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پيشگفتار نويسندۀ اين رساله در مورد خودش
زمانی که سويدنی ھا از ساکسونی بيرون شده و شامل پولند شدند ،آرزوی بزرگ
من اين بود که از کشورھای خارجی ديدن کنم .به اين علت منحيث يک داوطلب
وارد ارتش سويدن گرديدم .پس از مدتی در جملۀ چند نفری قرار داشتم که از
دشمن فرار نموده و مدتی در بندر ميبودند .اما ھمان تکاپوی که مرا واداشت از
کشورم خارج شوم ،نمی گذاشت که مدت زيادی نيز در آنجا آرام گيرم .لذا من با
فرستادۀ سويدن بنام دی فّنک به قسطنطنيه رفتم.
وقتی به آنجا رسيدم ،به اين فکر شدم غيرقابل عفو خواھد بود که پيشتر نرفته و
يکتعداد کشورھای شرقی را نبينم .چون مدت زيادی را در دانشگاه مصروف
مطالعه تاريخ و سفرنامه ھا بوده و از مطالعۀ اوصاف مردمان شرق لذت خاصی
ميبردم .لذا تشويشی نداشتم که برای مدتی وارد پارس شوم .بنابرآن با اجازه گرفتن
از نمايندۀ سويدنی ،به مسافرت خويش ادامه داده و بار اول به بُرسا در بيتنيا رفتم؛
شھری که ھر ده ماھی يک کاروان از آنجا به پارس ميرود.
من بھمرای يکی از اين کاروان ھا سفر نموده و پس از چند روز مسافرت از
ايرزيرون ،به تشويق يکتعداد ارمنيان با آنھا يکجا شده و به فاصله معينی از
کاروان در پای کوه بلندی رسيديم که توسط بوميان بنام کارابخين -بيگونديران يا
کوه افراد بزرگ ياد شده و منتظر ورود کاروان شديم .اما دراينجا توسط يکتعداد
اسپ سواران مورد حمله قرار گرفته و پس از مقاومت اندکی اسير گرديديم.
دزدانی که ما را اسير ساختند ،تاتارھای داغستانی بودند که وظيفۀ آنھا حمله به
کاروان و غارت آنھا بوده است .ھدف آنھا کاروان اصلی بوده که بخوبی نگھبانی
ميشد ،لذا آنھا مجبور ميشوند که با نگھداری ما قناعت کنند .من توسط اين اشخاص
به پيش سلطان آنھا ،شھزاده يوسمی ،برده شده و پس از چند روز مجبورا به
کندھار فرستاده شدم )قسمت زياد پارس را درجريان اين مسافرت مشاھده کردم(،
چون من تحفۀ ارزشمند اين شھزاده به ميرويس بودم .بعدھا دانستم که ھديه نمودن
يک شخص اروپائی برای او خدمت بزرگی محسوب ميشده است.
به اينترتيب روايات زير گزارش ويژه ای از زندگی ميرويس ميباشد .اين ميرويس
با من منحيث يک برده معامله نکرده و در آزادی کامل قرار داشتم .وقتی او می
فھمد که من دانش اندکی نيز در باره استحکامات دارم ،مرا در مستحکم سازی
شھر کندھار موظف ميسازد .اما آتش ولگردی من با گذشت زمان فروکش کرده و
بعدا ھميشه در آرزوی اين بودم که فرصتی ميسر شود تا به کشور خود برگردم.
اين آرزو بھنگام مارش ميرويس به سوی پارس ميسر ميشود .من نيروھای اين
شھزاده را در مرزھای جيورجيا }گرجستان{ ترک نموده ،داخل روسيه شده ،به
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کمک آنھا وارد مملکت خود گرديده و با خوشحالی بزرگی با اقارب خويش پيوستم
که ھيچ گونه خبری از من نداشتند.
به ھنگام برگشت خويش دريافتم که چه افکار نادرستی در مورد شھزادۀ کندھار
وجود دارد؛ به او منيحث يک وحشی )بربر( ،غيرانسان و مخوف نگريسته شده؛ و
ھزاران داستان مضحک در بارۀ او گفته شده که خالف واقعيت است .من کوشش
خواھم کرد که اين تعصبات و اشتباھات دوستان خود را رفع نمايم...
چنين تعامل نادرست و بيموجب در مورد ميرويس صدمۀ بزرگی برمن وارد کرد.
چون من اين مرد را نسبت به آنھائيکه او را بربر مينامند ،بھتر ميشناسم .احترام
من برای او تا حدی است که ھنگامی ھمرای او بودم ،حتی زحمات آنرا متحمل
ميشدم که عمده ترين ويژگيھای چھرۀ او را نيز ترسيم کنم ...من مايل فرصتی
نيستم تا تمام جھان را از اشتباھی برھانم که در مورد او مستولی شده است.
ويراستار اين رساله در جمع يکتعداد دوستان پيشنھاد کرد که حاضر است روايات
من در بارۀ ميرويس را چاپ کند .پس از آن ،اين ويراستار با خواندن روايات من
در بارۀ ميرويس به اين نتيجه رسيد که تشابھاتی بين ميرويس و کرومويل مشھور
)نگھدار انگلند( ديده ميشود .دوستان ديگری نيز به اين نتيجه رسيدند .لذا اين
رساله عنوان کرومويل پارسی را کمائی کرد.
من به خاطر نشر اين رساله تصميم گرفتم تمام معلومات الزم در بارۀ شھزادۀ
کندھار را بطور محتاطانه جمع آوری نموده و گزارش صادقانۀ از او ارايه کنم.
شايد مورد اعتراض قرار گيرم که بعضی موضوعات غيرمھم بسيار طوالنی و
خسته کننده است .با آنھم اميدوارم مورد بخشايش قرار گيرم ،زيرا مدت بسيار
زيادی در بين مردمان شرقی بوده ام که شيوۀ نوشتاری آنھا برای اروپائيان ممکن
است عجيب و تا اندازۀ مسخره بنظر برسد.
سال  1723ميالدی
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فصل اول – نسب تاتاری ميرويس و والدين او
اميرمحمد باقر پدر ميرويس و يک تاتار بخارائی
حاال نام ميرويس در تمام اروپا چنان مشھور شده که ھر کسی آرزو دارد معلومات
واقعی در بارۀ اين شھزادۀ شجاع ،عاقل و خوش شانس داشته باشد .لذا فکر ميشود
که نشر اين رساله کامال در تطابق با اوضاع موجود است .اما بخاطر نظم و ترتيب
موضوع بايد از اصل و نسب اين شھزاده شروع کنيم.
پدر ميرويس بنام اميرمحمد باقر يا شھزادۀ کندھار ،اصال يک خان تاتار بوده که
در مملکت بخارا يا بخارای کوچک زاده شده است که بايد از بخارای بزرگ فرق
شود.
بخارای بزرگ و کوچک
بخارای بزرگ از طرف شمال با ترکستان )که ترکھا از آن مشتق شده( و مملکت
قلماق ھای خاوری؛ درغرب با بحيره کسپين؛ در جنوب با پارس و ھند و در شرق
با بخارای کوچک مرز دارد که توسط کوھھای بلندی بنام پاراپوميسوس جدا شده
است .اين مملکت در زمان اسکندر بزرگ بنام سغديانه ياد شده ،اما در زبان
مردمانش بنام ماورالنھر گفته ميشود که به معنای آنطرف رودخانه است )شايد رود
اکسوس( .مردمان خارجی بطورعام آنرا مملکت يوزبيگ ھا يا يوزبيک ھا می
نامند ،به دليل اينکه يوزبيک ھا قدرتمند ترين مردم در آن مملکت ميباشد .در اين
مملکت تعداد زياد فرمانروايان يا خان ھا وجود دارد ،ھمچنانکه دارای تعداد زياد
شھرھای بزرگ ميباشد .اما بزرگترين دو شھر آن سمرقند و بخارا نام دارد .در
سمرقند تيمورلنگ زاده شده و در بخارا يکی از شاھان يا خان خاصی دارای يک
قصر مرغوب است .شھر بخارا از نگاه تجارت بسيار برجسته بوده و در کنار
رود البيانو يا اکسوس قرار دارد )که توسط تاتارھا بنام رود خانه کرکان ناميده
ميشود(.
بخارای کوچک يا جائيکه اجداد پدر شھزاده ميرويس زندگی ميکرد ،غرب آن
قسما با بخارای بزرگ و قسما با پارس پيوست است .در شرق آن منگوليا و بيابان
چين قرار دارد .در شمال آن قسما يک ناحيه منگوليا و قسما قلماق ھای شرقی و
در جنوب آن ھند است.
طول اين مناطق حدود دوصد ليگ }ھر ليک حدود  5ميل ميباشد{ است ،اما
دارای چندين دشت بزرگی ميباشد که در آن  20شھر ھم يافت نميشود .با آنھم
يکتعداد زياد روستا ھای بزرگ به ھر شھر وابسته است .اين مملکت توسط
شھزاده ھای متعدد اداره ميشود .پايتخت آن جيرکين يا ايرکين شھر بزرگی بوده و
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بسيار پُرجمعيت است .اين مملکت ھمچنان بنام منگوليا ياد ميشود ،به علت
موجوديت مغولھا که بعدا در ھند مستقر شده و نام مغول ھای بزرگ در ھند را
کمائی نمودند و اين نام مشتق از آنھاست .اين مناطق به عين ترتيب بنام عمومی
چ َغتای ياد ميشود که ياد آور نام چغاتای پسر دوم زينگی -خان است که تيمورلنگ
بزرگ اوالدۀ آنھاست.
تھاجمات محمد باقر و مشھور شدن او
اميرمحمد باقر پدر ميرويس ساليان زيادی در مملکت فوق الذکر زندگی کرده،
صاحب ملکيت بزرگی در آنجا بوده ،اغلبا تھاجمات بزرگی به مناطق ھمجوار
نموده )بخصوص به داخل پارس( و اکثرا با غنايم زيادی برگشته است .او از نگاه
مذھبی نيز با مردمان مملکتش فرق دارد ،زيرا بخارائيان دارای مذھب اسالمی
بوده و قرآن کتاب بزرگ عقيدتی آنان است .اما آنھا باور ندارند که اين کتاب بطور
کامل توسط محمد گرد آوری شده ،بلکه بواسطۀ خود خدا از طريق موسی و
پيامبران برای مردم فرستاده شده است .با آنھم آنھا باور دارند که محمد آنرا تفسير
و اخالقيات آنرا استخراج کرده که نماياندۀ عدالت و خوبی ھا بوده و آنرا پيروی
ميکنند .از طرف ديگر سنيھا يا ترکھا عقيده دارند که گردآوری قرآن فقط توسط
محمد صورت گرفته است .محمد باقر بصورت سختگيرانه با نظريۀ سنی ھا يا
ترکھا باور داشته و به اين علت دشمن خونين پارسيان ميباشد که فرقۀ علی را
پيروی ميکنند ،طوريکه بعدا ديده ميشود.
