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زندگاانی ااریدیان بدده مراتدآ از دن ده در زمددان ددوروت بدوده اید ی د تدر و مد
انگیزتر ای  .یابق بر این ارچه بده لادام مداد هدا ملداش شدگه بودندگ تدادات و ددا
قددگی ی خددود را نفدده ن ددوده بودنددگ .امددروز دن خ ددایا مردانگددی و شدد ات را ددده
خ یددرپ ااریددیان قددگیا بددود از دی د دادهانددگ و طقددح ران د طلاددی مدداد هددا را نگدده
داشتهانگ و در تندیایی به اندگازها ماالغده مدیدنندگ دده نتدی مقیگندگ زیدر اایدههدا
تخ خوابشدان بایدگ از طدرت م دتور باشدگ تدا در زیدر بدار وزن بگنشدان مقاومد تختده
ها دف اتاق مح دوم نشدود .در ددا ادخا خدوردن هدیا یدس از ریدو دیدرین خدود
را طراموت نن ودهانگ ،ولی رطتهرطته هدر روز بدر ااخیدذ لخیدخ خدود اطدزودهاندگ ...ااریدیان
صانآ ظدرو و اثاثدذ ارقی د ب دیارنگ و بده دن مدیبالندگ و اادر بده دنبدا بگویندگ دده
این ه ه ویدایا قی تدی را از راههدا ددو و ناشای د طدراها یداختهاندگ ،ابدگاپ اروایدی
نگارنگ ... .بار دن ده در صدگد تدالیف دن بدود بده اایدان ریدیگ و خ صده دن ماندی بدر
این ای ده اارییان امروزه و ملدا زیردید شدان ،ن دا بده خدگایان بدیقیدگتر شدگه
انگ ،ن ا به والگین خدود بدیاتتناترندگ ،تدگ و ان دا را دداتدر از ادیر رتاید مدی
دننددگ ،در میددگان جنددال بددر خ د ایددا اخشددته د تددر دلیددر و شددبام نشددان مددی
دهنگ( .دورتنامه؛ ازنفون)112-112 :7531 ،
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حدود  335قبل از میالد فیثاغورث ،فیلسوف يونانی
مغان ن یای جز ا آ و اخت م نگاشتنگ ،اهالی از رویا تازه ایرو درده هر ده
ازینان به چنگشان اطتاد جرته ه ک به دامشان ریختنگ .دو و برزن شوت بخون
رونانیون دبیار شگ( .ییان نامه طیثااورث در ایران؛ طیثااورث)71 :7525 ،
364-363مارسلن ،مورخ و نظامیيونانی
اش از دنکه اجا در بابا اریاان ایکنگر دایر را ارط  ،این یرزمین ن یآ یس
نفر از اارییان ده م یبه «دریایش» (ارشس) بود اردیگ .مشارالیه اصا و ن آ
صحیحی نگاش و در ایا جوانی به راهزنی و یردشی اشتغا داش ( .جنال شااور
ذواالدتا با یولیانوم امپراطور رو ؛ ماریلن)11 :7571 ،
 1131-1135بنیامین تودواليی ،سیاح يهودی اسپانیايی
مغوالن هی گاه با ملتی از در صلح در ن یدینگ مگر دنکه دن مل ت لیا دنان
اردد ...مغوالن اش از یرش ار مرد چیره شگه ،از هر ده ا ر و از هر ده دختر
یکی را به بردای میبرنگ و دنبا را به دشور خود میطریتنگ و دن نه نفر دیگر را به
هر طور ده خود بخواهنگ با دنبا رطتار میدننگ .. .از هر یه ا ر ،یکی را به ایارت
بگیرد و  ..هر مرد بی زن و هر زن بی شوهر را نیز به ایارت میارط و به
مغول تان میطریتاد( .یفرنامه ا ن داران؛ داران)15 :7525 ،
(م نگ ده یل له جاا داردوچ نیز نامیگه میشود)  ...چبار منطقه یبود نشین
دارد ده مثا ه ایگان خود م تقا از نکوم ایران زنگای میدننگ و به اتفاق
یکگیگر با دنان می جنگنگ و برا اارت به شبرها شایخون میزننگ ،در نالی ده
هیا دش قگرت جنگیگن با دنبا را نگارد ،چون خانهها خود را در میان دوهها
مرتفع یاخته انگ( .یفرنامه رابی بنیامین تودوالیی؛ تودوالیی)717 :7581 ،
 1324-1323 ،1333-1333مارکوپولو ،بازرگان ونیزی
این یرزمین ار از مردمیای ینگگ و بی رنا ده االااپ ه گیگر را میدشنگ و
اار ترم از مقامات تاتا ر نگاشته باشنگ هر نوع بگ جن ی و دزار را تلیه ت ار و
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م اطران ان ا می دهنگ .دن طور ده نتی ت ا قوانین نیز ن یتوانگ از ن له و
دزد دنها به ت ار جلوایر دنگ و اار دنبا با ایلحه از خود دطاع نکننگ به بگترین
وجبی دشته و زخ یمیشونگ( .یفرنامه ماردواولو؛ اولو)22 :7525 ،
 1453-1454کالويخو ،فرستاده سلطان اسپانیا به دربار تیمور
در بیرون دامغان به طاصله یس تیر ارتا  ،دو برج دیگیا ده بلنگ دنبا به قگر یس
ینال ارتا بود .هر دو دنبا با ایتخوان یر ان ان یاخته شگه بود .در دنار دنبا
دو برج دیگر نظیر دو بر ج او قرار داش ده اینس به ویرانی اطتاده بود .این
ج ه ها متعلق به تاتاران دق قویونلو بود ..تی ور اهالی شبر ییوام دمشق را به
نوالی دامغان دوچ داد ..دنبا دی به اارت و تباجا دباد ها دن نگود زدنگ...
تی ور دنبا را از د تیغ اخرانگ .یپش طرمان داد ده این چبار برج را از یرها دنبا
ب ازنگ ،چنانکه یس طاقه ایتخوان یر بین دو طاقه اا میاخاشتنگ( .یفرنامه
د ویخو؛ د ویخو)787 :7582 ،
 1334-1358فرستادگان پرتغال به دربار شاه اسماعیل صفوی
(نامه دلاودوک به نایآ ال لطنه هنگ ،از هرمز در  ... ):7318تاز م قح اردیگ و
با دن ا به نارد ارداخته و با قگرت نظامیوارد شبر شگ و یادنان را ه گی قتا
تا درد و شبر را به دتر دشیگ ( .نخ تین طریتاداان ارتغا به دربار شاه
ای اتیا صفو ؛ ای ی )73 :7587 ،
 1335-1311بازرگان ونیزی ناشناس
یلطان خلیا خویشاونگ شیخ ای اتیا ،چنان ده ایر از این افته ا طرمانروا
دن دشور بود ،اما ایرو ای اتیا ناود ،زیرا ده درد بود و دردها یاای و یردر انگ و
اارچه قاا یرخ می اوشنگ ،در د هوادار صفویان نی تنگ و طقح بگین دار تظاهر
می دننگ( .یفرنامهها ونیزیان در ایران؛ بازراان ونیز ناشنام)522 :7523 ،
 1633-1328برادران شرلی ،سیاحان انگلیسی و سفیر شاه عباس به
کشورهای اروپايی
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صاح روز بعگ روانه شگیا و بعگ از چنگ روز رییگیا به دردیتان ،ده م لکتی
ای ب یار ونشی و م کون از دزدان .اهالی این ا خانه نگارنگ ،بلکه در زیر چادر یا
در زیر زمین یکنی میدننگ( .برادران شرلی؛ شرلی)23 :7521 ،
ااهی یی چبا نفر به اتفاق به چادر ما می دمگنگ و اار مراقا یخ ن ی دردیا،
هر چه به دی می دوردنگ ،می بردنگ( .برادران شرلی؛ شرلی)23 :7521 ،
در شآ ما م اور بودیا ده دشیس یختی بکشیا ،زیرا ده شآها خیلی تاریس بود.
این اشخاص با چبار دی و اا راه رطته ،میان ایرانیبا ه فر ما داخا می شگنگ
و ت امه ها دنبا را از یرشان می ربودنگ و ااهی چنان هیاهویی براا میدردنگ ده
اردو به ها خورده ای  .شای ده خیلی دیر بود و ما راه می ای ودیا،
اویی بی
دنبا یه نفر از ت ار معتار ما را ده از قاطله تقآ مانگه بود ارطتنگ ولی ت ار طریاد
دردنگ( ...برادران شرلی؛ شرلی)23 :7521 ،
 1612-1613فیگوئروا ،سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس
یا ها بعگ از این واقعه (تقآ نشینی به قلعه دفرا در طارم) چون مرد دهکگه
نزدیس قلعه ،یرارمی خود را دیتارد زدن به تابران قرار داده بودنگ ،و به انواع
ت اوز و تعگ دی می زدنگ ،اادشاهان م اور ،با طریتادن یپاهیانی ،مرد دهکگه
را منکو و قلعه را خرا دردنگ و به نکا دنان اهالى دامنه دوه را ترک افتنگ و
براى یکون به شبر زیاا و ارج عی دفراى دنونى دوچ دردنگ( .یفرنامه دن
اارییا دییلوا طیگوئروا؛ طیگوئروا)717 :7525 ،
دارواه و نادا شبر (شیراز) با وجود ارطتن هگایا ،با یفیر به یرد روبرو شگنگ؛
زیرا اینان مناطع ناصله از این راهها را تق یا میدردنگ و بر اثر ضعف و م امحه،
خان ده خود نیز با ه ه اارتگران شریس و در هراونه ات ا زور ن ا به مرد با
دنان ه گی ای ؛ اروه زیاد از اینگونه یود نامشروع ببرمنگ میشگنگ .این
داشی بیال ،نودر و یربا ز خان و اولین نادا بنگر اش از ت ر دژ اومارون بود و
به وضعی ت یآ بگین اونه یوداار معتاد شگه بود( .یفرنامه دن اارییا دییلوا
طیگوئروا؛ طیگوئروا)585 :7525 ،
دشیر نکای درد ده اهلل ورد  ،یلطان برا باجگیر از او به ببانها م عو
متویا شگه ،و را متبا درده بود ده ق گ داشته ای تربی را ده م یحی شگه
3

بود با خود از دریا تاور دهگ( .یفرنامه دن اارییا دییلوا طیگوئروا؛ طیگوئروا:7525 ،
)215
 1633-1613دالواله ،جهانگرد ايتالیايی
در محلی ن اتا دوراز خانهها شبر ،تعگاد زیاد یتون دام مگور ،شایه
یتونهایی ده برا تعیین نگود میاخارنگ ،مشاهگه درد  .یتونهایی یاخته
شگه از ینال و به ارتفاع قگ یس ان ان متویح ده به خح م تقیا در ناشیه جاده
واداشته بودنگ .با ارم و جو از اطراد محلی متوجه شگ ده در این یتونها اطراد
را زنگه زنگه قر ار داده انگ .اینان راهزنانی بوده انگ ده در نین دزد در جادهها
اطرا دیتگیر شگه بودنگ و م ازات مع و برا راهزنان در الر این اونه ای .
(یفرنامه ایترو دالواله ،جلگ دو ؛ دالواله)7721 :7581 ،
 1633تا ( 1668متناوب) تاورنیه ،جهانگرد سويسی
دلیگ دروازهها شبررا به نادا شبر ن یدهنگ و دن را دراختیار دروازه بان یاده
ا قرار میدهنگ ده هروق دلر خوای بازو ب ته میدنگ؛ وانگبی ،چنانکه
افتا،هر یات از روز و شآ از رخنهها متعگد ده باران یا یادنان از جبات
مختلف در ن ارها ای اد درده انگ میتوان به اصفبان داخا یا از دن خارج
شگ(.یفرنامه تاورنیه؛ تاورنیه)22 :7581 ،
روز بی تا این خار منتشر شگ ده راهزنان ما الت اره داروانی را ده از ازمیر به
یو تاریز در نرد بوده ،اارت درده انگ .به تقیگه من این راهزنیها از دن االاا
به وقوع میایونگد ده راهزنان بی رنو و خ ارت زیاد ما واطر به دی میدورنگ.
(یفرنامه شاردن جلگ2؛ شاردن)7533 :7511 ،
1688-1683سانسون ،راهب کاتولیک فرانسوی
قائا مقا نکّا نق نگارنگ د ی را محکو به اتگا دننگ ،مگر اینکه از شاه د آ
اجازه درده باشنگ و طرمان و دی خطی از طر شاه در این مورد صادر شگه باشگ.
