این ناحیه به مبلغ سا نه 

شد و مابقی ه  به منظور تامین هزار خروار آن در تهران تحوی، داده می 74بود كه 
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السلطان، مدیر حالیه درآمتدهاي ماند  شاهزاده ابتهاجمخارج دولتی در نزد حاك  می

كند اخیراً درصتدد برآمتده مالیاتی در سیستان كه تحت نظارت دقیق تهران كار می

تا اراضی را سرسختانه و به سرعت به بیشترین مبلغ به اجاره بدهد كه بته شكستت 

اي كه عاید شده این است كه حالیه خیلی از كدخداهایی كته انجامیده است  نتیجه

اند خلتع منصتب شتده و تصرف داشتته اي را يی چندین نس، درخاندان آنان قریه

آبرو و حیثیت آنان در خطر قرار گررته و این قبی، اشخاص یتا بایتد در جستتجوي 

اي برآیند یا در همان قریه خود بدون دسترسی به لوازم بقتا و بتا مكان و ماواي تازه

اي سر كنند كته بته نظتر آنهتا بتیش از مشتتی حال حقارت نسبت به موجران تازه

اي از مالهتاي متنفتذ هت  در آیند  عدهتازه به دوران رسیده به حساب نمیهاي آدم

اند  خش  این عده يبیعتاً هایی قرار دارند كه مشمول این حال گردیدهمیان این آدم

هاي متوجه متولی درآمدهاي مالیاتی است و عده زیادي از مالها و اعيتاي خانتدان

اند  مده در كنستولگري بَستت نشستتههایی كه به عم، آسرشناس با وجود ممانعت

خواهند كه متولی رعلی امور مالیاتی معزول شود و حق اجتازه نقتدي و جنستی می

بپردازند  بَستت هتاي رستمیهاي خود را رراخور شأن دولت و مطابق با ارزیابیزمین

آوري به خود گررته نشستن كه مدت آن تا حالیه به دو هفته بالغ شده، صورت مالل

شود كه حاكی از خاتمه این اي مشاهده نمیها ه  هنوز نشانهنشینمیان بَستو در 

هاي محرمانه كنسولگري انگلستان در سیستان و قائنات  گولتد، امر باشد  )یادداشت

7595 :555-554) 

برنتد و كدخداهایی كه در كنسولگري، بَست نشسته بودند در همان حالت به سر می

ايمینان دارند كه این اقدام داويلبانه ایشان توجهات دولت ایران را به مستائ،  گویا

هاي آنان خواهتد شتد  مالیاتی سیستان معطوف كند و بدین ترتیب تالری نارضایتی

اي از هتواداران ختود مرام آنان ه  خوب است و بنا به توصیه این جانب مانع دستته

نشینی داشتند  خاير كدخداها از شنیدن شدند كه قصد الحا  به ایشان را در بست

الستطان بته ستمت متدیر امتور این خبر كه قرار است بصیرالسلطنه به جتاي ابتهاج

م در این جتا 7593ت 7971مالیاتی برقرار شود، خوش شده است  مشارالیه در سال 

خواهند روش معقولی براي اخذ مالیات به اجرا در آیتد بوده است  اینها با آن كه می

میتتدي بتته تعتتویض نفتترات ندارنتتد  كتتارگزار هتت  بتتا دقتتت مترصتتد اوضتتاع استتت  ا
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: 7595هاي محرمانه كنسولگري انگلستان در سیستتان و قائنتات  گولتد، )یادداشت

553) 

 ، سرکنسول انگلیس در مشهدسرهنگ پرایدوکس 6666

قات پتایین اجتمتاع برخاستته استت و میرزا احمدخان متصدي كارگزاري كه از يب

مدت سی و هشت سال عيو دون پایه كارگزاري بوده، در این هفته بتراي نخستتین 

بار به سراغ من آمد  میرزا احمدخان ايالعات باارزشی درباره اعياي قستمت اداري 

نیز تأیید شد  براستاس ایتن ايالعتات « منابع دیگر»خویش به من داد كه از يرف 

داده ابن كارگزاري كه عنصر نامطلوبی است به متوكلین ختود یتاد متیآجودان یا ض

یك مجتهتد و یتا اعتالم ورشكستتگی از چگونه با توس، به بستت نشتینی در خانته

هاي قانونی خود سرباز زنند  میرزا احمدخان به متن گفتت در زمتان پرداخت بدهی

 7911نگلیس در مشهد از )سرپرستی مالزورث سایكس سركنسول ا سرگرد سایكس

  پاورقی مترج ( و تا پیش از بركناري موقت آجودان، پرداخت هفتاد مورد 7975تا 

هاي یاد شده نكول شتد، ولتی او پتس از بركنتاري آجتودان بدهی با توس، به شیوه

انداخت  هرچند وجود این شخصیت سالخورده براي ما ها را به جریانتقریباً همه آن

است، ولی متأسفانه پیرتر از آن است كه بتواند به كار و رعالیتت ختود بسیار ملتن  

( )جنتبش كلنت، محمتدتقی 7957ادامه دهد  )وقایع هفته پیش از نوزده  متارس 

 (59: 7511، هاي كنسولگري انگلیس در مشهد  میرزاصالحخان پسیان بنابر گزارش

 آمریکایی، رییس کل مالیه ایران  دکتر میلسپو 6666-6661

بست نشینی به عنوان پرزورترین و موترترین حربه مردم براي اعتراض به كارهاي 

شود      به يور كلی ایرانیها، براي مبارزه منفی داراي یكی از دولت قلمداد می

 (751: 7531، ها در ایران  میلسپوماموریت آمریكاییباشند  )ها میجالبترین پدیده

 ریچاردز، نقاش انگلیسی 6668

ها عقاید عجیب و غریبی ابراز داشته اند  زمانی یكی از ایرانیان دربارة این تلگرارخانه

آنها را محاصره كردند و غالباً از آنها به عنوان بست و تحصنگاه استفاده شتده استت  

 (755: 7519ز،   ریچارد)سفرنامه ررد ریچاردز



 