گنی ھمسر او يا يک يوزبيگ بومی
چنين بنظر ميرسد که در نظريات سختگيرانۀ او ،گنی يکی از عمده ترين و
محبوب ترين زنھای او و دختر يک خان بزرگ يوزبيک ھا ،نقش فوق العاده
داشته که عقيدۀ ترکی را از والدين خويش ھمانند نفرت به مقابل پارسيان به ارث
برده است .گنی به اين دليل او را بيشتر برای تھاجمات به مقابل پارسيان و رسم
ھديۀ خون دشمنان او تشويق کرده است .چون در بين مردمان يوزبيک رسم عام
است که وقتی يک قھرمان يا پھلوان ،يک پارسی را در ميدان به قتل ميرساند ،يک
جام يا کاسه را از خون مقتول پُر نموده و در خانه به نزد گرامی ترين زن خود
آمده و آنرا به سالمتی او مينوشد.
اشغال بخارای کوچک توسط باستو -خان شھزادۀ قلماق ھا
اين رسمی است که محمد باقر تا سال  1683پيروی ميکند ،وقتی باستو -خان يا
بوسوگتو -خان شھزادۀ تاتارھای قمولق با تعداد زياد نيروی خود به بخارای
کوچک ھجوم ميآورد .بخارائيان در اول شجاعانه از خود دفاع کرده و محمد باقر
نسبت به ساير ھموطنانش برجستگی زيادی نشان داده و قلماق ھا را با مشکالت
زيادی مواجه ميسازد .اما موافقه ای بوجود آمده در بين چندين رئيس باعث ميشود
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که باستو -خان مانند سيل خروشان جاری شده و تمام منطقه را با سربازان خود
مسخر سازد .بخارائيان با وجود مخالفت ،مغلوب گرديده و سرانجام مجبور ميشوند
باستو -خان را بحيث قانتاش بزرگ يا فرمانروای عالی خويش بپذيرند )بخصوص
وقتی دريافتند که ھمسايگان شان دراين جنگ نه سھمی گرفتند و نه ميانجيگری
کردند( .آنھا اين کار را به خاطری کردند که تا اندازۀ آزادی ھای گذشتۀ خود را
نگه دارند ،زيرا مخالفت بيشتر غيرموثر بوده و امکان داشت درصورت سرپيچی
بحيث بردگان کامل درآيند.
عقب نشينی محمد باقر و زندگی در سلطنت بلخ
چنين يک تغير جبری ،بزرگ و ناگھانی برای ھيچکسی جز محمد باقر غيرقابل
تحمل نميباشد .او بطور طبيعی از قلماقھا تنفر داشته و مالقات ھای با آنھا در کلبه
ھا و خيمه ھايشان داشته است .اما بعلت تفاوت با نظرات مذھبی آنھا )چون قلماقھا
اکثرا کافر وبت پرست بودند( نميتواند حکومت آنھا را تحمل کند .اگر او قوت و
نيروی کافی برای اعادۀ آزادی سرزمينش را ميداشت ،حتما اين کار را به قيمت
زندگی اش ميکرد؛ اما با احساس ضعف و تنھائی در مخالفت با قدرت قلماق ھا،
مجبور ميشود که )مطابق قوانين احتياط و تدبير( تسليم زمان شود .لذا درآن شرايط
تصميم ميگيرد که مملکت خود را ترک کرده و در منطقه ديگری مسکون شود؛ به
اميد آنکه با دريافت امکانات و شرايط بتواند سرزمين خود را از اين مھمانان
ناخواسته آزاد سازد.
زن او در اتخاذ چنين تصميمی نقش بزرگی دارد :با درميان گذاشتن اين تصميم با
اقارب بانوی خويش در بخارای بزرگ ،آنھا نه تنھا اين تصميم را می پذيرند ،بلکه
تمام کمک ھای ضروری برای او را مھيا ميکنند؛ طوريکه آنھا مدتھا قبل داشتن
چنين رئيس شجاعی در بين خود را آرزو ميکردند .او متعاقبا تمام خانوادۀ خود را
)پيش از اينکه برنامۀ او افشا شود( با اشيای الزم ،طال ،نقره ،بردگان و حيوانات
جمع آوری ميکند .او وقتی به سفر شروع ميکند ،با تعداد زياد بخارائيان يکجا
شده ،از کوھھای پاراپوميسوس گذشته و با عبور از رود خانۀ کرکان يا اکسوس
وارد سلطنت بلخ ميشوند .جائيکه طرفداران زيادی به او می پيوندد ،کسانيکه قسما
اقارب ھمسر او و قسما مردان شجاعی بودند که او را می شناختند.
تھاجمات پيروزمندانۀ او در پارس
سلطنت بلخ يک بخش بخارای بزرگ يا مملکت يوزبيگ ھا است که در بين واليت
مغول اعظم بنام تخارستان و واليت پارس بنام خراسان واقع است ،با وجوديکه
خودش بخشی از خراسان است .خان سلطنت بلخ در اتحاد با مغول اعظم قرار
دارد.
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پس از سکونت در بلخ و جذب تعداد زياد تاتارھای يوزبيگ به جانب خود ،با
تاخت و تازھای بزرگ و درعين زمان حمله و وحشت در بين پارسيان ،خود را به
مرکز توجه تبديل ميکند .لذا او با مشورۀ خان بلخ تھاجماتی را با  50ھزار مرد به
داخل پارس و بخصوص واليت خراسان و بعدا به داخل کرمان )يا کرمانيا( انجام
ميدھد .در عين زمان نيروی ديگری مصروف تاخت و تاز در مازندران ميباشد.
اين تاخت و تازھا آنقدر موفقانه و آنقدر مطابق خواست محمد باقر است که او نه
تنھا غنايم بزرگی به چنگ ميآورد ،بلکه صاحب امتياز و اعتبار بزرگی در بين
تاتارھا ميگردد؛ طوريکه به او منحيث بزرگترين و موفق ترين رھبر ميبينند .از
طرف ديگر اين حوادث باعث ميشود تا پارسيان او را بحيث يک دشمن وحشتناک
درنظر گيرند .او محافظان پارسی را در حملۀ اولی شکست داده و بعدا با مارش
سريع ،سربازان تازه نفسی را که بمقابل او آمده بودند ،از پا در آورده و با از بين
بردن و پراگنده نمودن آنھا ،تمام منطقه ھای دور و نزديک را غارت نموده و عقب
نشينی ميکند؛ قبل ازاينکه واليان پارسی نيروی کافی جمعآوری نموده و راه عقب
نشينی او را مسدود سازد.
رسوم تاتارھا در تھاجمات
رسم تقريبا تمام تاتارھا و بخصوص تاتارھای يوزبيگ است که آنھا با سرعت
اين ِ
صاعقه داخل يک منطقه شده و با غنايم بدست آورده برميگردند که ھيچکس نميداند
کجا رفته اند .آنھا در حقيقت مردما ِن جنگ اند ،اما بايد متوجه بود که آنھا از نگاه
بھره برداری نظامی و از نگاه ساير مقدمات جنگی با پارسيان برابر نيستند .اما
تالش ميکنند اين کمبودی را از طريق سرعت و تردستی جبران کنند .تاخت وتاز
آنھا بصورت عام در اوقات نھايت داغ از طريق دشت ھای طوفانی و سوزان و
بدون ھرگونه تدارک گوشت يا نوشيدنی صورت ميگيرد .چون آنھا گرسنگی خود
را با کشتار اسپ ھای حامل علوفه )باربری( و گوشت آنھا رفع ميکنند؛ به مجردی
که اسپھای سواری علوفه ھای اسپ ھای باری را مصرف ميکنند ،آنھا را کشتار
نموده و با خون آنھا تشنگی خود را مرفوع ميسازند .بعضا اسپ ھای سواری آنھا
نيز به مقصد رفع تشنگی با خون بکار ميرود؛ چون آنھا رگ گردن آنھا را باز
نموده و خون آنھا را ميمکند؛ و اسپ ھا نيز به آن عادت کرده اند .آنھا قبال با
نيروی کمی به داخل پارس ميرفتند ،اما در اين روزھا تاخت وتاز خويش را با
عين شيوه و با نيروی بزرگی انجام ميدھند .مغول اعظم نيز آنھا را مخفيانه کمک
نموده و مايل است ازطريق نيروی آنھا ،پارسيان را ناتوان و ضعيف سازد.
تھاجمات به واليت خراسان پارس و ثروت مشھد
اکثريت تاخت و تاز تاتارھا متوجه واليت پارسی خراسان است .چون آنھا قبال در
اين حالت قرار داشتند ،زيرا اين واليت قبال متعلق به آنھا بوده و به تدريج توسط
شاھان پارس از آنھا گرفته شده است .آنھا در تمام نواحی ايکه خراسان ناميده شده،
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ھنوز ھم مالک چھار محل اقامت خان ھای آنھا بوده و شھر بلخ يکی ازآنھا است.
سه شھر ديگرعبارتند از ھرات )جائيکه فرش ھای مرغوب ساخته ميشود(،
نيشاپور )جائيکه گرانبھا ترين سنگ فيروزه يافت ميشود( و مرو که سابقا بنام
بکتريانا يا طوريکه ديگران ميگويند ،مارگيانا ناميده شده و مرکز آن مشھد است
که در دفتر شھر پارسی توس ثبت بوده و مربوط پارسيان است .اين شھر بسيار
بزرگ بوده و دو صد برج در باالی ديوارھای آن به فاصله ھای چنان مساوی
قرار دارد که شخصی ميتواند با يک پرتاب از يکی به ديگری برسد.