دارواهها میتواننگ دماغ و اوت و ماهی ذ اا ق ا ها و نانواها مختلف را قطع
دننگ ،در صورتی ده الیش یا قائا مقا او دارواه را متقاتگ درده باشگ ده ق ا یا
نانوا اران طروشی درده و یا در وزن اوش و نان تقلآ درده ای ولی هیا دش
ب ز خانها نادا و بعضی یلطانها و ایتثنائاپ بعضی دارواهها ده از امتیاز
71

خاصی برخوردار می باشنگ ،نق نگارنگ د ی را محکو به مرگ ن اینگ و این موجآ
میشود ده در بعضی نقاط م لک  ،ناامنی و بی نظ ینک فرما اردد ،زیرا دزدان
در ایالتی ده میداننگ در دن ا د ی ن یتوانگ نکا اتگا صادر دنگ ،دی به
دزد و قتا و اارت میزننگ و ویایا بی نظ یو ناامنی دن ایال را طراها
میدننگ( .یفرنامه یان ون؛ یان ون)173 :7522 ،
 1624جملی کارری ،جهانگرد ايتالیايی
چنگ دقیقه بعگ چااار اط ع د اد ده االاا راهزنان ترک در این نوانی از خاک ایران،
دی به قطع طریق و تاراج اموا م اطران می زننگ و بایگ دی بر ی ح و
محتاطانه نرد درد( .یفرنامه دارر ؛ دارر )5 :7528 ،
داروانی ها ده قرار بود از ارض رو بریگ ،از بیا راهزنان در ن ف راه متوقف مانگه
بود( .یفرنامه دارر ؛ دارر )71 :7528 ،
بایگ اف ب ا خوا و ایتران م اور شگیا تا صاح بیگار ب انیا واز بارو بنه
محاطظ دنیا ،چه اهالی این ق اه به دزد اموا مب انان و م اطران شبرت
دارنگ( .یفرنامه دارر ؛ دارر )75 :7528 ،
روز دوشناه از میان دره ار ایا و خا مخوطی ده در هر اردنه دن ،از ترم راهزنان
و بیا جان خود چون بیگ می لرزیگیا ،اخشتیا( .یفرنامه دارر ؛ دارر :7528 ،
)75
چبار میا مانگه به مرنگ ،ما باز ها به یس دیته راهگار بیرنا تر از دزد اردنه
ارطتار شگیا (یفرنامه دارر ؛ دارر )73 :7528 ،
شر هف دیلومتر به هرنگ مانگه ،باز ها ارطتار یس دیته راهگار بی رنا تر از
دزد اردنه شگیا (مخ وص به طرنگیها خیلی دا اتتنایی ،بی نرمتی و نتی
هتادی می دننگ) .بگون ن ا هرچه دلشان بخواهگ می ایرنگ ،هردگا نیز چ اق
دراز مثا ن اا (در قرون ویطی در االآ م الس ارواایی به خ وص طران ه و
ایتالیا بزراان و بزرازاداان چ اق دراز را ،ده ت م شخ ی و ن اب بود به
دی می ارطتنگ ،منظور مولف ه ان چ اق ای ؛ چنان ده در االآ تابلوها لویی
چباردها را با چوبگیتی دراز ده تقریاا به قگ خود و ای نشان داده
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انگ.ااورقی مترجا) به دی دارنگ .مخ وصا برا تفتیر و ا رک باروبنه هیا
قانون و ن ابی در میان نی  .مث برا لواز ضرور یس م اطر با ایاا و ما
الت اره ب یار قگی ی ،د ترین طرقی در میان نی  .تلی هخا مالغ انو تاایی ،ده
وجه ازاطی ای  ،برا هر رام ایآ و م اطر دریاط می شود .تازه اار این
راهگارها بتواننگ ت ا دارایی م اطر بی اره را از دیتر بگیرنگ و لخ و برهنه راه
بینگازنگ،نه تنبا مضایقه نگارنگ ،م نون ها نی تنگ( .یفرنامه دارر ؛ دارر ،
)13 :7537
در این ا خار دادنگ ده انتیاط را از دی نگهیا و در نرای از اثاثیه خود دق
دنیا ،چه اهالی ق اه میانه از دثرت مالیاتی ده شاه بر دنبا ب ته ،به یتوه دمگه و
از رو ناچار میانه را ترک درده ودر راهها به راهزنی ارداخته انگ( .یفرنامه
دارر ؛ دارر )27 :7528 ،
م اطران این جادهها هیا اونه امنیتی نگارنگ و ارطتار دزد و راهزن می شونگ.
(یفرنامه دارر ؛ دارر )25 :7528 ،
تا دو یات از شآ اخشته در یلطانیه بودیا و چون خطر راه به تل وجود تگه
ا راهزن بیشتر اردیگه بود ،لخا من در ت ا مگت مشغو تع یر و دماده یاختن
تپان هها یوز باشی بود ( .یفرنامه دارر ؛ دارر )22 :7528 ،
در این جا خار دادنگ ده انتیاط را از دی نگهیا و در نرای اثاث و اموا خود
دق دنیا ،چه اهالی ق اه میانه از دثرت مالیاتی ده شاه بر دنبا ب ته به یتوه
دمگه انگ و از رو ناچار میانه را ترک درده و در راهبا به راهزنی ارداخته انگ.
الاته بعیگ ناود ده به ما ها ن له ا دننگ ،چه ه نان ده ذدر شگ ،تگه ا از
ه راهان یوزباشی ایرم لح بودنگ( .یفرنامه دارر ؛ دارر )35 :7537 ،
م اطران این جاده ها (نزدیس قاط نکوه) هیا اونه امنیتی نگارنگ ،یا ارطتار دزد و
راهزن می شونگ و یا به دی چااار شاهی ،ده دااخها یس ایال را به ایال دیگر
می برد ،می اطتنگ و به امر نکوم یا شاهزاداان ،ایآ و مردآ دنان را برا رطع
نیاز خود به دار می ای رنگ ،ارچه دو یه روز بعگ دنبا را اش می دهنگ ،ولی این دار
باتث یراردانی م اطران شود .راهگارها این محا ده تویح اوداباشی از رییگن
ما مطلع شگه بودنگ ،طر ت ر خود را به داروان را ریانگنگ ،ولی با نضور یوزباشی
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جرات نکردنگ ده چیز از ما مطالاه دننگ .با این نا برا این ده در وظیفه خود
ق ور نکرده باشنگ ،نق راه من و ماالشی را از دی یوزباشی خوایتنگ ده
خوشاختانه او نیز با خشون ت ا دنبا را را رد درد و ناچار دی خالی براشتنگ.
(یفرنامه دارر ؛ دارر )33 :7537 ،
تا دو یات از شآ اخشته در یلطانیه بودیا و چون خطر راه به تل وجود تگه
ا راهزن بیشتر شگه بود ،لخا من در ت ا مگت مشغو تع یر و دماده یاختن
تپان ه ها یوزباشی بود  .اش از اایان دار به راه اطتادیا و از میان اراضی
ناصلخیز اخشتیا و خوشاختانه هیا اونه ایشامگ نااوار رخ نگاد و اار خگا
نادرده مورد ن له واقع می شگیا ،ن ی دانا با ناودن چات ه و اایه تفنالها
ینگین چگونه می توان تیا از خود دطاع دنیا؛ چنان ه من هرچه زور زد
نتوان تا یکی از دنبا را از زمین بلنگ دنا( .یفرنامه دارر ؛ دارر )33 :7537 ،
راهی مخو و ار از راهزن بود ،از ویح دره می اخش ( .یفرنامه دارر ؛ دارر ،
)715 :7528
هرچنگ ده با وجود راهگاران متعگد یرایر جادهها ،ت ا راهزنی د تر اتفاق
می اطتگ ولی در صورت رو دادن چنین اتفاقی ،نادا یا خان محا ده الی چبا
روز مبل دارد ده دزد یا راهزن را ایگا دنگ و ما ارطته شگه را به صانآ دن
م ترد دارد واال بایگ ارام ه ه را از ما خود بپردازد .در چنین موارد االاا خان
یا نادا از ترم اینکه ماادا خار یا شکایتی بگوت اادشاه بریگ قا ارام اموا
برده شگه را می اردازد و یپش اقگامات الز برا دیتگیر راهزن و دشف اموا
مرد بع ا میدورد( .م لهیغ ا؛ دارر )511 :7522 ،
 1333-1353کروسینسکی ،کشیش لهستانی و مبلغ مذهبی
بزرگ ترین ناامنی ده مرد بیر از هر چیز از دن اله منگ بودنگ و دن را د تر از
هر چیز دیگر تح ا میدردنگ ،چون اص به دن تادت نگاشتنگ ،ناامنی راهها
دشور بود ،الاته این ناامنی در اثر دوتاهی و وظیفه نشنایی دول ناود ،بلکه
برتکش بر اثر ه گیتی با این دزدان و راهزنان میبود ده ناصا دزد را با ها
تق یا می دردنگ .ایر از شاه یلطان ن ین دشور ایران از لحاظ امنی راهها
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میتوان اف ده در جبان بی ه تا بود( .تلا یقوط شاه یلطان ن ین؛ دو
یریو)31 :7537 ،
در زمان شاه یلطان ن ین وضع دام داراون شگه بود .این داراونیها ،ناتوانی
و ی تی دول را به خوبی نشان میداد .راهزنی نه تنبا دار تاد اردیگ ،بلکه
تشویق میشگ و نظا ایگا درد .داروانان از ترم دهقانان نتی جرأت مانگن در
رویتا را نگاشتنگ و ترجیح میدادنگ شآ را در بیابان زیر چادر بگخراننگ و به نوب
از داروان اایگار دننگ .با ه ه مواظا ها چه ب ا ده داروانها مورد ن له واقع
میشگ و اریز از دی راهزنان داردیگه ب یار یخ میبود .... .طراوانی این راهزنی
به جای ی رییگه بود ده بازراانان اش از ناامیگ از وظیفه شنایی نک رانان با خود
راهزنان دنار دمگه و یس نوع قرارداد امنیتی با دنبا ب ته بودنگ .به این صورت ده در
برابر مالغ اولی یا یب ی از داالهایشان از ن لذ دنان در امان باشنگ .راهزنان ها این
ایشنباد را به ارمیاخیرطت ه بودنگ ،زیرا این قرارداد دام به یود دنبا بود .چرا ده
ایگا دردن راهزنان دار ب یار دیانی ای  .چون در هر شبر و ق اه مرد از انوا
ه گیگر باخارنگ و از یو دیگر رقاب و رشس میان دزدان ه یشه باتث لو رطتن
دنبا می شگ ،در نتی ه نادا اش از ن له به داروان ،بیگرنال از دن دااه میاردیگ و
اار دزد بگون دااهی و تق یا اموا با نادا راهزنی میدرد ،ه ذ داالها دزد
شگه را از دی او میارط و به یود خود ضاح میدرد .اش دزدان و راهزنان
قرارداد با داروانیان را دام به یود خود میدیگنگ .دیگر با نادا درایر ایگا
ن یشگ و از ارداخ جری هها ینگین بردنار میشگنگ .چنان ده یاد شگ ،در
زمان شاه یلطان ن ین ه ذ م ازات بگنی و اتگا تاگیا به جری ه نقگ
می اردیگ ،ده دزدان برا ارداخ دن وادار به دزد دیگر شونگ .الاته هگ
نک رانان ه ین بود ،چون دردمگ یرشار از این راه به دی میدوردنگ .دزدان ها
برا ارهیز از ارطتار در دار خود چنان تردیتی مبارتی به دی میدوردنگ ده
دیتگیر از دنان روز به روز دشوارتر میشگ( .تلا یقوط شاه یلطان ن ین؛ دو
یریو)33 :7537 ،
 1338-1333خبرنامه نويسان کمپانی هند خاوری هلند در بندرعباس
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چااارى ده در  71یپتامار از مینا بازاش خار دورد ده به چشا خود
جنازههائى را دیگه ده در یانا مینا اطتاده بودهانگ ،او از ماهیگیرانى ده با
قایق هایشان اریخته بودنگ شنیگه بود ده در دن ا دو هزار بلوچانگ و اینان ه ه
نفوم ذدور نتى ا ردان را در ابوارههایشان قتا تا دردهانگ .و اش از ارد
دردن ه ه انایا از ج له ه ه زنان به اردوااه خود نزدیس قیروانKiriwoen
رطته انگ .چنگ روز بعگ خار رییگ ده بلوچان به زاد و بو خود بازاشتهانگ( .اشر
اطغان بر تختگاه اصفبان؛ طلور)731 :7521 ،
 1338-1333خبرنامه نويسان کمپانی هند خاوری هلند در بندرعباس
در  75اوت  7112انگلی یان در ا ارون خار یاطتنگ ده در اصفبان خار دمگن شاه
طب ایآ بر یر زبانبای و مرد ن ا به این خار ب یار ه گلى نشان دادهانگ و
شاه اشر دیتور داده ده مرد را قتا تا ن اینگ .در  18ژوئن  7112در یات
 72اطغانان دشتار ت و م رد ایر نظامى اصفبان را دااز دردنگ .اار م زتفران اا
در میانى نکرده بود ،دشتار و تاراج ادامه مىیاط  .اینس اشر شاه به یپاهیان خود
دیتور داده ده از دشتار باز ای تنگ .جنازه دشتگان را در خانهها و دوچهها ش اره