اين شھر محل بزرگترين انگيزه و خواست برای تاتارھاست ،زيرا مرکز ثروت و
محل دفن امام رضا پيشوای پارسيان ميباشد؛ يکی از دوازده امامی که پس از
محمد پيشوای مقدس پارسيان شمرده ميشود .شاه عباس پادشاه پارسيان آنرا با
مصارف ھنگفتی اعمار نموده که مانع به زيارت رفتن پارسيان به مکه و مدينه
گرديده تا به عوض آنھا ،به اينجا بيايند؛ بنا به دوعلت :اوال ،پول مملکت آنھا
نميتواند به دشمن آنھا انتقال يابد و دوما ،پارسيان در اثر گفتگوھای زياد با ترکھا
ھوشيار نشده ،در امور دربار خود کنجکاو نگرديده و در جستجوی بنياد تفاوت
مذھب دو مردمی نشوند که نتيجۀ سياست فرمانروايان آنھاست .لذا پارسيان تا
امروز عمدتا به زيارت مشھد ميروند که علت عمدۀ تجمع ثروت ھای بزرگی بوده
است .مقدار ثروت آن پس از اولين تھداب گذاری با ميراث بزرگی که اکثر
بزرگان پارسی به اين محل اھدا کرده و ھم خواستار دفن در آنجا شده اند و تا کنون
بواسطه ساير پارسيان تقليد ميشود ،افزايش مييابد.
مورد احترام قرارگرفتن محمد باقر توسط مغول اعظم و اتحاد با او
حال برگرديم به پارتيزان پيروزمند ما که حاال بسيار معروف و مشھور شده است.
طوريکه اورنگزيب قدرتمند ترين شاه مغول اعظم در ھند او را مورد احترام قرار
داده و باور دارد که او ميتواند درد سر بزرگی برای پارسيان ايجاد کند .لذا تالش
ميکند او را با ھدايای بزرگ بسوی خود بکشاند؛ با طرح اينکه اگر ممکن باشد
واليت کندھار را توسط او تسخير کند که شاه عباس از اسالف او گرفته بود .او به
اين منظور و بطور محرمانه بواسطۀ نمايندگان بعضی خان ھای يوزبيگ ھا و
بخارائی ھا رابطه برقرار نموده و سرانجام پيمان زير منعقد ميگردد :تاتارھا تحت
قيادت محمد باقر تالش نمايد که کندھار را تسخير کند .در صورت پيروزی ،آن
واليت در اختيار او قرار گرفته و محمد باقر امير يا شھزادۀ آنجا باشد .مگر به اين
شرط که او مانند راجا ھای ھمسايه ،عين سرمايه را از مغول اعظم دريافت نمايد.
از طرف ديگر او وعده ميدھد که بخاطر اجرای بھتر و موفقانۀ اين برنامه نه تنھا
يکصد ھزار روپيه بخاطر مصارف جنگ بپردازد ،بلکه ھمچنان ارتش تاتار را با
تدارکات و ساير ضروريات جنگی و بخصوص پودر و توپ مجھز سازد .اين
معاھده توسط ھردو جانب تصويب و تائيد گرديده و اميرمحمد باقر بطورمحتاطانه
تالش ميکند تا برای بھره برداری از آن خود را آماده سازد.
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رسيدن زيگان – اريپتان شھزادۀ قلماق ھا به بلخ و اقامت در آنجا
به ھنگام مشغوليت محمد باقر با اين معامله ،يکی از بخارائيانی که با او از
مملکتش آمده بود ،به نزد او آمده و ميگويد که زيگان -اريپتان ،برادرزادۀ قانتاش
بزرگ )باستو -خان( نزديک شھر بلخ آمده ،درآنجا پنھان گرديده و خواستار
دوستی با او است .اميرمحمد باقر نميداند چه چيزی باعث شده که اين شھزادۀ
جوان ،کشورعموی قدرتمند خود را ترک کرده است ،جائيکه احتمال زيادی وجود
دارد او جانشين حکومت گردد .لذا او با عجلۀ زياد به آنجا سفر ميکند تا از ھدف
او آگاه گرديده و در عين زمان از اخبار مملکت خود باخبر شود .محمد باقر او را
با يکتعداد قلماقھا و بخارائيان در يک ميدان باز مالقات ميکند که در چند ميلی بلخ
قرار دارد .او پس از تعارفات معمولی تعجب خويش را در مورد آمدن غيرمترقبۀ
شھزاده اظھار داشته و آمادگی خود را برای عرضۀ خدمات ابراز ميدارد.
شھزاده دليل فرار خويش را بيان ميکند .طوريکه عموی او قانتاش بزرگ از
برادر بزرگ شھزاده نفرت پيدا کرده و تصميم ميگيرد که او را سر به نيست
سازد .به اين مقصد برای يک پھلوان قوی رشوه داده و با تظاھر کشتيگيری،
طوری با او معامله ميکند که چند روز پس ميميرد .باستو -خان طوری وانمود
ميکند که گويا اين حادثه تصادفی بوده است .اما شھزاده علت اصلی را دانسته و با
ترس اينکه او ھم با عين سرنوشت دچار شود ،يکجا با افراد مورد اعتماد خويش
فرار ميکند .باستو -خان با شنيدن اين موضوع ،دانکينومبو جوانترين برادر اين
شھزاده را به دنبال او ميفرستد تا اگر ممکن باشد ،او را برگرداند .او تالش ميکند
تا او را متقاعد سازد که جائی برای ترس وجود نداشته و برادر بزرگ آنھا دارای
يک روحيۀ بيقرار بوده و علت بد شانسی خود را متحمل شده است .اما شھزاده
تسليم برادر و خلوص نيت عموی خويش نشده و فکر ميکند امکان ندارد که
مطلوب شخصی با چنين حوصلۀ غيرمعمولی قرار گيرد .چون مورد قناعت برادر
خويش قرار نميگيرد ،او را برگردانده و خودش ميخواھد با تغير نام در خدمت
شھزادۀ بزرگی قرار گرفته و بخت خويش را در جنگ ھا بيازمايد .اگر بتواند
معيشتی نه به اندازۀ امتياز و اعتبار کسی مانند باستو -خان ،بلکه با امنيت بيشتر
بدست آورد .او متعاقبا از محمد باقر خواھش ميکند که او را در برنامه اش کمک
کرده و اصليت او را پنھان سازد که کی بوده است؛ زيرا او مصمم است بحيث يک
افسر در زير فرمان يک جنرال شجاع خدمت کند.
وقتی اميرمحمد باقر اين داستان را ميشنود ،با وجوديکه قلماق ھا را بصورت عام
دوست ندارد ،با سرنوشت ناسازگار اين شھزادۀ فراری ھمدردی نشان ميدھد .لذا با
مھربان ترين شيوه با او برخورد نموده ،او را منحيث مھمان به خانۀ خود برده و
درعين زمان به او وعده ميدھد که ھرگونه کمک الزم را منحيث يک دوست و با
تمام قدرتی که در اختيار دارد ،برای خشنودی او انجام ميدھد .لذا پس از اينکه
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مسايل را بررسی ميکنند ،آن شھزاده )منحيث دوست و ھموطنش( فرماندھی شش
ھزار سواره ای را بعھده ميگيرد که مردمان خودش بوده و با خود آورده است .او
ھمچنان شخصيت واقعی اين شھزاده را با مواظبت غيرقابل تصوری پنھان ميکند.
چون ميترسد ازاينکه باستو -خان با دانستن محل اين شھزاده تالش خواھد کرد که
او را بھر وسيله ای ممکن دستگير سازد و يا نظرات او را تغير دھد .او فکر
ميکند ،در آنصورت شايد مناسب نباشد که با چنان يک شھزادۀ قدرتمندی مانند
باستو -خان داخل جنگی شود که بدون شک درصورت امتناع از تسليمی اين
شھزادۀ جوان بروز خواھد کرد .محمد باقر در نظر دارد که روزی و در زمان
مناسب بواسطۀ او مملکت زير ستم خويش را ببيند.
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فصل دوم – آمادگی محمد باقر برای جنگ و اشغال کندھار
شرح کندھار
محمد باقر تمام وسايل الزم برای بھره برداری از اين طرح )تسخير کندھار( را
آماده ميسازد .ساير تاتارھای عضو کنفدراسيون او نيز سربازان خود را آماده
ميسازند .او فقط منتظر شنيدن ارسال توپچی وعده شده توسط مغول اعظم است که
دراينصورت ميتواند بطور غيرمترقبه داخل واليت کندھار شده و مرکز آنرا سريع
و سيالب وار تسخير کند .اين واليت در بين واليت پارسی زابلستان )که يکجا با
واليت سجستان توسط يونانی ھای باستان بنام درنگيانا ناميده ميشد( و رود اندوس
واقع است .ھمچنان گفته ميشود که اين واليت قبال بنام اراکوزيا ناميده شده است.
مرکز آن ھم که کندھار ناميده ميشود ،قبال يکی از مھمترين و مستحکم ترين
شھرھای پارس و بزرگترين شھر ستراتژيک پارسيان در مرزھای سرزمين ھای
مغول اعظم بوده که بطور شايسته بنام کليد مغوالن و پارسيان ناميده شده است.
گفته ميشود که اين شھر ھمان کوفير باستانی است که توسط ملکۀ آسوری بنام
سيميراميس ساخته شده و توسط ستيزيا توسعه داده شده است.
کندھار توسط شاه عباس پادشاه پارسيان در سال  1622تسخير ميشود .چون
شھزاده ای که درآنجا حاکم بوده ،ميخواھد شاه متذکره را به عوض مغول اعظم
بحيث فرمانروای خود بپذيرد ،اما به شرطی که ھميشه يکی از شھزادگان خانوادۀ
او بحيث وايسری آنجا باشد که پارسيان آنرا بنام والی مينامند :اين شھزاده که بعدا
جانشين او ميشود ،پسرش عليمردان خان است .عليمردان خان پس از به تخت
نشستن شاه صفی نواسۀ شاه عباس که سلطنت خود را با خونريزی شروع ميکند و
با درک دعوت شاه در ضيافت خونين اصفھان که شايد به قيمت جان او تمام شود،
شھر را تسليم مغول اعظم نموده ،دربدل آن بزرگترين مقام در قلمروی مغول را
کمائی کرده و به ھنگام برگشت ،خزانۀ بزرگی را با خود ميآورد.