دردنگ ج عا  7111تن جان باخته بودنگ .اما مرد اصفبان طقح مگت د ى طرص
نفش دشیگن یاطتنگ ،زیرا یرم تى این دشتار را تاراج یرا -یرى شبر در 13
این اطغانان دوزخى دیوخو را از
یپتامار  7112به دناا دمگ .هی کش ن ىتوان
این دار توجیه ناشگنى بازدارد( .اشر اطغان بر تختگاه اصفبان؛ طلور)71 :7521 ،
چون به یختى چیزى در شبر بىرمق ا ارون باقى مانگه بود نحوه بیرون رطتن
ییگ ان گخان ویرانگر به اونهاى بىماننگ رق انگیز بود .شبر نه تنبا از ب یارى از
تواباى قلعه ها و جز دن ،الوله ،باروت و ماننگ دن بلکه باالتر از ه ه از دلیه
درصگ یعنى از هر ده نفر
یادنانر خالى و تارى شگه بود چنانکه شایگ طقح بی
دو تن از اهالى در شبر مانگنگ .ب یارى از مردمان دارا و بازراانان و نیز هر د ى ده
صنار یه شاهى داش با ییگ ان گخان از شبر بیرون شگ .این خروج نه از براى
محا خان بلکه تنبا از ترم اطغانان بود ده افته مىشگ با شتا ب یار نزدیس
و بیشتر
مىشونگ .دیگر در بازار صنعتگر یا ایشهدارى از هیا نوع باقى نی
خانهها از یکنه خالى ای  .یانا از دشتىها تبى شگه ،رویتائیان رطتهانگ و
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بیشتر اله و رمهها را بردهانگ .دوتاه یخن اینکه مردمان شبر روزاارى دراز ورود و
خروج ییگ ان گخان را طراموت نخواهنگ درد( .اشر اطغان بر تختگاه اصفبان؛
طلور)82 :7521 ،
 1343-1332خبرنامه نويسان کمپانی هند خاوری هلند
ب یار از مرد دلشان می خوای چنان ه جلویشان ارطته نشود یا لو نرونگ ،خانه
و زنگایشان را رها دننگ و به جا دیگر برونگ .برخی از مرد در دااز یا 7155
برا اینکه از شر اخاذ ها و ت اوزات بیش ار جان به در برنگ ،نتی دی به
خوددشی زدنگ( .نکوم نادرشاه؛ طلور)27 :7528 ،
 1338-1336فريزر ،معاصر انگلیسی نادرشاه در هند
نادر در این نال اط ردای م ا شگ دن ه را به خوشی ن یتوانگ به دی بیاورد
به قوت بگیرد .با چنگ نفر مردان قو ده مثا او بی اره و از جان تنال دمگه بودنگ،
ه گی شگ و در یر راه قاطله را زدنگ .یه چبار بار ،امتعه ارطتنگ و به یبول
طروختنگ .مالغی برا مخارج یومیه منظور داشته و بقیه را ایلحه و ایاا خریگنگ
و هرچه مثا خود از جان به تنال دمگه ایگا دردنگ به دیته خود اطزودنگ .دطعه
و انو نفر به داروان تاختنگ و یی بار شتر و قاطر و دذواه و
دیگر با قریآ بی
امتعه به میان دوه ها بردنگ .در دن ا با اشخاصی ده انبان نزد دنبا میدمگنگ امتعه را
با ایلحه و دن ه الز داشتنگ توض میدردنگ .به این طور مگتی راه زنی دردنگ،
ایلحه ملزومات ارطتنگ و مردان دیگر ده االآ از قشونی بودنگ ده با نادر خگم
درده بودنگ بر تگه خود اطزودنگ تا ش اره دنبا به  311نفر رییگ ه ه مردان قو با
ایلحه و ایآ .ونش در ت ا دن صفحات اطتاد از اهالی خراج خوایتنگ و چون
امتناع ن ودنگ او دنبا را تبگیگ درده بعگ اموا دنبا را به اارت برده و خانهها دنبا
را دتر میزدنگ( .تاریخ نادرشاه؛ طریزر7551 ،ق)32 :7188/
دو یات از ظبر اخشته ،یس نفر اطغان در شبر (اصفبان) دیگه ن یشگ .ایرانیها
ده انبان بودنگ بیرون دمگه و شروع به اارت خانهها ن ودنگ .ج ع دثیر از
بارنگ( .تاریخ
دهقانبا اطرا ها به شبر ه و دوردنگ ده ق تی از انی
نادرشاه؛ طریزر7551 ،ق)17 :7188/
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طب ایآ قلی خان به مورچه خورت رییگ و با اطاانه ب نگیگ و ظفر ن ایان یاط
و هف هزار نفر از دش ن بکش  .اشر به اصفبان اناه برد ت یا ارط ه ه
اهالی شبر را بقتا بریانگ و ت ارات و خانه را دتر بزنگ .در این ت یا بود ده
جایویان خار دوردنگ قشون طب ایاقلی خان ب و اصفبان در نرد ای .
اشر ه ینکه این خار یاط اتااع خود را خوای و دن ه از نقگینه موجود بود بار
درد و اا بف رار اخاش  .و چنان بتع یا تاخ ده دو یات از ظبر رطته یس اطغانی
در شبر اصفبان دیگه ن یشگ .ایرانیان ده انبان شگه بودنگ از مخفی ااهها بیرون
دمگنگ و بغارت خانهها شروع دردنگ ولی یکبزار و اان گ تن از قشون طب ایاقلی
خان در رییگ و ج عی اوبات نااگیگ شگنگ( .م له اوهر ،ش اره  21و 28؛ شاهگ،
)382 :7533
 1343رحمیتاتار ،شاعر و واقعه نويس همراه هیات عثمانی به دربار
نادرشاه
روز دو نضرت ایل ی ااشا یویف بیال مب انگار ،و مح گتلی یلطان نادا
ه گان ،و یراطراز بیال ،و د نتران شبر را به ق ر شاه ده محا اقام ایشان بود،
دتوت درد اف چون در نا ناضر راهها ناامن و مواد اخایی در دنها نایا
ای  ،و ضعف انوا نادرشاه شنیگه شگه ای  ،و چون در رط و دمگ یفیران
امنی شبرها و راه ها شرط ای  ،تا وقتی ده نقیق و شایعات روشن شود ،ناچار
در ه گان درنال خواهیا درد و انتظار داریا برا تبیه مواد اخایی مورد لزو
روزانذ ما دوشر شود .و برا جلآ د ها دنان به هر یکی خلعتی اوشانگه شگ.
(یفارتنامهها ایران؛ رن یتاتار)111 :7528 ،
طردا دن روز صاح زود به راه اطتادیا ،و در هف طرینگی در نزدیکی دهکگها به
نا قر به (=قروه) توقف دردیا .روز بعگ از دن ا نرد دردیا ،و در نالی ده با
انتیاط ت ا راه میای ودیا ،با چبار انو هزار اطراد اطغانی م لح و مرتآ و
ناضریراق اط ار ا یخته روبهرو شگیا .اینها از دن اطغانهایی بودنگ ده در اواخر
یا  7733از طر نادرشاه مأمور محاطظ والیات دذربای ان شگه بودنگ ،و در
نالی ده می ترییگیا به هگایا نفیش اادشاهی دی دراز دننگ ،بعگ از ده
یات راه ای ایی در محلی به نا درگ دباد طرود دمگیا.دن شآ در دن ا خوا به
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چشا ما نرط  .زیرا ه ه شآ در این ونش بودیا ده چون دنهامیداننگ ده
هگایا نفیش اادشاهی ه راه نضرت ایل ی ااشا ای  ،به انت ا زیاد شاانه بر
میاردنگ .و برا اارت هگایا به ما شایخون میزننگ( .یفارتنامهها ایران؛
رن یتاتار)113 :7528 ،
 1363نیبور ،افسر مهندسی و خاورشناس دانمارکی
اما تگ ای اد مزان برا منطقه ا ده در م یر قوا نظامیبود ،مغایر با تادت
طعلی ایرانی ها بود .امیر اونه خان به محض ورود به خورموج ،ه ه یادنین دباد را
به قلعه منتقا درد و خانهها دنبا را ویران یاخ و دلاههایشان را یوزانگ .طقح
م گ دباد و یس امامزاده در امان مانگنگ( .یفرنامه داریتن نیاور؛ نیاور:7532 ،
)21
 1335گملین ،گیاه شناس روسی
من با برخی اطراد اروها در دن جب [قلعه و باروها به جامانگه از شبر دربنگ]
نرد دردیا ،بیدنکه از خطر ن له لزایها م اور در امان باشیا .چون وقتی
تعگادشان بر م اطران ب ربگ ،برا شان شکار جالای به ش ار میرونگ و میتواننگ
دنان را اییر دننگ و به تنوان برده بفروشنگ( .یفر به ش ا ایران؛ ا لین:7535 ،
)13
ما از انو دهکگه اخشتیا ،ده اولی یرزمین اگر طتحعلیخان ای و در بقیه
داا تانیها جلگه یکون داشتنگ .مرد از نوع خاصی بودنگ و به زبان لزای
یخن میافتنگ ولی تردی را ها میطب یگنگ .با این ده دنان تاعه خان قوبا بودنگ،
ن ی شگ دنان را تاعه به ش ار دورد ،چون مرد ب یار یردشی ه تنگ و ن یخواهنگ
هیا یلطه ا را بر خود بپخیرنگ .دنان با ما رطتار دایاکارانه داشتنگ؛ برا بیتوته
ج ایی را در دنار طویله در اختیارمان اخاشتنگ .تبیه مواد اخایی با او ایرم کن
بود .الز بود هگایا خوبی به دنان بگهیا تا به تنوان برده طروخته نشویا .در طو
راه میان ینالها زااههایی در دامنهها یراشیآ دوه دیگه میشگ و در دنارشان
اناهگاههایی یاخته شگه بود .اینان و یایر یاایان در جریان شورت در این ا اناه
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میارطتنگ و می دان تنگ در دن ا دام پ در اماننگ ،چون دیتیابی به دنان نام کن
ای ( .یفر به ش ا ایران؛ ا لین)31-23 :7535 ،
و هفتا تزی درد  .راهزنان مغانی راه را ناامن درده بودنگ؛ به ویژه
من روز بی
برادر طرار خان یابق ش اخی ده در دربنگ زنگانی ای  .ه ه داروانها اارت شگه
بودنگ .بلی ،این ناامنی به ببا جان تگه زیاد ت ا شگه بود .از این رو من نق
داشتا اوت به زنال باشا .ت ا اروه با ها بودنگ و اطراد از نگباانان ها طریتاده
شگنگ تا در ه ه ارتفاتات مراقآ هر چیز مشکودی باشنگ .راه ش اخی به یالیان
برا دد ها ط عکار محا دلخواهی بود .در یراشیآ دوه هر دش بایگ اش یر
دیگر نرد دنگ و االآ ن یشود یواره نرد درد .میان دوهها ،دا و بیر
درهها ت یقی وجود دارد یا دی دا اردنههایی با اق ا مخفیااهها طایعی
وج ود دارد ده اطراد ط عکار در د ین م اطران مینشیننگ و در صورت تگ
موطقی در دنبا انبان میشونگ( .یفر به ش ا ایران؛ ا لین)82-83 :7535 ،
مح گخان ناطه مرز مازنگران ای  .ترد نان ایویته در نا دوچ ده اروهها
ب یار ارادنگهشان از ایتردباد تا خیوه ،در اخشته و در یا ها اخیر به ویژه در
دوران ناامنی ایران از  7123تا  7725( 7121تا  )7712بارها به یوانا اربی
دریا خزر تاختهانگ چون در این نوانی راهها به رو ه گان باز بود ،این ج ات
هر دار میخوایتنگ میدردنگ و ااه با نیرو شان به شورشیان ،ب ته به اینده
دگا اروه را به نفع خودشان میدان تنگ ،یار میریانگنگ .در این ااتشاشات
ایران ،ترد ن ها به دارها ناروایی ارداختنگ ،به طور ده نانیه میان تلی دباد تا
اشر یک ره ویران شگ .اش از بازاش ظاهر درامر بایگ به این بیقانونیها
اایان داده میشگ .دریاخان به خان مازنگران دیتور داد از دریا تا دوه تان
دیوار میان مازنگران تا ایتردباد بکشگ و دن را با قلعههایی م تحکا یازد تا
ترد ن ها نتواننگ به رانتی وارد مازنگران شونگ( .یفر به ش ا ایران؛ ا لین،
)185 :7535
وقتی خوایتا از اشر به ایتردباد برو مشک تی ایگا شگ ده ایربینی درده
بود  ،ولی ا ان می درد بر دنبا الاه خواها درد ،معلو شگ طریآ خوردها  .مرز
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میان ایتردباد و مازنگران یه میا ای  .یادنان طعلی ایتردباد مردمیدزاد و
دبرومنگنگ ده مطلقاپ ناضر به قاو هیا نکومتی نی تنگ .هر یس خود را دقا خود
میداننگ ،خود را قاجار می خواننگ و تقیگه دارنگ ه ه با ها برابرنگ .ن ا به اقوا
دیگر مگتی دزاد بیقیگ و شرطی ه تنگ .ایتردباد برا یا ها مت اد محا
ناامنی شناخته میشگ .بنابراین ب یار از قبرمانان ایرانی به دن ا میاریختنگ.
م قات این مرد دام پ می ر بود ،ولی در جوارشان ترد نها زنگای میدردنگ ده
دارشان تاارت بود از راهزنی و در ین راه از د ی م نظه نگاشتنگ ،چون د ی از
دنان ن ا ن یدشگ و ترد نها وضعی ایتثنایی دارنگ .دنبا مرد را به شیوه
قل وقها ،ولی با ج ارت و جرات بیشتر لخ میدننگ .برخی اروهها ااه بزرگ و
ااه دوچس ،برا اارت ایویته در نردتنگ .اار موطق نشونگ با ایاان تیزاایشان
میاریزنگ و جان به ی م میبرنگ .اار در راهزنی موطق شونگ ،اطراد را ن یدشنگ،
بلکه به ایارت میایرنگ .در این ا اتترا میدنا ده اص دلا ن یخواهگ به دار
چواانی بپرداز  .با این نا اار ایرانیانی ده با من بودنگ ،جگاپ مخالف ن یدردنگ،
بایگ به یبا خود خطر میدرد و دی به این یفر ناخوتدینگ میزد  .دنان بیر
از من میترییگنگ و از ترد نها ببتر از شیطان یخن ن یافتنگ .نکایتی جز از
دزد روزانهشان در میان ناود .دنچه مرا واقعاپ تریانگ این بود ده افتنگ اینبا در
ه ین اواخر در اشر اتفاق اطتاده ای  .در طی شآ ،به ویژه در موقع نیاز به
د س ،دنبا ایا رمز تعیین میدردنگ .ه ه رهگخران را نگه میداشتنگ و مرتا پا توپ
شلیس میدردنگ .الاته چنین وضعیتی ،ت یا ان ان را توض میدنگ .از این
اخشته متوجه شگ اار با هی ا خطر مواجه نشو  ،به هیا صورتی قادر به
منحر شگن از جاده اصلی نی تا و این برا دشف چیزها تازه چه یود خواهگ
داش ؟ (یفر به ش ا ایران؛ ا لین)132-135 :7535 ،
 1851-1322سر جان ملکم ،سفیر حکومت هند بريتانیا
نگ طاصا این منز و منز ایشین (خش تا دازرون) را ایلی از راهزنان به نا
م نی ناامن درده انگ و ه ین امر یاآ شگه ای م اطر ایویته در انگیشه
نفاظ جان و ما خود باشگ( .روزنامه یفر هیئ یرجان ملکا؛ هالینگار ،
)27 :7525

11

هنگا توقف ما در دازرون ،بخشی از هگایا بر شترها بار شگ و ه راه با دگخگا
خش از دن جا نرد داده شگ .در راه اروهی از راهزنان به دنها ن له ور شگنگ و
هگایا را اارت درده و به یغ ا بردنگ .وقوع چنین نادثه ا در نکومتی ایتاگاد
چون ایران ،موجآ نگرانی و تشویر ب یار بود ،زیرا این نادثه نه تنبا جان رئیش
خش را به خطر میانگاخ (ده به طور م لا مق ر بود ،زیرا در ا یا داشتن
تعگاد محاطه ه راه با هگایا تعلا ورزیگه بود) ،بلکه برا نادا دازرون ده نادثه
در قل رو و رخ داده بود ،و ه نین مب ان دار ما ،ب یار اران ت ا میشگ.
نگرانی ما با دیتور طور نایآ ال لطنه مقیا شیراز مانی بر این ده ماموران یریعا
به محک ه طریتاده شونگ ،تاییگ شگ .بی تردیگ اار یروان ملکا به موقع اقگا نکرده
بود ،دنها اتگا میشگنگ( .روزنامه یفر هیئ یرجان ملکا؛ هالینگار :7525 ،
)21
در خ نخ تین ماموریت ان به ایران دلیا محک یبه دی دوردیا ده طایفه
م نی را –ده مطابق با یکی از رطتارها دیرینهاشان بخشی از بار و بنه ما را ده
تقآ داروان بگون محاطه بود ،اارت دننگ -طراموت نکنیا... .
متایفانه در ق
یکی از شترهایی ده در تقآ داروان نرد میدرد ،ناما بطر ها اییگ نیتریس
بود ...راهزن ها بعگ از اینکه چنگین مح وله را اارت دردنگ به اییگ نیتریس برخورد
ن وده و دن را از اش چاراا به زمین ارتا دردنگ .در نتی ه این ارتا  ،بطر ها
شک ته شگنگ و بو و دود ناصا از دن ،چنان این م نیها نادااه و خراطی را
ونش زده یاخ ده دنب ا با ترم و دلبره اا به طرار اخاشتنگ و دام متقاتگ
شگنگ ده جنها محاوم طرنگیها دزاد شگه تا باب این ت ا خ  ،یخ از
م نیها انتقا بگیرنگ( .جنو ایران به روای یفرنامه نوی ان؛ ملکو :7581 ،
)21
م اطرانی ده ایزدخوای (رویتایی نوالی دباده) را ترک میدننگ ،بایگ متوجه
محاطظ خود باشنگ ،زیرا م کن ای مورد تباجا راهزنانی به نا بختیار ده بین
منطقه و اصفبان طعالی دارنگ ،قرار ایرنگ .این راهزنان اطراد هرام انگیز توصیف
شگه انگ ،اطراد ده ن لهها خود را به صورت دیته ج عی و با اروهها صگ و
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نفره ان ا میدهنگ( .روزنامه یفر هیئ یرجان ملکا؛ هالینگار :7525 ،

دوی
)31
ایران در نال د ا درامى مردمى خراجاخار دارد ده به ادراه یر به اطات
نباده انگ ،مثا ای تى ده در دوه تان ه تنگ و زنگاى ایشان به تاخ و تاراج
اطرا مىاخر د .و امراى مقتگر ده ه یشه در خیا ایتق انگ .و در این اواخر
چنان بود ده ،نتى مردمى ده د تر میا به جنالوجگا داشتنگ ،چنان به تغییر و
تاگیا تادت درده بودنگ ،ده مضایقه نگاشتنگ ده هردش را به ن آ اتفاق وق ،
دول روى دنگ ،به اادشاهى بردارنگ .بنابراین اادشاه چنین ملکى بگون تیآ و
ایتی ى ت ا دارى از ایر نتوانگ برد .این ای یاآ اینکه مىبینیا ی طینى را
ده به ظلا و تعگى یتودهانگ ،ایران در تح نکوم ایشان زیاده دباد و مع ور بوده
ای  .اخاار ماالغه دمیزى ده از بیگاد ایشان منقو ای  ،ناشى ای از اینکه اادشاه
خود نکا به ییای مىدنگ و ،خونبا االآ در دربار یلطن ریخته مىشود.
دارهائى ده مورث ض رت اهالى طرنگ تان ای  ،خود ایرانیان مایه قوا دول و
مایه ص ح مىداننگ ،به یاآ اینکه این ق ا دارها یاآ یکون و درامى مرد
طااى و یردر مىشود(.تاریخ داما ایران؛ ملکا)151 :7581 ،
ج یع قاایا صحرانشین ایران یغ اار و راهزننگ وها بگین نرط مااهى و مفتخر و
تلى االت ا از دزدیبا و راهزنیبا و قتا و اارتبا ده دردهانگ نکای مىدننگ .از
یردار قایله تا خگمتکار طویله هردش از خود چیزها تعریف مىدنگ ،ده اار در
نکوم دیگر و ببتر بود ،قطعا بایگ به یزاى دلى برینگ .مکرر شگه ای ده بر
درامى م لک اط وم خوردهانگ و یاد ایامى درده ده به قو خود هردش ایاى و
ش شیرى و جگرى داشته ای  .مىتوان ته ای به خوشى بگخرانگ یعنى ایا
هرجومرج م لک  .وقتى مؤلف به جانآ یلطانیه متوجه اردوى شاهى بود ،در ترض
راه اتفاق اطتاد ده از ی دی رای خرابهاى چنگ به نظر دمگ از یکى از امراى
ایلیات ده ه راه بود ارییگ ده مىدانگ ده این خرابه از د ا ای ؟ به م رد
یا مىاخرد ده من با
یئوا  ،چش ر درخشیگن ارط و اف  :ناال از بی
ت وى خود شاى به این ده تاخته چاایگیا و خانههایر را خرا دردیا .از دن بعگ
دیگر دباد نشگ .مرد این ده ده با ما دش نانگ و بگمردمى ه تنگ ،در ه ین
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نزدیکیبا منز ارطتهانگ و باز صانآ ما ومکن شگهانگ .اار خگا بخواهگ ،این
درامى طولى نخواهگ دشیگ و روزاار قگیا باز برخواهگ اش  .ایر از دنکه ب یر
یس دطع ه دیگر با این نضرات دی وان ه نر خواها درد .ازین ببتر مثلى اتفاق
اطتاد ،وقتى ده دطعه او مؤلف به ایران رط  ،روزى نزدیس به راه شکار مىدردیا
رییگیا به شکا ت یقى ده در دوه واقع شگه بود؛ چون خوایتیا بگخریا،
ایرمردى از طایفه لس ده در خگم من بود براش و متوجه من شگه تا ى
یا قاا من و ده نفر دیگر ها از قایله خود در ه ین
درد و اف  :قریآ بی
دره در د ین داروان نش تیا ،چون داروان رییگ ،ن له بردیا و چنگ نفر از تاجرها
به دی ما
و قاطرچیباى مکارى را دشتیا ،باقى اریختنگ .خیلى ما و انی
من شگ ،تا چنگیا یرمایه معات و تزت من بود .اما ناال ه ه
اطتاد .دن ه ق
او من رط و ایرمرد طقیرى ه تا ،الدن بعگ از ه ه ،این ها یس نوع ت لى
خاطر ای  .وقتى دد خیا مىدنگ ده او ها یس روزى ببرهاى از چیزهاى خو
دنیا برده ای  .از دن ه مرقو شگ ،معلو مىشود ده :این قو از ایاا ترقى و
تربی بى خارنگ و ،لبخا نتای ى ده بردن مترتآ ای از قایا نع تظ ى و رطاه و
امنی و نظا ده موجآ مع ورى ب د و دیایر تااد ای  ،ادراک ن ىدننگ .در
هرچیز به ه ان وضعى ده تادت دردهانگ مىبیننگ ،بنابراین چیزى در نظرشان
ایراز اقتگار جلوه نگارد ،این ها به جب دنکه ،مگد به اجراى شبوات و لخات ای .