با آنھم شاه صفی اين شھر را درسال  1650با زور تسخير نموده و شاه جھان
مغول اعظم بعدی ،پسر خود بنام دارا شاه را با يک ارتش  300ھزار نفری برای
تسخير دوبارۀ کندھار ميفرستد .اما پارسيان دفاع نيرومندی از اين شھر نموده و او
مجبور ميشود که بر گردد .پسر دوم مغول اعظم با وجوديکه شھزادۀ شجاعی
است ،سال آينده نيز شانس بھتری ندارد .او پس از حمالت مکرر و بيھوده مجبور
ميشود که عقب نشينی نموده و کندھار در دست پارسيان باقی ميماند .سرانجام
بزرگترين شاھدخت مغول اعظم با رضائيت پدر و يک ارتش  400ھزار نفری
برای تسخير کندھار فرستاده ميشود .شاھدخت در مقابل آن شھر فرماندھی را به
برادر خويش بنام اورنگزيب سپرده و او به شيوه ای حمله ميکند که اميدواری
زيادی برای تسليمی شھر بوجود می آيد .اما او با درنظرداشت اينکه اين افتخار نه
نصيب او ،بلکه نصيب خواھرش ميشود و ھم بعلت عدم بروز حسادت برادرانش،
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حمالت خويش را ضعيف ساخته و با فرا رسيدن موسم باران ،داليل کافی برايش
فراھم ميشود تا عقب نشينی کند.
شاه جھان که فکر ميکند به اين ارتباط شايد ديوانه شود ،از عليمردان خان )که او
را منحيث پدر خويش ميداند( تقاضا ميکند که چطور ميتواند اين شھر را تسخير
کند .او چنين جواب ميدھد" :من بسيار شک دارم که اعليحضرت شما بتوانيد آن
شھر را پس بگيريد ،مگر اينکه شخص ياغی و خاين ديگری مثل من پيدا کنيد" .از
اينجا ميتوان نتيجه گيری کرد که آن شھر چقدر مھم بوده است .به اين علت در
تعين وايسرای اين شھر توسط پارسيان ھميشه مواظبت بزرگی بعمل آمده تا آنرا به
اشخاص ثروتمند ،قدرتمند و مورد اعتمادی بسپارند که متولد پارس بوده و بتواند
مقدار بيشتری را در پارس ببازد ،نسبت به اينکه از مغول اعظم بدست آورد .به
اينترتيب اکثريت آنھا مجبور بوده اند تا تمام خانواده خود را بحيث گروگان در
پارس بگذارند.
پارسيان از نقطه نظر مھارت و شجاعت ،برتری زيادی نسبت به ھنديان دارند.
آنھا از ارتش مغول اعظم ھراس زيادی نداشته و اکثرا چگونگی بھره برداری از
جنگ ھنديان را به تمسخر ميگرفتند .آنھا ميگفتند ،وقتی شاه عباس به مقابل آنھا
ميرفت ،ھميشه عادت داشت که تعداد ارتش خود را به اندازۀ يک سوم کمتر از
ارتش ھنديان انتخاب ميکرد .بار ديگری که ايشان را شکست داد ،يکی از سوگلی
)محبوبه( ھايش ارتش او را رھبری ميکرده و ميدان جنگ با ھزاران کشته پوشيده
شده است .آنھا ھمچنان اين ضرب المثل را تکرار ميکردند که )از عمليات فوق(
يک سنگ برای کشتن چھل سياه کافی است ،ومقصد آنھا ھنديانی اند که جلد اکثر
شان سياه اند.
گزارشی از مردمان بلوچ و افغان و ھمکاری آنھا با محمد باقر در تسخير کندھار
با وجوديکه پارسيان ترس کمتری از ھنديان داشتند ،با آنھم به علت ترس از
مردمان بلوچ و افغان }اغوان{ مجبور بودند يک گاريزون )پادگان( قدرتمند را در
شھر کندھار داشته باشند .اين دو مردم ،به شيوۀ سکائيان باستان ،ھميشه در زير
خيمه ھا و در کوھھا زندگی ميکنند .آنھا در واقع بايد زير انقياد مغول اعظم باشند،
اما نظر به مشرب وحشی و جنگی ايکه دارند ،اغلبا از عدم اطاعت کامل ايشان
چشم پوشی ميگردد .آنھا اکثرا در خدمت کسانی قرار ميگيرند که برايشان مزد
بيشتر پرداخت ميکنند .آنھا از طريق غارت و تاراج زندگی نموده و ھيچگونه
ترحمی به کاروانھا يا امثال آنھا ندارند .آنھا از نگاه اصل و نسب مربوط ارمنی
ھای عيسوی يا ترکمن ھای محدودۀ قفقاز و بحيره کسپين اند که بواسطه تيمورلنگ
)بحيث ناقلين( به اينجا انتقال شده بودند .اما درحال حاضر باور چندان به عيسويت
ندارند .با آنھم خود را با عالمه چليپای مقدس ولينعمت عيسويت دانسته و از
مسلمان ھا نفرت دارند .اين مردمان غالبا مشکالت بزرگی را برای پارسيان در
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کندھار ايجاد نموده و تجارت آنھا را تباه گردانيده اند .لذا پارسيان مجبور شده اند
که با ايشان با ماليمت و مودبانه برخورد کند.
محمد باقر محتاطانه در نظر دارد که چطور ميتواند از اين مردمان درجھت حمله
بر کندھار استفاده کند .لذا تالش ميکند که با آنھا رابطۀ دوستی برقرار کرده و آنھا
را طرفدار خويش سازد ،با وعدۀ اينکه در پھلوی ھدايائی که حاال به آنھا داده شده،
ميتوانند مزد خوبی نيز داشته باشند .سرانجام وعده ای مغول اعظم فرا رسيده و
محمد باقر با ارتشی متشکل از  70ھزار تاتار از باميان حرکت ميکند ،جائيکه اين
سربازان جمع گرديده و قرارگاه آنھا بوده است .وقتی او از کوھھا عبور نموده و
به نزديک بنجھير ميرسد ،با  14ھزار بلوچ و افغان فوق الذکر يکجا ميشود که
بصورت خوبی با نيزه ھا ،شمشيرھا ،کمان و پيکان مجھز ميباشند.
پارسيان با اطالع قسمی از اين مارش به اين فکر ميباشند که تمام آمادگی ھا طبق
معمول ،تاخت و تاز به واليات زابلستان و سجستان ميباشد .لذا آنھا يکتعداد نيرو
را برای پوشش واليت متذکره ميفرستند .چون ھيچکس تصور نميکند که تاتارھا
قصد حمله باالی يک شھر مستحمکی چون کندھار را داشته باشد .اما با عبور
نيروھای محمد باقرخان بداخل مملکت مغول اعظم ،پارسيان متوجه خطر ميشوند.
ارتش محمد باقر پس از رسيدن توپھا ،مھمات ،تدارکات و ساير ضروريات جنگی
وعده شده ،با عجله بطرف کندھار شتافته و آن شھر را محاصره ميکند ،قبل از
اينکه گاريزون کندھار بداند چه کسانی دشمن آنھا است .شھزاده زيگان -اريپتان
نيز بزودی با توپچی )که عمدتا توسط گاوان ھندی کشيده ميشدند( و ساير مخازن و
تدارکات به قرارگاه ميرسد .تمام آمادگيھا گرفته ميشود تا محاصرۀ شھر با استفاده
از گاوان گرفته شود ،برخالف آنچه که در ھند توسط اسپھا گرفته ميشد .آنھا نيز به
شيوۀ اسپان مورد پشتيبانی و سواری قرار گرفته و با عين سرعت حرکت ميکنند.
پارسيان شھر به مشکل ميتوانستند آنچه را که با چشم ھای خود ميديدند ،باور کنند.
بخصوص وقتی ديدند که در مقابل آنھا فقط تاتارھا قرار دارد ،چون از آنھا تصور
و يا توقع ديگری بجز از تاخت و تاز نداشتند .اما با دريافت اينکه استحکامات آنھا
با توپھا مورد حمله قرار ميگيرد ،بھت زده و آشفته ميشوند .با آنھم والی ايشان آنھا
را روحيه داده و اطمينان ميدھد که تاتارھا قابليت ادارۀ توپ ھای بزرگ را نداشته
و کوتوال نيز در ھر قسمت آمادگی ھای الزم برای دفاع شھر را ميگيرد .آنھا
تصميم ميگيرند که از دشمن خود شجاعانه استقبال کنند .کوتوال عبارت از نگھبان
قلعه است که زير فرمان خان بوده و بحيث يک قاضی نيز عمل ميکند؛ او بطور
ثابت گزمۀ شبانه داشته و ميتواند کسانی را دستگير و مجازات کند .پارسيان
بزودی متوجه ميشوند که تصورات قبلی آنھا بيھوده بوده و ميديدند که دشمنان آنھا
محاصره را بطور منظم و خوبی مانند ترکھا ادامه ميدھند .به اينترتيب آنھا متوجه
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ميشوند که آرامش دوامدار آنھا باعث شده است تا آنھا قضاوت درستی از اوضاع
نداشته باشند.
محمد باقر شانس بسيار خوبی دراين محاصره دارد ،چون توپخانۀ او توسط
يکتعداد انگليسھا و ھالندی ھای اداره ميشود که آنھا را مغول اعظم از بنگال و
سورات }بندری در گجرات{ گرفته و در خدمت خويش نگھداشته بود؛ صرفنظر
از اينکه آنھا فقط ملوانان بودند ،اما آموزش ھای زيادی را در جنگھای کمپنی ھند
شرقی فرا گرفته ،توپھای بزرگ را بخوبی اداره نموده و ھر دو وظيفۀ انجنيری و
توپچی را اجرا ميکردند .اما ھنديان استفاده از اين انجن ھای جنگی را به مقايسۀ
پارسيان و تاتارھا بسيار کم ميدانستند .اين خارجيھا شھر را با اين توپھا چنان با
تندی می کوبيدند و وظيفۀ خود را با چنان شجاعتی انجام ميدادند که توسط جنرال
نه تنھا پرداخت خوبی ميشدند ،بلکه ھمچنان با مشروب دوست داشتنی ھندی بنام
"پنچ" يا منگنه با وفرت کامل ميزبانی ميشدند .اين مشروب مانند برندی بوده و
بطور محتاطانه در ظروف ِگلی نگھداری ميشود .اين مشروب ھمچنان ميتواند
برای مست نمودن فيل ھا استفاده شود ،اما بايد قويتر باشد .بلوچھا و افغانھا توپچی
را می پوشانيدند؛ لذا وقتی زدوخوردی شروع ميشد ،تاتارھا نياز اندکی ميديدند تا
کمک رسانی کنند و اين باعث ميشد که پارسيان جسارت يورش و حملۀ سريع را
نداشته باشند.
تالش پارسيان ،شکست و تسليمی شھر ،متارکه و پيمان با شاه پارس
محاصره نميتواند با سرعت الزم صورت گيرد ،لذا پارسيان زمان کافی داشتند تا
برای آزادی خود تالش کنند .با وجوديکه تاتارھا کارھا را در مدت شش ھفته انجام
ميدھند ،ھمه چيز آماده بود تا شکافی بميان آيد ،اما آنھا نميتوانند دراين مدت کاری
انجام دھند .محمد باقر معلوماتی در اختيار داشت که امداد پارسيان درحال تقرب
است؛ لذا او يک شورای جنگی تشکيل ميدھد تا در بارۀ تدابير الزم برای چنين
حاالت مشوره کند .بعضی ھا نظر ميدھند که آنھا خندق کنده و منتظر تقرب
پارسيان باشند؛ کسانيکه توانائی جمعآوری نيروھای زياد دريک زمان کوتاه را
نداشته و توقع داشتند که ميتوانند آنھا را در جنگ شھر به عقب رانند .اما نظر
محمد باقر کامال چيز ديگری بوده و ميگويد که بھتر است ھمين حاال به مالقات
دشمن رفت و درعين زمان شھر را توسط يکتعداد نيروھا در محاصره نگه داشت.
اين نظر توسط رئيس توپخانه و جنرال ھای بلوچ و افغان مورد تائيد قرار ميگيرد.
متعقبا فيصله ميشود که  20ھزار مرد به کوبيدن پيھم شھر ادامه داده و باقيماندۀ
قوتھا بطور مخفيانه و شب ھنگام ،بدون اينکه گاريزون واقف شود ،به مقابل ارتش
پارسيان برود که به مقصد آزادی شھر فرستاده شده است.
شھزاده زيگان -اريپتان در پھلوی نيروھای عادی خود بتعداد  2ھزار بلوچ زير
فرمان خود داشته و در جلو قرار ميگيرد .بدنۀ ارتش توسط خود محمد باقر
18

فرماندھی شده و عقب آن توسط جنرالھای تاتاری اداره ميشود که مورد اعتماد
ميباشند .قرارگاه پارسيان در جوار تربکان قرار دارد که چند ليگ از کندھار
فاصله دارد .لذا محمد باقر زياد عجله دارد که با تعداد زياد باالی آنھا حمله نموده و
اگر ممکن باشد ،آنھا را بدون آگاھی غافلگير سازد .پارسيان نيز چنين توقعی
ندارند .با وجوديکه آنھا پاسبانان خود را داشتند ،اما با دريافت دشمن در باالی
خود ،قبل از رسيدن به کندھار ،فوق العاده بيروحيه ميشوند .جنگ آغاز گرديده و
ھردو جانب برای مدتی با سرسختی مقاومت ميکنند .سرانجام محمد باقر به کمک
توپخانۀ خويش پيروز گرديده ،پارسيان فراری را برای مدت دو روز دنبال نموده
و تعداد زياد آنھا را به قتل ميرساند .در ميدان نبرد  9ھزار جسد باقی مانده و تمام
قرارگاه پارسيان و ذخاير آن به غنيمت گرفته ميشود.
سھم بزرگ سربازان اجير در اين پيروزی جنگيدن در خطوط اول بوده است؛ اما
وقتی پارسيان نظم خود را از دست ميدھند ،تاتارھا بزرگترين شرارت را به راه
انداخته و اجازه مييابند که قرارگاه را غارت کنند .ارتش پس از استراحت يک
روزه بسرعت و با پيروزی به دروازه ھای شھر بر ميگردد.
محمد باقر سر خان زابلستان را که در جنگ کشته شده ،با چندين کيسۀ پر از گوش
ھای قطع شدۀ پارسيان مقتول به داخل شھر ميفرستد ،با تھديد اينکه اگر آنھا به
زودی تسليم نشوند ،به عين سرنوشت دچار خواھند شد .اين موضوع باعث کوچک
ترين آشفتگی در بين محاصره شدگان نميشود؛ چون تخريب زيادی در استحکامات
شھر بوجود نيامده و ذخيرۀ کافی تدارکات و مھمات وجود دارد .لذا آنھا تصميم می
گيرند که شجاعانه از شھر دفاع نمايند تا امداد بعدی برايشان برسد.
اما محمد باقر بدون معطلی قاصدی به نزد مغول اعظم و خان بلخ فرستاده و
پيروزی خود را اعالم ميدارد .اين قاصدان سريع که توسط پارسيان بنام شتر -باد
و توسط ترکھا بنام جيل -دويست ياد ميشود ،سريعتر از اسپھا حرکت ميکنند .در
عين زمان محاصره با پشتکار زياد دوام مييابد تا اينکه يک قسمت بزرگ ديوار
شھر و استحکامات آن تخريب شده و چيزی نميماند بجز از اينکه حملۀ عمومی
شروع شود .گاريزون که توسط فرماندۀ شھر به ھيجان آمده ،در اول مصمم است
تا در برابر حمله مقاومت کند؛ اما بعدا با درنظرداشت سرنوشت خويش و از اينکه
شھر بسيار ضعيف و تخريب شده ،تدارکات و مھمات کم گرديده و امدادی ھم در
راه نيست؛ سرانجام فيصله ميکنند که بايد به توافق برسند .آنھا متعاقبا افسری را
جھت آگاھی با محاصره کنندگان و تمايل خويش ميفرستند؛ محمد باقر از اين
پيشنھاد آنھا بسيار خوشحال ميگردد؛ اما ميگويد تا وقتی موافقه نخواھد کرد که
کوتوال )که مصمم به دفاع قلعه است( تسليم نشود.
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لذا موافقه ميشود که گاريزون پارسيان با درنظرداشت تمام افتخارات که جنگ در
چنين شرايطی اجازه ميدھد ،ميتواند با چمدان ھای خود از شھر خارج شده و تا
چندين ميل توسط تاتار ھا بدرقه شوند؛ اما توپھای بزرگ و ذخاير جنگی آنھا در
شھر باقی بماند .تاتارھا در واقع ميخواستند پارسيان را بخاطر دفاع سرسختانۀ
ايشان مورد غارت قرار دھند ،اما اين کار توسط محمد باقرجلوگيری ميشود .چون
او نه تنھا ميخواھد حرف و وعده خود را نگھدارد ،بلکه دليل محرم ديگری نيز
دارد .يعنی او نه ميخواھد بطور کامل شاه پارس را برنجاند ،بلکه ميخواھد با او
نوعی از شرايط اتحاد فراھم کند .زيرا او ميداند که ممکن است مغول اعظم نتواند
وعده ھای خويش را نگھدارد ،يا در وقت ديگری مايل باشد که شھر را خودش
داشته باشد و يا بخواھد محمد باقر را در مالکيت آنجا مزاحمت کند.
به مجرديکه شھر اشغال ميشود ،محمد باقر به ترميم ديوارھا و استحکامات شھر
پرداخته ،ھمه چيز را به نظم آورده و يکتعداد نيروھای خارجی را با خود نگه
ميدارد که در صورت پرداخت مزد با او ميباشند .تاتارھای خود را در ربع ھای
اطراف آنجا مستقر ميسازد ،جاھائيکه بھتر از آنچه که در مملکت خود داشتند .در
پھلوی آن اتحاد خود را با خان بلخ و ساير کسانيکه به او کمک کرده ،تجديد نموده
و برای مغول اعظم نمايندگی کاملی را فرستاده و از تابعيت خود برای او اطمينان
ميدھد.
پيروزی محمد باقر چنان وحشتی در بين پارسيان بوجود ميآورد که ديگرھيچگونه
کوششی برای جنگ با اين دشمن پيروزمند را نميکنند .اما تمايل نشان ميدھند که
موافقت نامۀ با او داشته و واليات ديگر خويش را از آزار و اذيت او در آينده در
امان داشته باشند .محمد باقر از اين پيشنھاد فوق العاده خوشحال شده و مايل است
زمان بدست آورد تا موقعيت خود را مستحکم سازد .لذا توافق نامۀ با شاه پارس
امضا ميشود که کندھار را با تمام حقوق ،عنوان و دعاوی که پارسيان باالی آن
داشتند ،به محمد باقر واگذار ميکند؛ و او از جانب خود مکلف است وعده کند که
ھيچگونه آزاری باالی ساير واليات پارسيان نرسانده و ھم مانع حملۀ مغول اعظم
باالی پارس از آنجانب گردد.
پيشکش ھای ديگری نيز از جانب پارس صورت ميگيرد ،يعنی ھدايای بزرگ و
دادن حق اشتغال به او و اطفالش در سلطنت پارسيان ،درصورتيکه او اتحاد
تعرضی و تدافعی با شاه امضا کند .اما محمد باقر فکر ميکند ،بسيار زود است که
چنين تغيرات بزرگی در شرايط او بوجود آيد ،لذا به شرايط قبلی اکتفا ميکند .به
اينترتيب پارسيان آن واليت و شھر مستحکم را کامال از دست ميدھند ،درحاليکه
از طرف ديگر محمد باقر با داشتن آن ،صاحب چنان اعتبار و امتياز ميگردد که
مغول اعظم و شاه پارس مجبور ميشوند با او چاپلوسی کنند .با آنھم اين موضوع
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بعدا کشف ميشود )و ميرويس ھم در اعالميۀ خود ميگويد( که شاه بطور محرمانه
محمد باقر را زير نظر داشته و تالش نموده که زندگی او را بگيرد.
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فصل سوم – تولد ،ختنه و آموزش ميرويس
تولد و کودکی ميرويس
اين ھمه حوادثی که برای محمد باقر خوشحالی زيادی فراھم کرد ،سرانجام به نقطۀ
اوج آن رسيده و گنی ،زن دوستدار او پسری به دنيا ميآورد که ھمين ميرويس ما
بوده و اين حادثه در سال  1687بوقوع می پيوندد.
گنی که تا اين زمان نازا بوده و تاتارھا که بسيار خرافاتی ھستند ،به اين حادثه
بطور خارق العاده نگريسته و باور داشتند که سرنوشت خاصی در انتظار اين
شھزادۀ جوان قرار دارد .زيرا پيش از اينکه پدرش به اينقدر افتخار ،قدرت و
پيروزی نرسيده بود ،او به دنيا نيامد .مادرش نيز وانمود ميکرد که بھنگام تولد او
ھيچگونه دردی احساس نکرده است .از اين برميآيد که اين شھزادۀ جوان بزرگ
ترين خوشی ھا را به ھمراه خواھد داشت .شايد گنی به علت مادرشدن خود به فرط
خوشی رسيده و دردی را به ھنگام زايمان احساس نکرده باشد؛ يا شايد او فقط اين
باور مسلمانان را تقليد کرده که پيامبر آنھا نيز بدون درد زاده شده است.