الدن در نقیق این بحث از روى ان ا بر بزراان این طایفه نیز وارد ای ( .تاریخ
داما ایران؛ ملکا)823 :7581 ،
در ایران ه یشه نق با ش شیر بوده ای و خواهگ بود .اش در م لکتى ده اادشاه
ده جبا ایلیات تظا و شأن و ایاا
ایناونه چیزها بگویگ هیا ت آ نی
ن و لخات خود را در تاخ وتاراج و ایخا و اذی دیگران داننگ و اار امیرى یا
این تقیگه ظاهر یازد ،موجآ ایتخفا و
بزراى از این طایفه طایعتى برخ
ایتحقار وى خواهگ بود .چنان ه وقتى دو نفر از صانآمن اان انگریز از صحنه ده
دار ال لس دردیتان ای  ،به طر ه گان مىرطتنگ و یس نفر از ادراد بگرقه ایشان
بود ،اتفاق اطتاد ده در ترض راه در نین صحا ایشان تعریفى از ص ح و یگاد و
طرای و ادراک یکى از شاهزاداان دردنگ .نریف درد اف  :شاهزادهاى ده من در
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خگم او ه تا ،بیشتر ایتحقاق اادشاهى دارد تا برادرت ده ش ا اینه ه تعریف
مىدنیگ ،به تل اینکه ازو بیشتر از برادرت مىترینگ .بعگ اف  :مث این ده را ده
در این نزدیکى مىبینیگ ،اار شاهزادهاى ده ش ا تعریف مىدنیگ ،ناال این ا ده ما
ه تیا بود اها ده به ایتقاا مىدویگنگ و یعى مىدردنگ ده ،از براى او چادر
بزننگ ،به خ  ،اار دقاى من این ا بود ،به نوتى رتآ او در دلبا نش ته ای ده
ناال مرد به دوهبا اریخته بودنگ .ناال من از ش ا مىاریا ده دگا یس ازین دو
قابا یلطن م لکتى مثا ایران ه تنگ! و ه ین شخص ده طى الحقیقه در قو
خود مرد با ادرادى بود ،ه یشه یئوا از اوضاع انگلنگ مىدرد .روزى از براى او
تعریف مىدردنگ ،از وطور زرات و خوتوضعى قرى و ق اات و ت و و مکن
اهالى ،نریف بىاختیار اف  :چهقگر مرد بایگ داشته باشگ ده ه ه امرشان به چپاو
مى اخرد .چون به او افتنگ ده :قانون ملکى به نوتى ای ده د ى را قگرت بر
ایناونه اطعا نی  ،تع آ درد اف  :اش اینه ه مرد در دن ا چه مىدننگ؟
ازین نر معلو مى شود ده طاع ان انى به یاآ ه یشه متوجه به یس طر
بودن ،تا چه اایه انحرا از ایتقام ایگا مىدنگ .در هزار و هشت گ و یس تاریخ
م یحى ده مؤلف از ایران مراجع درد ،یکى از صانآمن اان ایلیات خرایان را
ده میا دیگن هنگویتان داش  ،به ه راه دورد  .در دلکته ددمى ه راه او درده تا
ه ه اطرا شبر را به او بن ایگ ،چون از اش براش  ،ازو ارییگ دلکته چهطور
به نظرت دمگ؟ اف  :ت آ جائى ای براى چپاو .الق ه ،اتاظا ایلیات ایران اارچه
از ن ا راهزنى و چاپ و چپاو مفتخرنگ ،اما از ایا دزد ادراه دارنگ .و یاآ این
معنى واضح ای  ،به تل اینکه تفاوت مابین قوت و ضعف ای  .ولى با این ه ه،
ج عى ه تنگ ده به اقرار خود دارشان دزدى ای  ،الدن ه ینها نیز دتوى مروت
و مردمى دارنگ( .تاریخ داما ایران؛ ملکا)831 :7581 ،
در اوقاتى ده یفارت انگریز از دردیتان تاور مىدرد ،روزى اردو در نزدیکى بعضى
از قاایا قشقائى اطتاد ،زنبا به ناناختن و چرخه ریشتن و قالی ه باطتن مشغو
بودنگ و ،مردانشان ،به ن آ تادت یا بىدار یا در طلآ شکار مىاشتنگ .و چون
صانآ من اان انگریز شنیگه بودنگ ده این طایفه به دزدى مشبورنگ و ،به نوتى به
این دار نریصانگ ده مادران ها از اوان طفولی ب ههاى خود را هرروز مىزننگ تا
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تادت دننگ ده بعگ از دنده قابا دار و انیانا ارطتار شگنگ به
به دتس و زن
ضر چو و دتس بروز نگهنگ .یکى از صانآمن اان نقیق این انوا را از
ای در نق ما ،بیراز دن ه در نقیق
ایرمردى ارییگ .ایر اف  :این تب
ایتحقاق داریا .چرا ده بعگ از ه ه ،دزدى ما طقح نوتى از جنال ای  .ما هراز
دزدى ن ى دنیا مگر از د انى ده نادا صحنه با ایشان بگ ای  .بلى اار ایران
هرجومرج باشگ ،زور مای  .اما ناال این ق رها به خواهر خود دار مىدننگ و
االآ این ای ده ماها از اا دردئیا .چون دیگ ده ت م بىاتت ادى به قولر از
صورتبا ظاهر ای اف  :ناال این ایا معین شگهانگ ده محاطظ اردوى انگریز را
ده
بن اینگ .مردیشان در ان ا این خگم معلو خواهگ شگ و خواهیگ دان
ه ین ده اتت اد به این طایفه دردیگ چه نوع نرد خواهنگ درد و در نقیق تا
این طایفه قراو اردو بودنگ هیاچیز مفقود نشگ( .تاریخ داما ایران؛ ملکا:7581 ،
)837
 1853وارينگ ،جاسوس انگلیسی
دگخگا بای تى برن آ وظیفه بنا به توانایى و قگرت هر خانواده انتیاجات ضرورى
زمان جنال را تگارک باینگ و مع وال یکنه نیز از این باب ب یار راضى و
خوشحالنگ چرا ده اار در این مورد تعلا ورزنگ با خطراتى مواجه خواهنگ شگ و
دیت ات چپاو ار به شیوه هر طاتح یت گرى خانه و داشانه دنبا را مورد ت اوز قرار
خواهگ داد .در نکوم هاى ایتاگادى ص ح ای ده مگاطعین شبر به جاى اینکه
دار را به جائى بکشاننگ ده یکنه مورد اارت و چپاو قرار ایرنگ اجازه دهنگ ده
شبر را ت لیا طاتح مباجا ن اینگ تا از این رهگخر یکنه از دیتارد و تباجا قشون
مت اوز در امان ب انگ و با این ترتیآ تلفات و ضایعات دن در رویگادهاى مشابه ارواا
د تر خواهگ بود .در هنگامى ده یس نادا یت گر بیر از انگازه به یکنه تعگى و
اجحا ن ایگ اهالى طى شکوائیهاى به شاه از وى شکای مىن اینگ و در این
صورت به نگرت دیگه مىشود شاه ن ا به دادخواهى دنبا بىتوجبى نشان دهگ.
(ده یفرنامه؛ وارینال)733 :7523 ،
 1856-1853آمده ژوبر ،مدرس مدرسه السنه شرقیه و نماينده ناپلئون
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دردها به دزدى خیلى رااآ ه تنگ .شایگ یکى از دالیا جاب ا شگن دائ ى دنبا
ه ین ت ایا به راهزنى باشگ( .م اطرت در ارمن تان و ایران؛ ژوبر ،ترج ه
اتت ادمقگ )28 :7521 ،
ترد نها بر روى ت ا جلگه د ین مىدننگ و اریه مىزننگ و هرچه را ده به دی
بیاورنگ به تاراج مىبرنگ و مردان و ب هها را نتى در مواقعى ده به ییر خود ادامه
مىدهنگ به نال بنگاى ه راه خود مىبرنگ .دنبا را براى نگبگارى اله و رمه خود
در دش بخارا و ی رقنگ مىطریتنگ .این مرد برضگ ایرانیان به امیگ چپاو دنان و
اخت تقیگه دینى خود ده ینى ه تنگ ن ا به دنبا برانگیخته ه تنگ .در دییا
مخهآهاى اونااون درمیان تودههایر ایویتگىها یا دینههائى برقرار مىیازد ده
بعل بعضى ایشامگها م کن ای بطور موق تغییر یابگ ولى ه ینده خطر دور
شگ به شگت از نو نیرو مى ایرد( .م اطرت در ارمن تان و ایران؛ ژوبر ،ترج ه
اتت ادمقگ )533 :7521 ،
 1852-1853سروان تره زل ،عضو هیات ژنرال گاردان فرانسوی
ایرانیها از ترکها به مر اتآ لطیف اوشترنگ و ه ین مزی دوچس در دییا برا
طران ویان و ت و اروااییان ده ه ین نا را دارنگ ،خالی از اه ی نی  .راهزنی
و بگون م تحفه میتوان یرایر
و دزد در جاده ها بزرگ این ا مع و نی
ایران را اش  .طقح بعضی طوایف بگو ترد ن ااهی از دیتارد مضایقه
ن ین اینگ و این ج ات ها هیاوق از یرنگات جنو شرقی خرایان جلوتر
ن یدینگ( .یادداش ها ژنرا تره ز دریفر به ایران؛ تره ز )31 :7527 ،
 1852-1858جیمز موريه ،منشی سفارت انگلیس
بلوچیان ماننگ ه ه م ل انان هنگ ،ینی ه تنگ ،اما برا نگبگاش رایتگویی در
هراونه ای انی ،ابزار انگک در دی دارنگ و نادانی دنان با ریشهها باورها در ها
دمیخته ای  .بربری و ونشیگر ه گانی ه انا اطغان ،شیخ و بلوچ را در یس رده
دورده ای ( .یفرنامه جی ز موریه ،یفر یکا؛ موریه)35 :7582 ،
 1816-1858موريه ،منشی سفارت انگلیس و سفیر انگلیس
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به تادت ه ه اها ایران از ترم ترد نبا در نالی ده بگین یو و بگان یو
یرایی ه مینگری تنگ ،مای ها را به دی ه انگاختنگ و رنگبا را باختنگ و ایابا را
تاختنگ( .یراخش ناجی بابا اصفبانی؛ موریه)21 :7528 ،
دیروز مرد تو یر من میزدنگ و امروز من بر یر مرد میزنا و نقا ده ایا طاتا
و مفعو را ن ونه ا هر چه داملتر  .روز ده دخونگ چوبا میزد تا تربی بیاموز ،
ایا مفعو و به منزله الز بود و امروز ده طاتا شگه ا میتوانا به دیگران ت اوز
ن ایا و برایتی ده ایا طاتلا و متعگیا( .یراخش ناجی بابا اصفبانی؛ موریه،
)721 :7528
(مرد ) از میکگه ها رو به دلی اها نبادنگ و از خاج و ش عگان و قنگیا و چلیپا و
الواح و تورات و ان یا دن چه یاطتنگ شک تنگ و دریگنگ و ریختنگ و اای ا دردنگ.
معلو ای ده ا ین قایا بازار دشفته با دنگان دزدان ای  .بر خوان یغ ا اطتاده
بودنگ و جیآ و بغا ها را از انی ار دردنگ .چیز ن انگه بود ده هی ان تا به
قتا تا من ر اردد( ».یراخش ناجی بابا اصفبانی؛ موریه)181 :7528 ،
 1815ستوان پاتینجر ،نماينده حکومت هند بريتانیا
ناروئىها ونشىترین و اارتگرترین طاقه از طوایف بلوچنگ .درنالىده یرق طردى
و در خفا را دور از شان ان انى و مخمو ش رده دنرا نایپامترین و زش ترین ت ا
مى داننگ ،اارت توا با جنال و دشتار و تباجا و چپوى یس یرزمین و جامعهاى را
دن ت لى محتر و درخور شان مردان رزمنگه و جنگ و مىشناینگ و با
بخ
ارجا بودن در این تقیگه بخود مى بالنگ ده از ه کارى باها در اارت یس محا،
تعگاد زنان و مردان و ب ههائى ده اییر درده و بب راه دوردهانگ ،از تعگاد اطرادى ده
دشتهانگ ،دبادیبائى را ده اارت درده و یوزانگهانگ و نیواناتى ده بعل مشکلى
ن ا دنبا نابود ن ودهانگ صحا دننگ .تاخ وتازهاى ایرقانونى ده ب وجآ طرمان
رؤیا و ت یا دیته ج عى ه راه با اارت مرد باشگ در این ا (چپو) نامیگه
مى شود .این ن ت تقریاا ه یشه زیر نظر م تقیا و به طرمان رویاى طوایف
ان ا مىایرد و براى ایشان و طایفه مباجا مناع مبا دردمگ و تایگى مح و
میگردد( .یفرنامه ااتین ر؛ ااتین ر)21 :7528 ،
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هگ و مق ود من نین تزی از نوشکى رییگن به شبر جالس (جالق) بود ده
در م اط  72میلى ش ا قرار دارد ولى ناال طب یگ مراد ده یکى از دختران
یردار را به زوجی خود در دورده مرا وادار و ترایآ درده ای باین مکان بیایا.