صرف نظر از اوضاع فوق الذکر ،معلومدار است که گنی بھنگام بارداری يک
خواب جالبی ديده که عقابی از لبھای او پرواز نموده و ھرقدر که به ھوا بلند تر
شده ،اندازۀ آن نيز بزرگتر گرديده و سرانجام با بالھای خود تمام پارس و قسمتی
از ھند را سايه نموده است .از اين خواب چنين تعبير ميشود که آيندۀ خوبی در
انتظار اين شھزادۀ جوان قرار دارد .بطورخاص او کارھای برجستۀ در پارس
انجام داده و آن مملکت را نگه خواھد داشت.
لذا او با مواظبت خاص اقارب خود زير آموزش قرار گرفته و حتی در ھمان
خورد سالی نشان ميدھد که روح بزرگی دارد .چون او چيزھای زيادی از طفوليت
عھده دار نشده؛ ھميشه صميمانه ،خوشخو و فعال بوده و لذت خاصی ميبرد اگر از
حرم يا محفل زنان به محفل مردان برده ميشد.
وضع کندھار طوری است که تمام تاجرانی که از پارس به ھند و يا از ھند به
پارس ميرفتند ،بايد از آنجا ميگذشتند .او فرصت زيادی داشت که با تعداد زياد
خارجيان و بعضا اروپائيان مالقات نموده و ھميشه احترام زيادی برای اروپائيان
قايل بود .تاجران نيز عادت داشتند که بعضی ھدايای خويش را بھنگام عبور از
کندھار برای محمد باقر پيشکش نمايند و اين در زمانی رخ ميداد که تصاوير تعداد
زياد شاھان بزرگ به او اھدا شده بود .تمام اينھا به شھزادۀ جوان نشان داده شده و
ديده ميشد که او با توجه زيادی به آنان می نگرد .اما با ديدن شاه پارس ،آنرا با
غضب بر زمين ميزند که ارتباط اندکی با پدرش نداشت.
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آموزش
وقتی ميرويس به سن ھشت سالگی ميرسد )با تمايل زياد به آموزش( ،در زبانھای
پارسی و عربی مھارت کامل پيدا ميکند .محمد باقر جھت ختنۀ او آمادگی زيادی
برای بزرگداشت مراسم آن ميگيرد .مسلمانان در واقعيت ،ختنه را بحيث يکی از
مواد اساسی عقيدۀ خود محاسبه نميکنند و حتی واژۀ ھم در اينمورد در قرآن نيامده
است .اما اين موضوع يک رسم باستانی و عادتی در بين عربھاست که خود را
اوالدۀ اسماعيل ميدانند .آنھا مراسم ختنه را بحيث يکی از عاليم ورود به مجمع
مسلمانان برگذار ميکنند .ختنۀ ميرويس با مراسم خاصی برگذار ميگردد ،طوريکه
محمد باقر نمايندگان خود را به دربار مغول اعظم ،شاه پارس ،خان ھای تاتار و
ساير شھزادگان ھمجوار فرستاده ،آنھا را از مراسم ختنۀ پسر خويش آگاه ساخته و
از آنھا دعوت به عمل ميآورد که نمايندگان عاليرتبۀ خود را به اين مراسم بفرستند.
او شانس خوبی دارد که نمايندگان تقريبا تمام محالت در وقت معين به کندھار
رسيده و ھدايای بزرگی با خود ميآورند .مراسم در بھار صورت گرفته و امير
محمد باقر نه تنھا تمام نمايندگان خارجی ،بلکه تمام خانواده ،اقارب و افسران
عاليرتبه را در قصر خود دعوت نموده و آنھا را با انواع خوراک ھای لذيذ
پذيرائی ميکند .تعداد زياد شمع ھای مومی افراشته شده و با انواع تصاوير و گل
ھای مصنوعی به شيوۀ ترکی آراسته ميشود.
روز اول مراسم به اشتراک تعداد زياد نوازندگان ،رقص زنان ھندی و اجرای
حرکات عجيب و خنده دار پايان مييابد .روز دوم نيز به عين ترتيب ادامه يافته و به
ھنگام شام شھزاده ميرويس از حرم به قصر ميآيد .مراسم با عبور يک ستون
افسران ارتش مجھز با سالح و لباس در باالی اسپھا شروع ميشود .به دنبال آن
يکتعداد جوانان تاتار با انتقال انواع شمع ھای رنگارنگ و منقوش عبور ميکند که
بعضی از آنھا انواع آالت موسيقی را مينوازند .بعدا دو قطار دارای رنگ سبز و
يک شمع غيرعادی بطول چھارده يارد و آراسته با رنگھای مختلف و تصاوير
عبور ميکند .بعدا ده شمع کوچکتر و دو پرچم با يک دستۀ موزيک پديدار ميشود.
در آخر يک شمع بزرگ مانند شمع قبلی آمده و بدنبال آن آموزگار )مربی( و اسپ
سواری ميرويس جوان و تعداد زياد افسران با اسپ ھای بارکش مجھز دنبال
ميگردد .بعدا ميرويس جوان به تنھائی سوار در اسپ و در ھرجانب آن يک افسر
پياده پديدار ميشود .او در يک لباس طالئی با گلھای سرخ و دستار آراسته با دو پر
مرغ و يک گوھر بزرگ مربعی ملبس ميباشد؛ يک شمشير در کمر دارد که تماما
با الماس مزين شده و مغول بزرگ به او ھديه داده است؛ يک دستۀ بلوری نشانده
در طال که در زين بسته شده؛ در پاھايش کفش ھای که مزين با طال و جواھرات
بوده؛ و بعدا مراسم با عبور تعداد زياد افسران پايان مييابد.
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تمام خانه ھای شھر و قلعه چراغبندان شده است .به مجرديکه ميرويس جوان به
جای معين ميرسد ،دست ھای پدر خود را بوسيده ،تکريمات خود را به مھمانان
تقديم نموده و بعدا با ھمان نظم قبلی )محمد باقر با مھمانان و پسرش( از قلعه به
اتاق بزرگی مارش ميکنند )که چراغان شده است( .شھزاده جوان دراين اتاق
توسط يک افسر برجسته ختنه گرديده ،پوست آن يکجا با کارد خونين به مادرش
)گنی( فرستاده شده و درعوض يک سُرنای طالئی منحيث تحفه به افسر داده
ميشود .به مجرديکه عمل بريدن پايان يافته و پودری در باالی زخم پاشيده ميشود
تا درد آن تسکين يابد ،شھزادۀ جوان دست ھای خود را به شيوۀ ترکی باال نموده و
با صدای بلند ميگويد :خدا يگانه است و محمد پيامبر اوست .با اين عمل نام محمد
ميرويس توسط پدرش به او داده ميشود.
به اينترتيب مراسم ختنه پايان يافته و فرياد ھای بزرگ شادی و خوشی با نواختن
دھل و نی و انواع موسيقی شنيده ميشود .بعدا تمام مھمانان با نظم قبلی به قلعه
برگشته ،شب ھنگام يک آتشبازی مرغوب به شيوۀ شرقی برگذار شده و مراسم
جشن برای سه روز ديگر ادامه مييابد .گاوھای بريان شده نه تنھا در قلعه و حرم،
بلکه در بين مردم توزيع ميشود که در داخل ھر گاو يک گوسفند ،در داخل ھر
گوسفند يک مرغ و در داخل ھر مرغ يک تخم قرار دارد .محمد باقر در پھلوی آن
دستور ميدھد که پول زيادی در بين ارتش و فقرا توزيع شود .در داخل قلعه نيز
تعداد زياد دلقکان و شعبده بازان وجود داشتند که ھريک نقش خود را اجرا کرده و
مھمانان را با حرکات و قيافه ھای خنده دار خويش ميخندانند .به اينترتيب مراسم
جشن و تشريفات پايان مييابد.
ميرويس پس از ختنه شدن تالش ميکند که خود را با آشنائی در قرآن قويا وارد
مذھب خويش يا يک مسلمان واقعی سازد .او به عين ترتيب نشان ميدھد که تمايل
زيادی به فراگيری تاريخ مردمان خارجی داشته و ھيچ مشکلی را در بدست آوری
کتب خارجی و ترجمه آن به پارسی يا عربی نمی پذيرد .دراينمورد انگليس ھای
سوراتی نقش مھمی بازی ميکنند .در بين تعداد زياد کتب تاريخ که بدست ميرويس
ميرسد ،ھيچکدام او را به اندازۀ زندگينامۀ کرومويل مشھور مجذوب نميسازد که
در شانس ،پيروزی و زيرکی او متحير ميشود )طوری که خودش بعدا ھمانگونه
ميشود( .او ھمچنان رياضی را فرا گرفته و خود را برای تمام اعمال و تمرين در
رسوم پارسيان و تاتارھا آماده ميسازد ،طوريکه نسبت به ھمساالن خود به مراتب
باالتر بوده و امکان تحقق آمال و آرزوھای خود را افزايش ميدھد.
بھنگام تولد و خرد سالی او تعداد زياد نشانه ھا و فالھای فرخندۀ بوقوع ميپيوندد که
تاتارھای خرافاتی ،باور و امتياز زيادی به اين چيزھا ميدھند .اميرمحمد باقر با اين
حوادث تحريک شده و تالش ميکند تا معلومات واضح تری بدست آورد .به او گفته
ميشود که يک امام يا روحانی در يک غار کوه به فاصلۀ سه ليگ از کندھار
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زندگی ميکند که در پيشگوئی حوادث آينده از شھرت و اعتبار زيادی در تمام
مملکت برخوردار است .لذا او با پسر و يکتعداد خدمه به نزد او رفته و او را در
يک مغارۀ سرد گوارا مييابد که در کنار روشنائی چراغ و در بين تعداد زياد کتب
و وسايل رياضی نشسته است .او مرد مقدسی است که ريش برفگونۀ او نشان
دھندۀ گذشت ايام و زود گذری زندگی ميباشد .اما آراستگی و چھره زندۀ او نشان
دھندۀ معنای ابديت روح است.
او ھر دو شھزاده را فورا شناخته و برايشان ميگويد که برای چه آمده اند و ھم
اکنون از ستارگان دريافته است که شھزادۀ جوان )يعنی ميرويس( دارای آيندۀ
بسيار بزرگ ميباشد ،اما خود او بايد برای جستجوی چنين سرنوشتی تالش کند .او
متعاقبا ھشت تاس بسته در دو سيم مسی بيرون آورده و با آنھا به شيوه ھای مختلف
بازی ميکند تا قرعۀ درست را دريابد .بعدا او چھل دانه تختۀ نازک را گرفته و در
پيشروی حاضرين قرار ميدھد که صفحۀ پائين تخته ھا نوشته دار بوده و محمد
باقر بايد يکی از اين تخته ھا را انتخاب نموده و پرسان کند که چه شانس خوب يا
بدی برای شھزاده جوان وجود دارد .در اين مورد امام با درنظرداشت نوشته ھای
تخته ايکه محمد باقر انتخاب کرده ،کلماتی بيان ميکند .بعدا يک کتاب طويل و
ضخيمی به ضخامت سه يا چھار انچ را بر ميدارد که صفحات آن با انواع زوايا،
ارواح ،اژدھا ،حيوانات ،کرمھا و حشرات نقاشی شده و دارای اشکال معمولی و
ترسناک ميباشد .او اين کتاب را چندين بار بر داشته و بصورت دوامدار با سخنان
زير لب به خوانش ميگيرد تا اينکه با شکلی برخورد ميکند که با نوشتۀ تختۀ
کوچک مطابقت دارد .او پيشگوئی ميکند که اين شھزادۀ جوان صاحب يک زن و
جنرال بزرگی ميگردد که با مقدار زياد احتياط ،مھارت و شجاعت مذھب واقعی
اسالم را نگه داشته و درعين زمان فرمانروای يکی از شريف ترين و قدرتمند
ترين سلطنت ھای آسيا ميگردد .پدر و پسر از اين جوابات فوق العاده خوشحال
شده و تحايف گرانبھای برای امام پيشکش ميکنند که او از پذيرش آن خود داری
کرده و ميگويد که به آنھا نيازی ندارد .اما با اصرار ايشان او ميپذيرد که آنھا را
در اختيار فقرا قرار دھد و به اينترتيب از ھم جدا ميشوند.
ميرويس با وجوديکه ھنوز کوچک است ،اين پيشگوئی را غالبا در انديشه ھای
خود چرخانيده و تقريبا مطمئين ميباشد که اگر ھر چيزی را با شجاعت پيگيری
کند ،سرنوشت او را کمک خواھد کرد .اما او در اين سن چيز زيادی نميخواھد،
بجز از اينکه بخت خود را در ارتش بيازمايد .چون چيز ديگری بجز از مفکورۀ
جنگ ،برای او روحيه نميدھد.
درخواست دوبارۀ زيگان -اريپتان و اوضاع سرزمين قلماق ھا
زيگان -اريپتان که تا اينزمان اکثرا در کندھار بوده و توسط محمد باقر بطور
خاصی پذيرائی ميشود ،اطالع حاصل ميکند که قانتاش بزرگ باستو -خان پس از
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شکست درجنگ با چينائی ھا در جريان دو سال گذشته به چنان زندگی فقيرانه و
تيره روزی گرفتار شده که تصور نه ميتواند زندگی طوالنی تری داشته باشد .در
عين زمان پسرش سيپتيمبالدوس توسط امپراتور چين به قتل رسيده و قلماقھا آرزو
دارند که زيگان -اريپتان را پس از مرگ باستو -خان بحيث شاه خود داشته باشند.
ميرويس جوان با درنظرداشت اوضاع تصورميکند که جنگ حتمی بوده و از
پدرش ميخواھد به او اجازه دھد که با زيگان -اريپتان به آنجا برود .اما به محمد
باقر اطمينان داده ميشود که قلماقھا و بخارائيان ،آن شھزاده را بدون ھيچگونه
مقاومتی بحيث سلطان خويش ميپذيرند .لذا به پسرش ميگويد که دراينزمان آرامش
ژرفی در تمام آسيا برقرار بوده و برای او فرصتی وجود ندارد که بخت خود را
در جنگ بيازمايد .لذا محمد باقر تصميم ميگيرد او را به دربار مغول بفرستد که
اوضاع آنجا بيشتر به مفاد او است .از طرف ديگر ھميشه الزم نيست که يک
قھرمان بزرگ از طفوليت در جنگھا باشد؛ الزمۀ چنين شخصی برای غلبه بر
دشمن ،مھارت و زيرکی است ،نه قوت ارتش.
شھزاده زيگان -اريپتان برای سفر به بخارای کوچک آمادگی ميگيرد .لذا الزم
است به گزارشی در بارۀ آن مملکت بپردازيم.
باستو -خان سالھا پس از فرار زيگان -اريپتان با زين -خان يا زوسی -خان شھزادۀ
منگوليا و امولون بوگدو -خان امپراتور چين اختالف پيدا کرده و تالش ميکند که
اين شکاف را با ميانجيگری از طريق اعتبار و امتياز درمان کند .لذا اويرنا -الکا-
نايبو را بحيث نماينده به جانب ھردو شھزاده فرستاده و اميدوار است که با
ميانجيگری داالی -الما مصالحه کنند .اين داالی -الما يا المای بزرگ يک نوع
شاه روحانی بوده و توسط قلماقھا ،منگولھا و تاتارھای کافر نسبت به پاپ روم
)برای عيسويان رومن کاتوليک( بيشتر مورد احترام است .او حتی بنام پدرخوانده
يا خدای آسمانھا و پدر جاودانی ياد ميشود .مسکن او در مرکز برانتوال و در باالی
يک کوه بلند و شيبدار واقع است .جائيکه او در درونترين و تاريکترين اتاق )که با
طال و نقره مزين شده و با تعداد زياد شمع ھا روشن ميباشد( و در باالی بالشتی
نشسته است که در محل بلندی قرار داشته و با قشنگترين پارچه ھای منقوش
پوشيده شده است .او اجازه ميدھد که مثل خدا پرستيده شده و پاھايش با بزرگترين
فروتنی بوسيده ميشود .او تمام تحايف خان ھای تاتار کافر را ميپذيرد .آنھا وانمود
ميسازند که ھيچ چيزی برای امرار روزانه ندارند ،بجز از چند گرام گل ساخته
شده با سرکه و يک ظرف چای .اما ھيچ جای شک وجود ندارد که بطور مخفيانه
با غذا ھای لذيذی تغذيه ميشوند .وقتی در مسايل دنيوی ميانجيگری ميکند ،ديوه يا
نماينده تام االختيار خود را فرستاده و متعاقبا مطابق فرمان او پايان مييابد.
پيشنھاد امپراتور چين در اثر مالقات نمايندگان ھر دو جانب با ديوه ،توسط قلماقھا
و منگولھا پذيرفته ميشود .اما ھر دو وزير در بارۀ امتياز يا حق تقدم مخالفت
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ميکنند ،طوريکه نمايندۀ قلماقھا وانمود ميسازد که آقای او باستو -خان از طريق
نسب مستقيما به زيگان -خان مشھور ،جد بزرگ تيمورلنگ رسيده و قدرت او به
مراتب بيشتر از منگولھا است ،مانند موھای سر در مقايسه با موھای ابرو .نمايندۀ
منگولھا ازاين مقايسه ناراضی گرديده و جواب ميدھد که به چيز ديگری ضرورت
نيست ،بجز از يک تيغ برای جدا نمودن ايشان .به اينترتيب مالقات و مذاکرات
بدون درنظرداشت تمام تالشھای ديوه قطع ميشود.
وقتی امپراتور چين از برخورد ھردو نماينده مطلع شده و درمييابد که تمايالت
نيک او تاثير معکوسی بجا گذاشته است ،به آسانی ميداند که جنگ دربين اين دو
شھزاده غيرقابل جلوگيری است .لذا نميداند چه کار ديگری ميتواند انجام دھد .او
از قدرت و شجاعت بی باکانۀ باستو -خان خبر داشته و خواھش ميکند که متواضع
تر باشد .اما او داليلی برای ھراس دارد ،زيرا منگولھا آنقدر ضعيف بودند که نمی
توانستند ابزار او باشد .او با وجوديکه جنگ در مرزھای مملک خود را خطرناک
ميداند ،اما حوادث به سرعت بوقوع پيوسته و عواقب آنرا به سرنوشت ميگذارد .او
با دانستن اينکه حتی قويترين دشمن را ميتوان بعضا از طريق غافلگيری به گيجی
انداخت ،به زين -خان ميفھماند که بيخبر باالی باستو -خان حمله کند ،قبل ازاينکه
او تمام قوتھايش را جمعآوری کند .در پھلوی دخالت غيرمستقيم عالوه ميکند که
يکمقدار ھدايا و وعدۀ کمک بھنگام ضرورت نيز به او داده ميشود .به اينترتيب
زين -خان با غضب زياد داخل مملکت قلماقھا شده و ھر کسی را مييابد ،به قتل
ميرساند ،تا حديکه دورزيزپ برادر باستو -خان نيز يکی از کشتگان بوده است.
باستو -خان زمانی اين اخبار را می شنود که نشسته و چای مينوشد .اما به علت
ترس و عجله در فرمان ،چای را ريختانده و انگشتان خود را ميسوزاند .ولی پس
از بھبودی اندکی با تبسم ميگويد :ببينيد که فعاليت فوق العاده چقدر خوب است؛
اگر آنقدر سريع نميبودم ،دستھای خود را نمی سوختاندم .اما پس از بازگشت
بحالت آرامش ،فورا تصميمات خوبی ميگيرد.
برف زيادی باريده و مانع ھرگونه اقدام فوری ميشود .لذا او سربازان خود را يکجا
نگھداشته و به تجھيز و ازدياد آنھا ميپردازد .او ميبيند که منگولھا به علت نابلدی با
مملکت بزودی به دست او خواھند افتاد؛ با آنھم بخاطر تسريع اين ھدف ،او به
اسپ خود سوار شده ،گزارشی به ھمه جا ارسال ميکند که او ھمه چيز را گذاشته
و به صوب نامعلومی ميرود ،طوريکه ھيچ کسی تا ساليان ديگر از او چيزی
نخواھد شنيد .اين فرمان چنان با زيرکی ارسال ميشود که منگولھا بزودی از اين
تصميم مطلع شده و به اين علت زين -خان نه تنھا عجله در مارش را دو چند
ميسازد ،بلکه حتی سربازان خويش را برای تھاجم بھتر دو بخش ميسازد .اين
ھمان چيزی بود ک باستو -خان ميخواست .لذا او اوال به  8ھزار و بعدا به  3ھزار
منگول حمله نموده و تمام آنھا را پراگنده ميسازد .بعدا او با سربازان خود بسرعت
باالی تمام ارتش زين -خان حمله نموده و چنان وحشتی درھمه جا می پيچيد که
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تماما بيشرمانه فرار ميکنند ،بدون اينکه شمشيرھای خود را بکشند .اما باستو -خان
آنھا را تعقيب نموده ،تعداد زياد آنھا را به قتل رسانيده ،گوشھای مقتولين و موھای
پيشروی اسپھای آنھا را در  9شتر بار نموده و منحيث عالمه پيروزی می فرستد.