وقتى به نیا میلى این ده رییگیا ب ن ایشنباد درد ده در زیر یایه درختان نخا
بای تا تا او یواره بگهکگه برود و رئیش یا یردار را از دمگن ما مطلع یازد .به این
دار اتتراض درد چون م کن بود برایا نتای ى نامنایآ باار دورد ولى مراد
اط ینان داد ده درباره ه ه اریاهها این ریا مع و ای و خود من ه یشه این
از یرزمین بلوچ تان بکار بردها  .اش از چنگ دقیقه مراد
روت را در این ق
مراجع درد و اف میرخگاداد (نا یردار) مایا ای ده طورا نا ایرزاده بخود
اخاشته و هیات و قیاطه دنبا را بخود بگیر  .در ایر این صورت نتى در منز
خودت ن ى توانگ ی م مرا تض ین ن ایگ .مراد چنین ادامه داد :بایگ بگانى ده
دیگر در قل روى خان نی تى و ناایگ ن ا دنى ده ه ان نظا و انضااط و امنیتى
ده در دن ا وجود داش  ،در این ا ها وجود داشته باشگ .ما در مکران ه تیا یعنى
جائى ده هرنفر از اطرادت ارثا و ن اارتگر مىباشگ و هیا ابا و امتناتى نگارنگ از
اینکه دارائى برادر و ه ایه خود را نیز اارت دننگ .وضع تو بگترین وضع م کن
ای و ببی وجه ن یتوان به اهالى این محا قاوالنگ ده خگمتگزار یس نفر بازراان
ما و دارائى ه راه نگارد و یا به وییله او ن ىتوان دارائى بگی دورد .نگم در
باره این ده مراد از این اظبارات خود ق گ بگى دارد مورد نگاش  .اارچه جلوى
شرح و تف یا ویرا تا انگازه اى ارطتا ولى با توجه به اظبارات دن یردار ایر در
نوشکى ق تى از نرطباى مراد را باور درد  .موقعی جب مخادره و ماانثه
منایآ ناود ،اش دیتورات میرخگاداد را اجرا درده و طى الفور وضع و قیاطه
رونانى ،بخود ارطته و نا جگیگ ایرزاده را انتخا درد  .اش از ورود بگهکگه در
م گ ایاده شگ و مراد ری ا مرا بپگرزن خود و یه نفر م یا رونانى ،بعنوان
ایرزاده اى از د ت ده ق گ زیارت خانه خگا را دارد معرطى درد( .یفرنامه ااتین ر؛
ااتین ر)733 :7528 ،
 1815کینر ،معاون سیاسی هیئت انگلیسی سرجان ملکم
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در نا ناضر این یرزمین ناصاخیز (رامبرمز) به انو تن از خوانین و یردرداان
محلى تعلق دارد ده ه ه باها دش نى و خ وم مىورزنگ یکى از این یردرداان
شیخ تربى ای ده در منتبى الیه ار دره یکون دارد و چبار تن دیگر ده باها
برادرنگ ایرانى ه تنگ و هردگا در یس دره ناصاخیز صانآ قلعهاى ه تنگ و
بهطور دائا انشا و ا ت یکگیگر را اارت مىن اینگ این م ئله بیشتر خواننگاان
را قادر مىیازد تا بهطرز ضعف طکرى و یی تا نفرتانگیز و نظا ونشیانه این
مرد اى بارنگ تا بگاننگ چرا یرزمینى به این زیاایى و ناصاخیزى بهچنین نا و
روزى ارطتار شگه ای ( .ده یفرنامه؛ دینر)518 :7523 ،
طوایف طاریی زبان د تر از مناطق دوه تانی وارد صحرا میشونگ ،چرا ده دنان
طوایفی مت رد و یاای ه تنگ و االآ به دزد و راهزنی اشتغا دارنگ و ترجیح
می دهنگ ده در ارتفاتات و مناطق صعآ العاور زنگای ن اینگ تا بتواننگ انای یرا
ده از طریق اارت بگی میدورنگ بگان جا بارنگ و از تعقیآ و م ازات در امان
ب اننگ( .ده یفرنامه؛ دینر)551 :7523 ،
 1816-1815جیمز موريه ،سفیر انگلیس
ضابطان شاهراهبا در اختیار راهگاران ه تنگ و چون داالیی را دزد بزنگ ،از ه ین
ضابطان برا اش ارطتن دن ایتفاده میشود .اما هرااه محس ت ربه به میان
میدیگ بی دفایتی ایشان دشکار و ییه روز میشونگ .هی کش جز اها قگرت
امیگ بازاش ارطتن داراییها دزدزده خود را نگارد .ن ق یان بر نفه امنی راهبا
یلطه چنگانی نگارنگ .اایگاهها دنان در طاصلهها ب یار دور از یکگیگر ای ،
چنانکه ن یتواننگ با ها ارتااط تنگ داشته باشنگ .اما بنا به مع و با وضع دشور
نیس دشنا و شایگ خود ه گی راهزنان ه تنگ و بنابر این اار بخواهنگ میتوانگ
د ینگاهبا دزدان را ایگا دننگ .ا تاخی ضابطان ن ا به رهگخران و
جبانگردان بی ماننگ ای  .و هیا دش به تنبایی یا ه راه داروانی هراز در دشور
به یفر نپرداخته ده از دی این ضابطان بگنباد خش گین نشگه و به جان نیامگه
باشگ .ارددور توارض ،مقاطعه و اجاره داده میشود ،در نتی ه اخاذ مع و
ای و چون بیشتر راهگاران نقوق و دردمگ جز دن ه از توارض قانونی از
م اطران میایرنگ نگارنگ ،ا تاخی ایشان دلیلی موجه دارد .و ه ین نگاشتن جیره
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و نقوق معین از یس یو ،تل ب یار نیرومنگ ا تاخ بودن و از یو دیگر دلیا
منفور بودن دنان ای ( .یفرنامه جی ز موریه ،یفر دو ؛ موریه)713 :7582 ،
مب انگار ما از دلونظر تا این جا ،ایویته به ما هشگار میداد و ما را در نگرانی نگه
میداش  .و میاف  « :خار موثق دار ده دیته ا از راهزنان ایا بختیار
تگارک داطی دیگه انگ تا در راه به ما بتازنگ و بار و بنه مان را یه تاراج برنگ ».در
دباده با مرد یخ دوت به نا مح گ بیس ده از یو نادا اصفبان با اروهی
«تفنگ ی» برا نگباانی ما در این راه طریتاده شگه بود برخورد دردیا .اما
انتیاطهایی ده تلیه ن له مورد انتظار ان ا میشگ هیا نوع ان ام امنیتی در
ما اگیگ ن ی دورد ،بلکه برتکش اار اروهی از دزدان تردی برا ن له به ما دماده
میبودنگ بی ا ان دامیا می شگنگ .زیرا هنگا نرد در شآ ااتشات و
هیاهویی ده برا دماده یاختن نیروها در اروه اناوه ما نک فرما بود در وصف
ن تنبا با ها نرد
ن ی ان یگ .ارض اصلی این بود ده ه ذ ما به اونذ یس ت ِ
دنیا .این هگ به خود خود خو  ،چنگان موذیانه ترتیآ داده شگه بود ده وقتی
ه گی به اونه توده ا از ان انبا در میدمگیا ،نظا و ت ایز میان د ان از میان
میرط ؛ در یس د هر دش متکلا ونگه به نظر میرییگ و در یس د صگها
صگا اونه اون از نزدیس به صگ زبان اونه اون به دی ان بر میخای و با شابه
ایاان و ترتراالاان و صگا زنال قاطران و شتران در ها میدمیخ و هیاهو و
ااتشات را به اوج میریانگ .خوشاختانه راهزنان بختیار اگیگار نشگنگ و تنبا
چیز ده از نگباانان و اایگاران ایرانی خود دیگیا ،ال اردلی و بی بادی بود ده
می افتنگ اار بختیاریان ن له دننگ چنین و چنان خواهیا درد( .یفرنامه جی ز
موریه ،یفر دو ؛ موریه)738 :7582 ،
شاهزاده (تاام میرزا) در دناا یخن خود اف « :هنوز از ایگا شگن مرد به نا
بیال جان در میان ازبکان و بلنگ دوازه شگن او دیر زمانی نگخشته بود ده ازبکان را
چنان طریف ده انگاشتنگ بیالجان از مردان خگای و دنان را واداش تا دژهایی
بگیرنگ و از طراوانی دش نان نبراینگ .به ایشان وتگه داد ده در اادات این جباد به
ببش خواهنگ رط  .ازبکان با شاد هرجا ده او طرمان میداد میرطتنگ و ه گی
دشته میشگنگ .روز بیالجان در باره خوبیها ببش یرار یخن بود ،ازبکی
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از او ارییگ« :در ببش چااو (یعنی تاراج) ها ه ؟» بیالجان اف «نه!» ،ازبس
اف « :ده! اش ببش به درد من ن یخورد!» (یفرنامه جی ز موریه ،یفر دو ؛
موریه)181 :7582 ،
هنگامیکه ق گ یفر ما به ایتردباد دطتابی شگ ،صگراتظا ،میرزا شفیع ،یخ
مخالف ن وده اف راه خطرناک و ناامن ای  .ترد انان در جنگلبا برا تاراج
رهگخاران د ین میدننگ و اش از تاراج ایشان را به ایارت میبرنگ .و میاف :
«اار «ایل ی» را بگزدنگ اولی ده برا دزاد ات خواهنگ خوای از ان بزار تومان
د تر نخواهگ بود و دنگاه من ناچار به ارداخ دن خواها بود .اما هنگا باریابی به
ایشگاه شاه ،دوباره اجازه یفر در خوای شگ و اشتیاق ما برا دیگن زادبو
قاجار یان (خانگان شاه ) یخ یاددور شگ .زیرا افتیا با اینکه راهی دراز به زادبو
ایا قاجار نگاریا زش ای ده دن ا را ناینیا .شاه با شادمانی ه رایی ن ود اما
هشگار داد ده از این طرص ببره ج ته و هر چه زودتر برویا ،زیرا میخواهگ یه
روز دیگر اردو خود را بارد و اش از دن دیگر م اطرت در این نانیه دشور امن
نخواهگ بود .یپش به م طفی خان یکی از یردرداان ایتردباد طرمان داد با ده
تفنگ ی یوار ما را ه راهی درده صاح روز دو ما را به اردوااه باز اردانگ.
(یفرنامه جی ز موریه ،یفر دو ؛ موریه)271 :7582 ،
 1813-1813سرهنگ دروويل ،نظامیفرانسوی
به نظر مى دیگ اهالى درمانشاه تنبا ایتثنا بر این اصا باشنگ زیرا صفاتى ده به این
مرد ن ا داده شگه ،نه تنبا از دن به دورنگ بلکه خود دنبا ها دن صفات را مورد
نکوهر قرار مىدهنگ .اخشته از میب اننوازى ده دن ها بیشتر از روى تادت
ای  ،مىتوان دنبا را با موجوداتى بىت گن برابر دان  .دنبا ن ا به ت ا
ان ایات بشرى و دنچه به ان انی واب تگى دارد بیگانهانگ و از ان ان طقح صورت
ظاهر دن را دارنگ( .یفر در ایران؛ دروویا)27 :7523 ،
 1835مونتیث ،ژنرال دولت انگلیسی هند
در یا  7113ه.ق 7871 /جنا دفیا مس دونالگ (اش از یرجان مس دونالگ
دینر) و خود (ویلیا مونتیث) در طو یوانا خلیو طارم به یو ب ره ایر
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رطتیا .در نخ تین اا در دباد رود نله منز دردیا ،نانیتی خرد ده ده یا
دوازده خانوار رویتایی در دن یکنی داشتنگ .د رودخانه این منطقه تح تاثیر
جزر و مگ ،تقریاا به انگازه شور دریاهای اما چاهها د طراوان و باغها زیاد
در دن نوانی یاط می شونگ .طی یفر در نی ه راه در دش شنی با یس رشته
تپه ها دوتاه در جایی ده به بنگر ریال منتبی شگ ،توقف دردیا .در این واد
قلعه راهزن مشبور ،م یرمبنا واقع ای ده در خلیو طارم ،ترم و ونش را نادا
ن ود و با ااطشار خود ،قگرت دری خان را در دن نوانی به مخاطره اطکنگ و دنگاه
ده این منطقه به ت ر دردمگ ،و در خارک م تقر شگ زیرا ده او از بنگر ریال به
وییله دشتیها انگلی ی ،بیرون رانگه شگ( .اژوهشنامه خلیو طارم ،جلگ ششا؛
مونتیث)187 :7537 ،
بعگ از  71مایا (تقریاا  73دیلومتر) راهپی ایی به خرابهها شوت رییگیا .من
شس دار ده این نوانی وییعتر و م تازتر از شبر بابا نااشگ ،خیابانبا و مناطق
مختلف شبر را به اونها مشخص میتوان قگ درد .تنبا یادنان ،خانگان ییگ
بودنگ ده در یس یاخت ان به نا درامگاه دانیا اقام داشتنگ .ما نه طقح و نه
وییله ا برا برریی داشتیا و ت وه بر اینبا به خاطر ترم از اارت تویح اترا ،
ایویته در نالتی از اضطرا به یر میبردیا زیرا دائ اپ اروه ما را ده دارا 31
ایآ خو بود ز یر نظر داشتنگ .اارچه دزدان برا ن له به ما خطر ن یدردنگ،
افته میشگ ده تعگاد دنان در این خرابهها به  111تا  511تن میرییگ .به ت وه
دزد ان ان نیز بودنگ .بیرون از دیوارهها درامگاه به خاطر وجود شیرهایی ده در
در
نوانی بات قی این منطقه یاط میشونگ ،هیا نیوانی به تنبایی ن یتوان
امان باشگ .یکی از این نیوانات با الوله ما زخ یشگ اما به دی نیامگ و در میان
ویایا زی تی در این
نیزارها نااگیگ اش  .اروه بزرای چون اروه ما ن یتوان
مکان بیابگ مگر اینکه ترتیاات و تگابیر را از ایر انگیشیگه باشگ .بنابراین اش از
اخرانگن یومین روز ،ما به دزطو بازاشتیا و در راه اطراد قو هیکا یواره ا را
دیگیا ده اروه ما را تعقیآ میدردنگ .ه انهایی بودنگ ده در خرابهها دنان را دیگه
بودیا .ما بعگها شنیگیا ده ه راهان ما بر یارقان چیره شگهانگ و نگود  11تن را
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دشته و خ ارت ینگینی بر قایله تر
جلگ ششا؛ مونتیث)183 :7537 ،

وارد دوردهانگ( .اژوهشنامه خلیو طارم،

در ه ان هنگامیده ما این ناه وار ها را اش یر میاخاشتیا ناابان مورد ن له
دیته ا از طایفه قرااوزلو قرار ارطتیا .در ابتگا با شنیگن صگا الوله ما دنان
اریختنگ و رهارشان به دا ما ارطتار شگ و او را با خود به شوشتر بردیا اما نادا
شبر از تنایه و بیا داش  .به هر نا م ائا با ایشنباد از یو یردرده
دزدان برا هگای و راهن ایی ما از میان بیابان به رامبرمز با ها جور دردمگ ،او به
شرط دریاط طرمان دزاد و اولی به مقگار  711روایه برا خود و یارانر ان ا
این امر را اخیرط  .در دن هنگا یاران و جرات ن یدردنگ وارد شبر شونگ.
بنابراین روز بعگ ما به محلی ده و برا میعادااه تعیین درده بود ،رطتیا .در دن
نگود یی تن را دیگیا ده ادثراپ شرور به نظر میرییگنگ و ب طاصله به راه اطتادیا.
یردرده دزدان ا ر خود را به تنوان ارواان بر جا اخاش  .ما در دنار اودا د
دا ت قی ده از باران شگیگ اخیر ار شگه بود ،توقف دردیا .ه واره این نگرانی
درباره رهار دزدان وجود داش ده دیا و قادر ای میا راهزنی خود را مبار دنگ
تا اینکه یس اروه یرباز از شوشتر رییگنگ و به دزدان هشگار دادنگ ده اار دنان به
هر خشونتی دی یازنگ و یا اینکه ما را در راه تنبا بگخارنگ ،خانوادههایشان دیتگیر
و در طشار قرار خواهنگ ارط  ،این نیرو ه نین به اط ع دنان ریانگنگ ده رهار
دیگرشان در امان ای  .ما از دوه تان صعود دردیا و در نگود  31مایا بعگ توقف
دردیا .در این ا چش ه ا وجود داش ده م لو از نفتا بود و به صورت تودهها
یفیگ رنال رو یطح د دیگه میشگ ما از دن د نخوردیا و د داطی برا
ایاان ان در اودالی در دن نوالی یاطتیا .جایی ده تلف نیز به وطور یاط میشگ.
اش از  11یات  ،نرد در نال یوار به رویتایی به نا «دوروده» رییگیا ده
در دنار جریان یریع رودخانه قرار داش و د انگدی از دن به رودخانه جرانی
می ریخ  .رویتاییان افتنگ ده مایلنگ اار م کن باشگ ما را یار دهنگ ،ده م ل اپ
توان چنین اقگامیدر برابر محاطظان (دزدانی ده وظیفه ه راهی اروه را از شوشتر
تا رامبرمز اخیرطته بودنگ) ،نگاشتنگ ،اارچه (اروه دزدان) با دویتان ما (نیرو
نظامیا یا شگه از شوشتر) نزدیس بودنگ (طاصله چنگانی نگاشتنگ) و اار دزدان
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ت یا ن له به ما را میارطتنگ ،رویتاییان توان دطاع از ما را نگاشتنگ( .اژوهشنامه
خلیو طارم ،جلگ ششا؛ مونتیث)181-182 :7537 ،
دری خان از طایفه زنگ یکی از شانزده شاخه نژاد لر بود ده با بختیار ها ا تره
وییعی از دردیتان تا درمان را در اختیار دارنگ .این قاایا بخر قابا توجبی از
ج عی را در ار ایران شکا میدهنگ .دنان هیا مالیاتی ن یاردازنگ اما یالیانه
تعگاد معینی نیرو طراها می دننگ .دول ایران هراز قادر به مطیع یاختن دنان
ناوده ای و تباج ات نامنظا دنبا در نوانی قل روشان تنبا تح تاثیر نیرو
ج عیتی ای ده دنان را بیشتر م تعگ شورت میدنگ .دنان در راهزنی توانا ه تنگ
و تبیگیتانیانگ ده با بی ارای اخران امور میدننگ( .اژوهشنامه خلیو طارم ،جلگ
ششا؛ مونتیث)131 :7537 ،
 1831-1833ژنرال سمینو ،آجودان فرانسوی عباس میرزا و فرمانده جنگ
هرات
مابقی ارتر یات یازده شآ (به هرمیان در هف طرینگی شاهرود) رییگنگ .تلی
راا دیت ور جگ ده در طی روز به ارتر اب غ شگه بود ،دهکگه هرمیان را دام
اارت و به زنان و دختران ت اوز دردنگ .روز بعگ م ر بود ده م ااین این جنای
را به اشگ م ازات بریانا ،ولی شنایایی دنبا ب یار مشکا بود ،زیرا دیتگاه منظا
اط تاتی نگارنگ و طراتها اطراد بی یر و اایی ه تنگ ده از خود یربازها بگترنگ.
ولی با این وجود ،انو شر نفر ده از مابقی یاده تر و شایگ د تر مق ر بودنگ،
تویح دهقانان شنایایی شگنگ .من اصرار درد ده دنبا را دار بزنیا تا درم تارتی
برا دیگران باشگ تا در هنگا ورود به خرایان بتوانیا مرد را به خودمان نزدیس
درده ،نظا را در میان ه ه برقرار دنیا .هر چنگ ده یردار با من ها تقیگه بود،
ولی ها او و ها شاهزاده از ترم اینکه ماادا یربازان شورت دننگ ،جرئ اجرا
اتگا را نیاطتنگ و اش از اینکه این اطراد را تفتیر دردنگ ،جب م ازات
درم تارت دیگران شود
اوشبایشان را بریگنگ...اوتها بریگه یربازان نتوان
و در این ا نیز ه ان اتفاق قاا اطتاد( .ژنرا یی نو در خگم ایران ت ر قاجار؛
نظا ماطی و میرمح گصادق)722 :7513 ،

52

 1833-1838چارلز و ادوارد برجیس ،تبعههای انگلیسی در ايران
یادنان این دو رویتا (در تاریز) شایگ بی قانون ترین و دردیریازترین مرد ایران
ه تنگ ...االآ دنبا م لح ،ب یار راهزن و ج ع تظی یاز دنبا شرابخوار ه تنگ.
(نامههایی از ایران؛ برجیش و برجیش)11 :7582 ،
یزد را در نتی ه جنال اخیر ب یار دییآ دیگهیاطتا .تولیگات این شبر زیاد ای و
ه ه م نوتات ابریش ی دن ،به نق ،مراو ترین و ببترین نوع در ایران ای  .این
شبر ه نین در قالی ،شیرینی ،شکر و ی ح ار شبرت ب زایی دارد و نیز دانون
ت ارت ب یار قابا توجبی در شا  ،اارچهها الگار و ینالها قی تی ای ده
ت گتا از دش یر و هنگ بهایران وارد میشود .ن ا صادرات و واردات این شبر ب یار
زیاد بوده و بازراانان ب یار معتار زیاد در دن ا یادن بودنگ .تقریاا ه ه بازراانان
این شبر اریختنگ و ب یار از اموا دنها به اارت رط و در یه یا اخشته هیا
ان ام امنیتی وجود نگارد ،اما از زمانی ده تاام میرزا زما دشور را به دی
ارط  ،درامر و اط ینان به یرت بهاین شبر بازاش  ،بازارها اشوده شگ و
بازراانان به تگریو به شبر بازاشتنگ .الاته براردانگن شبر به نال ایشین خود ،به
اخش زمان نیاز دارد .مرد شبر ،ت وما مردمی دااه و خوارطته به ت ارت ه تنگ:
دنها اشتیاق طراوانی برا ت انآ جگیگترین طردوردهها طنی مکانیکی از خود
نشان میدادنگ؛ یات  ،تفنالها دولو  ،طپان ه و ایره ب یار مورد تقاضا مرد
یزد بوده .از ج له چیزها جالآ ،طشفشه [؟] بود ده باتث ازدنا ج عی در
اطرا محا اقام من شگ و مرد با اشتیاق منتظر بودنگ ده من دن را دتر دنا.
(ط لنامه تاریخ معاصر ایران؛ دبراهامیان)788 :7581 ،
 1841-1832خودزکو ،زبان شناس لهستانی و کنسول روسیه در ايران
ترد انان اراان و اتس ،با قایقبا جنگی خود هراز به دن یو درانهها ایتراباد
شایخون ن یزدنگ و قزاقبا دنو اورا االا پا قادر ناودهانگ ناامنی را به یرزمینبایی
این چنین دوردی هگیه دننگ ،با این ه ه ،شبر رش دوبار به دی قزاقبا در
اردباد اارت طرو رط ده یکی به یا  7252و دیگر به یا  7228بود.
(یرزمین ای ن؛ خودزدو)57 :7531 ،
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 1833-1831ستوان بارنز ،مامور عالی کمپانی هند شرقی
در نی ه راه (بین ترد تان و ایران) ،به هف ایرانی نگون بخ ده به دی تگه ا
اییر شگه بودنگ برخوردیا .دنبا را به بخارا میبردنگ تا در دن ا بفروشنگ .انو
نفرشان را با زن یر به یکگیگر ب ته بودنگ ..موقعی ده این اطراد بی اره از دنار
داروان ما می اخش  ،طریاد از ترنا برخای و این دوا ه گرد خود دن
موجودات بینوا را نیز متاثر یاخ  ... .از قرار معلو دنبا را در چنگ هفته قاا ،از
نوالی شبر قائن نزدیس مشبگ ربوده بودنگ .اینبا وقتی برا دار در مزارع دباد را
ترک درده بودنگ ،ارطتار شگه ....دنبا مقگار ب یار د ید و اخا به ایرا میدادنگ تا
نیرو دنبا تحلیا رطته از طرارشان جلوایر دننگ ...در بین اطراد داروان هش تا
ده نفر ایرانی بودنگ ده یالبا زیاد را به صورت اییر و برده نزد صحرانشیان به
یر برده بودنگ ،این اطراد بعگ از بازخریگ دزادیشان ادنون به صورت مخفیانه در نا
بازاش به وطنشان بودنگ ...یکی از این اطراد یراخشتی داش ده دن ها در نوع
خود رق دور بود .او به اتفاق اطراد خانواده ات و در نقیق با ت ا یادنان
رویتایر در نزدیس ترشیز (داش ر امروز ) ربوده شگه و به دی یکی از بزراان
خرایان ب ه ترد انان تحویا شگه بودنگ و بگین قرار بیر از یک گ نفر را به بخارا
بردنگ ..در این ا مرد بی اره ناظر بود ده ه رت را به یس نفر ،دختر و ا رت را
به اطراد دیگر  ،و خودت را به شخص ثالثی طروختنگ ...این تیره بخ در بخارا
(بعگ از دزاد ) ...به امیگ ن ات یایر اطراد خانواده ات ت ت درده بود ولی موطق
نشگه بود( .یفرنامه بارنز؛ بارنز)78 :7522 ،
نورنیاز (یس ترد ان) روت مع و نفوذ به خاک ایران را چنین شرح میداد ده :ما
به ده تگی و مرنله به مرنله به خاک ایران نزدیس میشویا و بعگ از رییگن به
مناطق مرز  ،چنگین روز در اطرا یس قلعه اریه زده مترصگ طرصتی میشویا
ده دن را ت خیر دنیا .اار وضعی ایرمترقاه ا ایر نیایگ ،هنگا صاح موقعی
ده چواانبا و دشاورزان مشغو دار میشونگ ،به مزارع ه و برده و هر دش
ایرمان بیایگ ،میرباییا .در موارد ده به شگت مورد تعقیآ ایرانیبا قرار بگیریا،
ایابا یگک را ده هر دگا مع وال به دو نفر یوار تعلق دارد رها میدنیا و
اییران باارزشتر را با خود میدوریا( .یفرنامه بارنز؛ بارنز)53 :7522 ،
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1838-1833کنت سیمونیچ ،وزير مختار روسیه
نایآ ال طنه بگون توجه به اینکه طریتاده بایگ در امان باشگ ،به ببانذ اینکه ه ذ
خرابکار هایی ده طوایف واب ته به هرات در خرایان به وجود دورده انگ ،زیر یر
این شخص بوده دیتور داد او را دیتگیر و زنگانی ن اینگ .مخ وصاپ و را متبا
دردنگ ده نه تنبا اجازه داده اییران ایرانی را در بازار هرات بفروشنگ ،بلکه خود،
دنان را در معرض طروت اخاشته ای ( .خاطرات وزیر مختار؛ یی ونیا:7535 ،
)21
 1834-1833سر جان کمبل ،ريیس نمايندگی انگلیس در ايران
امروز نامه هایی از خرایان واصا شگ نادی از اوضاع مطلو بعضی از نوانی دن
ایال  .اروههایی از قاایا هزاره و ترد ن به اارتهایی دی زده انگ و تا چنگ
مایلی مشبگ رخنه درده انگ و تگه ا را به ایارت ارطته و اله و انشا و اموا
مرد را با خود برده انگ( .دو یا دخر ،جلگ او ؛ تی ور )152 :7582 ،
ه ه روزه اخاار نادی از موارد تازه از اارت و چپاو و ااتشات در دشور واصا
میاردد ده در نتی ه شایعات مرگ شاه رو میدهگ .واقعه مرگ شاه زمینه دماده
ا را برا ناراضیان دوه تانها طراها مییازد تا با ااتنا طرص و ناودن مانع و
رادتی در مقابا خویر ،طاق تادت مع و خود به اارتگر بپردازنگ .چنگین روز
ای ده دروازهها شبرها قا و داشان تویح نکا مربوطه دنبا ب ته شگه و
ارتااط دنبا با دهات اطرا قطع اردیگه ای  .بختیار ها به صورت اروهها
ارادنگه وارد دش میشونگ و دزادانه و با بی رن یبه اارت و چپاو میاردازنگ و با
ا تاخی به مرد اارت زده ات میدارنگ ده ج گ شاه در تابوت اوییگ و وزیران
او در در اایتخ ه ه روز با اظبار بنگای و درنر و تعظیا میخواهنگ مرد را
طریآ بگهنگ و مرگ او را انبان دننگ تا تاام میرزا به اایتخ وارد شود( .دو یا
دخر ،جلگ او ؛ تی ور )518 :7582 ،
خار رییگه نادی از اارت یس داروان ب یار بزرگ با بارهایی از مح والت
ارانابا هنگ در راه اصفبان میباشگ .ه نین ه راه این داروان مالغی در نگود
 13111تومان ده ق تی از مالیات دن ایال بوده نیز ن ا میشگه ای ده به
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اارت رطته ای  .رهار این دیته اارتگر یکی از رویا ایا بختیار میباشگ...
ات ن وده ده اادشاه مرده ای و دیگر یحکومتی وجود نگارد و هر دش نق
دارد هر چه را می توانگ بگی دورد مالس شود( .دو یا دخر ،جلگ او ؛ تی ور ،
)577 :7582
خار می ریگ م اطرت در ه ه نقاط این دشور ناامن ای  ،زیرا راهها ار از راهزنان و
یارقین میباشگ( .دو یا دخر ،جلگ او ؛ تی ور )573 :7582 ،
راهها تاریز و اصفبان ار از راهزنانی ای ده میداننگ تاام میرزا مرده و چون
از دنبا
اادشاه بی ار و بی ت قه به نکوم ای  ،طکر میدننگ دش دیگر نی
بازخوای دنگ( .دو یا دخر ،جلگ او ؛ تی ور )555 :7582 ،
ده دو داروان بزرگ ده به طر مشبگ میرطته انگ تویح
اخاار واصله نادی
ترد نها اارت و چپاو شگه انگ( .دو یا دخر ،جلگ دو ؛ تی ور )233 :7582 ،
 1833بانوی فرنگی معلم دربار محمدشاه
شی صانآ (اط ر انگلی ی) اف  :خانا ش ا مگر دیوانه ایگ .در دن ا (طیروز دباد
طارم) لر و جانور دد میدشنگ و ااره ااره میدننگ( .م له یخن؛ بانو طرنگی
ناشنام)232 :7532 ،
دن ده (شاه یل ان) یابق خو دباد بوده ولی خان لر م نی ده به دزد و
راهزنی مشبور بود چنگین دطعه دن را اارت و رتایا را دواره ن وده ،نا خرا و
مرد قلیلر طقیرنگ( .م له یخن؛ بانو طرنگی ناشنام)232 :7532 ،
دازران شبر بزرای ای و قگیا در دن ا دول طراوان بود .در بیابان واقع ای در
دو طر دوهها بگرنال ای و خرابی ب یار دارد .اوینگ این خرابیها را ولی خان
لر م نی درده و در هر ماهی دو یه دطعه زلزله میدیگ بیشتر خرابی از دن ای ،
مردمر طقیر و بی چیز از هر دوچه تاور میدرد  ،طقرا و م تحقین را میدیگ
دلا مییوخ ( .م له یخن؛ بانو طرنگی ناشنام)322 :7532 ،
چاروادار اف زود براردیگ برویا ده در این ا (قلعه شااور) دد را برا ایاز یر
میبرنگ( .م له یخن؛ بانو طرنگی ناشنام)323 :7532 ،
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در جانی دباد  ...به تنگی رییگیا ده جنگا بود و رودخانه در تنال بود .راه را اا
ده راه را به ما بن ایگ .مکار اف خگا نکنگ
دردیا ... .ان گ اف د ی نی
ددمیزاد در این ا باینیا .ب ز دزد ددمیدر این ا ایگا ن یشود( .م له یخن؛ بانو
طرنگی ناشنام)311 :7532 ،
به تنال طاروق رییگیا .مکار در دن تنال واه ه ب یار میدرد .میاف در این
مکان ده نفر صگ نفر را میزننگ( .م له یخن؛ بانو طرنگی ناشنام)221 :7532 ،
از خو بختیار چنگ تزی اصفبان را به تعویق انگاخته ماننگ خراوشی شگه
و یس ماه در خانه ناجی تاام مانگ ( .م له یخن؛ بانو طرنگی ناشنام:7532 ،
)223
در ت ا این صفحه م لک  ،اهالی دلیتا از بلوچ نبای ونش را دارنگ و در نقیق
خیلی ناشای ته ای ده ج ات مزبور تا این امکان در داخا ایران تاخ و تاز
ن اینگ( .ماموری یر با لاام ماگ ؛ ایتوارت)18 :7583 ،
ریا تراد ه این ای ده االاا دنبایی را ده ن یتواننگ به اییر بارنگ ،به قتا
می ریاننگ و اار به وایطه تعاقآ دردن تع یا در طرار داشته باشنگ دی یا ااها
ایرا را و بعضی اوقات ها اا و ها دی انبا را بریگه و دنبا را اخارده و میرونگ.
(ماموری یر با لاام ماگ ؛ ایتوارت)28 :7583 ،
 1845-1832کنت دوسرسی ،سفیر فوق العاده فرانسه
اهالی زن ان جنال طلآ و شرورنگ ،و به ه ین یاآ مرد نوانی اطرا این شبر
در نارانتی و ترم به یر میبرنگ .ما خودمان ها در این مورد ت ربه ا داشتیا،
زیرا یکی از نودرهای ان مورد ن له دو راهزن ده چاقوها بلنگ داشتنگ ،قرار
ارط و چیز ن انگه بود ده جان خود را از دی بگهگ ...تگه ا دیگر از ه راهان
ما ها مورد دشنا اهالی قرار ارطتنگ و این هنگامیبود ده ما از میان بازارها شبر
تاور می دردیا...در واقع در نتی ه رقاب بین این دو مقا (نادا نظامیو نادا
شبر زن ان) ،هیا جنایتی مورد مواخخه قرار ن یایرد و طاقه اایین ج عی شبر
ج ارت ایگا درده ای ( .ایران در  7821 - 7853؛ دویریی)713 :7533 ،
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دور بودن شاه از این اایتخ قگی ی(اصفبان) ،دخرین ضربه را بر دن وارد دورده
ای و اخ ق و رطتار جن الی مردمر ،مانع این شگه ده م گدا به صورت مردز
امپراطور برازیگه شود .به ه ین یاآ در ه ان زمانی ده من در ایران اقام
داشتا ،اادشاه در دن ا بیشتر به تنوان یس طاتح م تقر شگه بود تا یس شاه قانونی،
یربازانر از اتتگا بیرون می شگنگ و مرد صلح خواه با از بین رطتن لوطیها
چیز به دی نیاورده بودنگ .اصفبان در واقع از چنگ یا ایر در وضعی
ت یای قرار ارطته بود .اادشاه در این نانیه طقح ای اپ نکوم میدرد .دیگر
د ی مالیاتی ن یداد و یس دیته اشخاص بگدار ده تشکی ت منظ ینیز داشتنگ،
روز روشن به اارت مرد و قتا و دشتارشان میارداختنگ و هر دش دوچکترین
ثروتی در اختیار داش مورد ت اوز دنبا قرار میارط  .رئیش رونانی ،اما ج عه،
ده قگرتر از قگرت شاه د تر ناود ،ری اپ با نادا شبر مخالف داش و میافتنگ
با این بگداران ه گی ای  .و در میان مرد محاوبی زیاد د آ درده بود و
موطق شگه بود وضعی را به وجود دورد ده به و قگرتی داده شود ده نق او ناود.
نتی ذ ت ا این امور این شگه بود ده اصفبان دیگر قگرت اادشاه را ن یشناخ .
زنگای و اموا مرد در اختیار تگه ا از یربازان جانی قرار ارطته بود و به طور
خ صه می توان اف ده ب یار ضرور بود تا به این وضع خات ه داده شود( .ایران
در . 7821-7853؛ دو یریی)733 :7531 ،
این دهکگه (درنگ) در دامنه دوه تان یختی قرار ارطته ای و شبرتر زیاد
خو نی  .ما تگه ا از اهالی را دیگیا ده ما را برانگاز میدننگ و بگون شس اار
از ی حها ما و از تعگاد نفرات ان نترییگه بودنگ ،به ما ن له میدردنگ .برا
اینکه از ج ارت و بی شرمیاین مرد یخنی افته باشا ،متخدر میشو ده مترجا
من و م تخگمر از داروان ما جلوتر میرطتنگ و در ابتگا دهکگه ای تاده بودنگ و
به دناا راهی ده بایگ انتخا دننگ میاشتنگ .مرد یوار به دنبا نزدیس میشود
و یر صحا را راجع به موضوع دام بیبودها باز میدنگ ،ولی اش از رد و بگ
دردن چنگ د دن مرد به یو م تخگ ن له میدنگ و د ه او را از یرت بر
میدارد .یپش با یرت خود را در داخا صخرهها مخفی میدنگ .چگونه راجع به
چنین دشور بایگ قضاوت درد ده نتی در دنار دهکگههایر ،این اونه ات ا
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رخ دهگ( .ایران در  7821 - 7853؛

برا این اشیا بی ارزت م کن ای
دویریی)151 :7533 ،
ولی ایرانیان ده میا نگارنگ امور را ایر بینی دننگ ،ت بی تی برا م اطران در
این راه طراها نکرده انگ و دن را به تگه ا راهزن وااخار درده انگ ده االاا به
داروانها ،خ وصا وقتی تعگاد نفراتشان زیاد نااشگ ،ن له میدننگ( .ایران در
 7821 - 7853؛ دویریی)152 :7533 ،
 1841-1832اوژن فالندن ،نقاش و سیاح فرانسوی
دزدان در تنگه ها دوه درد ین نش ته منتظر قتا و اارت ش ا ه تنگ .ما ایلیات
را خو شناخته ایا ده ناای تی به دنبا اتت اد داش  ،بویژه ش الیها ده االآ
محا خود را تغییر میدهنگ چه به یبول  ،و در وق منایآ میداننگ ده چطور
چپاو و دیتارد زننگ( .یفرنامه اوژن ط نگن به ایران؛ ط نگن)111 :7512 ،
بیگلربیگی دازرون .. :محلی ده میخواهیگ برویگ دزدان دوهها لریتان در دن
نک فرمایی میدننگ .به ش ا توصیه میدنا دور و بر خود را داشته باشیگ و هراز
از ه راهانتان دور ن وییگ( .یفرنامه اوژن ط نگن به ایران؛ ط نگن)181 :7512 ،
 1841-1845بارون دوبد ،نايب اول سفارت روس
در یا  )7851( 7581زمانی ده با چنگ نفر از ه راهانا به درمانشاه م اطرت می
درد  ،به من افته شگ تا دیروق بیرون نااشا زیرا لریتانىها اش از طروت ذاا
در نباونگ و ه گان و ببنگا بازاش به دوهها ،در د ین م اطران مىنشینگ و در
لحظه م اتگ با ارزهاى ینگین به دنبا ن لهور می شونگ( .دو یفرنامه درباره
لریتان؛ دوبگ)787 :7521 ،
لرها ...ماننگ ه ایگان بختیار به اارتگر تادت درده انگ ولی نه به شگت دنبا.
ه نین لرها بر خ بختیار ها به صورت دیتهها دوچس به اارت میاردازنگ.
(دو یفرنامه در باره لریتان؛ دوبگ)787 :7521 ،
ایران از قگیا در معرض خطر دشوببا داخلی قرار داشته ای  ،نکا والیات
دوردی هر وق خود را در موقعیتی بیاینگ تا بر ضگ مقامات ری یدشور طغیان
دننگ ،به این دار میاردازنگ و دن را جر ییایی ن یداننگ .وقتی ایرانیها از
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خودشان صحا میدننگ شنیگن ج تی نظیر «یه وقتی یاای بودو » امر
نامتعار نی ( .یفرنامه لریتان و خوزیتان؛ دوبگ)118 :7588 ،
مح گتقی خان (بختیار ) در ایا جوانی تادت داش تا یاران خود را در
اردودشی ها برا اارتگر هگای دنگ و در این زمان ای ده در ش ات و ن ن
تگبیر ب یار ار دوازه میشود .نکایتی دربارپ او شنیگه ا ده هر چنگ اطتخار
ن یآ او ن ی دنگ ،دیتا دا شاهگ ای بر ابتکار هوش نگانه ات .روز ه راه
تابعانر برا یغ اار میرود در م اطتی دور از ق ع دوه تانیر ناابان به
داروانی از بازراانان با ما الت اره ب یار مواجه میشود ده از اصفبان به تبران
میرود .بختیار ها خیلی زود دنبا را دیتگیر و داالها را ت ر میدننگ؛ اار
دیتگیرشگاان را دزاد میدردنگ بیا دن میرط قاا از رییگن خودشان به
دوه تان مورد تعقیآ قرار ایرنگ و اار دنبا را میدشتنگ به ه ان ن ا دردیر
میدطریگنگ ،از این رو مح گتقی خان به نیله ا تویا ج  :اتفاقا در میان
متاتبا اارتی تعگاد ب یار زیاد چادر وجود داش ده زنان ایرانی با اوشیگن دن
خود را از طرق یر تا نوک اا می ای نگ .مح گتقی خان تاجرها را م اور درد این
رخ تازه را بپوشنگ و دنان را دی ب ته بر اردپ ایابا خودشان نشانگ؛
نرایتشان را به ه راهان یپرد و به ایرا قگان ادیگ درد اار اییر با دیگن
بیگانه ا جرأت دنگ و یس دل ه یخن بگویگ ،الوله ا در یر او شلیس دننگ.
داروان به ه ین ترتیآ چنگ روز طی طریق درد و تا دن ا ده ماهی منطقه اجازه
میداد از نرد در جادهها و تاور از دنار دبادیبا خوددار دردنگ .رویتاییانی ده
از دنار دنان میاخشتنگ هی گاه ن یتوان تنگ به این نیله ظنین شونگ ،زیرا ت ور
می دردنگ داروانی از زوار ،در معی زنان و خانواده خود به زیارت درب و دعاه
می رونگ و نتی با دیگن دن ه ه زن در میان داروان به ریا اد از دنان دناره
میارطتنگ ،زمانی ده بختیار ها به دوه تان رییگنگ و خود را طارغ از تعقیآ
از
یاطتنگ ایرا را رها دردنگ تا بگریزنگ و با خود انایا ،مغرور از توطیق و یرم
ذداوت رئیش ،نزد خانوادههایشان بازاشتنگ( .یفرنامه لریتان و خوزیتان؛ دوبگ،
)138 :7588
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