بعالوه ،آنھا را با  30ھزار مرد با چنان شيوه ای تعقيب ميکند که آنھا مجبور
ميشوند به پشت ديوار چين بر گردند.
جنگ باستو -خان با امپراتور چين و شکست کامل او
وقتی شاه عاقل چين از اين بدبختی زين -خان مطلع ميشود ،سخت کوشش ميکند
که با ھدايای بزرگ و نکوھش محتاطانه ،باستو -خان را قانع سازد که اسلحۀ خود
را کنار گذاشته و با دشمن صلح کند .اما باستو -خان خود خواه و انتقام جو نميداند
چطور از اين پيروزی استفاده کند .او ھدايای فرستادۀ امپراتور را مسترد کرده،
صلح را قبول ننموده و تقاضا ميکند که امپراتور بايد زين -خان را با تمام کسانيکه
به چين عقب نشسته اند ،تسليم کند و يا او مجبور است که جنگ به مقابل امپراتور
را خودش اعالن کند.
اين جواب مغرورانه توسط امپراتور چين بحيث اعالم جنگ پنداشته شده ويکتعداد
سربازان را به مقابل او ميفرستد .اما آنقدر بدشانس يا ترسو ميباشند که  20ھزار
چينائی توسط يکھزار قلماق به قتل ميرسد .بار ديگر به تعداد  80ھزار فقط توسط
 10ھزار تاتار شکست خورده و متفرق ميگردد .لذا امولون -بوگدو -خان ارتشی
به تعداد  300ھزار نفر و  300توپ جمع آوری نموده و ميخواھد جلو دشمن خود
را با اين تعداد شگفت انگيز بگيرد .او ھمچنان قلماقھا را در بخشھای ارتش خويش
شامل ساخته و مطمئين است که پيروز ميشود .او بازھم شرايط مفاد آور صلح به
باستو -خان را پيشنھاد ميکند .اما باستو -خان با پيروزيھای آخرش چنان مغرور
شده که به ھيچ چيزی گوش نداده و خطر آنرا ناچيز ميشمارد .جنگ آغاز گرديده،
باستو -خان شکست خورده و تعداد کمی ميتوانند با چند قلماق به کوھھای مجاور
عقب نشينی کنند.
اين بدشانسی برای او قابل تحمل بود که می شنود زن او بنام انی بھنگام فرار به
قتل رسيده و امپراتور چين سر او را منحيث عالمت پيروزی با خود برده است .به
علت عدم دريافت معيشت در کوھھا ،اکثريت مردم و اسپھای آنھا به قحطی مواجه
شده و مجبور ميشود که با تعداد کمی به مملکت خود برگردد .مردم او به علت
اينکه عامل اينھمه بدبختی خود او بوده است ،از او ناراض ميشوند .آنھا بصورت
آشکار چنان گله و ناله ميکنند که باعث بخش اعظم زندگی پريشان او ميشود .او
در آخر تصميم ميگيرد که پسرش سيپتينبالدوس را نزد داالی -الما به برانتوال
بفرستد تا اگر ممکن باشد ،با ميانجيگری او اختالفات حل گردد .اما اين شھزادۀ
جوان در مسافرتش آنقدر بدشانس است که با ھمراھانش توسط ابای -دولو -بيک
خان شھر کامول )و تابع باستو -خان( دستگير و به پيکن فرستاده ميشود .جائيکه
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امولون -بوگدو -خان فرمان ميدھد سرھای تمام شان بريده شده و به خان کامول
وعده ميدھد که او را حفاظت ميکند .اين اخبار غمگين چنان او را دلشکسته ميسازد
که يکتعداد قلماقھا تشويش داشتند که او بيشترعمر نکرده و وارث نزديک ديگری
بجز از شھزاده زيگان -اريپتان وجود ندارد .لذا به او خبر ميدھند )طوريکه قبال
گفته شد( که بسيار ضرور است بھنگام مرگ باستو -خان آنجا باشد.
برگشت زيگان -اريپتان به سرزمين قلماق ھا
اميرمحمد باقر که اين شھزاده را بسيار دوست داشته و ميخواست مملکتش را
توسط او خوشحال سازد ،تمام کمک ھا را برای او پيشکش ميکند .اما با ديدن
اينکه خود قلماقھا پشت او نفر فرستاده اند ،فقط  2ھزار مرد با او ھمراه کرده و
وعده ميسپارد که درصورت ھرگونه مشکلی ،ميرويس را )که تمايل زيادی به او
دارد( با ارتش بزرگ سربازان خودش و متحدينش می فرستد .در ضمن برايش
آرزو ميکند که درھر صورت و ھر وقت با مشيت الھی )که مالک مملکت محمد
باقر است( آزادی خويش را نگھداشته و قوانين و نظم خوبی در آنجا برقرار سازد،
که تماما توسط زيگان -اريپتان با خوشی وعده داده ميشود .به اينترتيب زيگان-
اريپتان واگذاری خود را با تمام عاليم دوستی صميمانه و سپاسگذاری ابراز داشته
و برگشت خود به بخارای کوچک را در پيش ميگيرد.
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فصل چھارم – سفر ميرويس به دربار مغول اعظم
سفر ميرويس
وقتی شھزاده ميرويس به سن پانزده سالگی رسيده و خود را با تمام دانش و
تمرينات ضروری آماده ميسازد ،مجبورميشود مطابق خواست پدر به دربارمغول
اعظم برود .ھمرھان و خدمۀ او متشکل از  200نفر بوده و بنا به تمايل زياد او
بخاطر ديدن ممالک کنار بحر و بخصوص تجارت اروپائيان که برايشان احترام
زيادی قايل بوده ،درسال  1702با موافقۀ پدر بطرف سوراتی ميرود .اين شھر در
مسير رود تاپتی و خليج کومراجا در واليت گوسوراتی }گجرات{ قرار داشته؛
يک شھر بزرگ ،پرنفوس و تجارتی بوده و بخصوص محل رفت و آمد انگليس
ھا ،ھالندی ھا و جرمن ھا ميباشد .تمام واليت قبال يک سلطنت بوده و شاه خود را
داشته ،اما سرانجام توسط ھندوستانی ھا اشغال ميشود.
شھزادۀ ما توسط سلطان آنجا صميمانه پذيرائی ميشود که درعين زمان حاکم
احمدآباد بوده و پس از بازرسی اتاق ھای محاسبات خارجيھا و ديدن کشتی ھا
ھمرای سلطان به احمد آباد ميرود .جائيکه به عين ترتيب از اشيای فوق العاده
جالب ديدن نموده ،از آنجا به آگره رفته و به حيث يک شھزاده توسط سلطان
پذيرائی ميشود که حاکم مغول اعظم آنجا ميباشد .آگره قبال محل سکونت مغول
اعظم بوده ،اما پس از اينکه شاه -جھان شھرجديدی در نزديک دھلی بنام خود،
جھان -آباد اعمارميکند ،محل سکونت تغير خورده و به آنجا انتقال مييابد )آگره در
موسم تابستان فوق العاده گرم است( ،پسر و جانشين او ،اورنگ زيب نيز اکثرا در
آنجا سکونت ميکند .جائيکه ميرويس سفر خود را پس از چند روز ادامه ميدھد.
او در ظرف چند روز به اين شھر بزرگ ميرسد ،اما قبال شنيده بود که مغول اعظم
دراين زمان با تمام دربار خود در بنگاله و در بين ارتش خود ميباشد؛ با ترس از
اينکه آتش نفاقی که خاموشانه دربين پسرانش وجود دارد ،شعله ور شده و عين
تراژيدی ايرا بوجود آورد که او و برادرانش در مقابل شاه جھان پدر انجام دادند.
لذا شھزادۀ ما از آنجا جدا شده و بدون اينکه کسی بداند ،به بنگاله ميرود .جائيکه او
شاه بزرگ ھند و دربارش را در يک ميدان وسيع پيدا ميکند که تعداد زياد خيمه ھا
با فاصله ھای معين برپا شده و يک شھر وسيع است .ميرويس که برای ديدار
مغول بزرگ رفته است ،از طرف او بطور خاصی استقبال ميشود .ھدايائی که او
آورده ،واقعا شاھانه و بسيارمناسب است .او با چنان شيوۀ متمايز و مجللی پذيرائی
ميشود که شايستۀ مغول اعظم در مقابل شھزادۀ جوان ما و علت ارزش گذاری او
توسط اکثريت اومراھا يا فرمانرويان بزرگ آنجا بوده است؛ او بخوبی ميداند که
چطور خود را به شيوۀ محتاطانه مورد محبت و احترام ھر کس سازد.
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دراينوقت اورنگزيب مغول اعظم حدود  90سال داشته ،از صالحيت ھای زيادی
برخوردار بوده ،حکومت را با زيرکی و سرکوب سه برادر خود بدست گرفته،
آنھم در وقتی که پدرش زنده بوده است .او مدت زيادی در آرامش و صلح سلطنت
نموده ،بدون اينکه ارزشی به فتوحات بزرگ بدھد .چون او عادت داشت بگويد که
يک شاه اگر ھنر و وظيفۀ خود را در حکومتداری خوب ،تطبيق قوانين و تامين
عدالت بداند ،او را واقعا ميتوان يک شاه ناميد؛ نه آنکه رعايای جديدی را به قيمت
تباھی رعايای سابق خود بدست آورد .با آنھم او در جريان حکومت خود سلطنت
ھای گولکوندا و ويساپور و مملکت کارپات را اشغال ميکند .او دراين عمر بازھم
تالش ميکند ثابت سازد که يک فرمانروای محتاط ،يک شاه بزرگ ،فوق العاده
محبوب ،ھيبت ناک و محترم برای مردمش بوده است.
او در کشورھای خارجی بنام مغول اعظم ياد ميشود .چون خانوادۀ او نسب مغولی
دارد ،يعنی تاتارھای بخارائيان کوچک که قبال اين بخش ھند را اشغال کرده بودند.
با آنھم بوميان اين عنوان را خوش نداشته ،او را بنام پادشاه يا واال مقام خوانده و
باور دارند که با اين واژه بصورت بھتر ميتوانند مقام اعلی حضرت خود را افاده
کنند و آنرا نسبت به امپراتور ترکی يا شاه پارسی ترجيح ميدھند .او ھمچنان بنام
امپراتور ھندوستان ياد ميشود؛ روسھا با داشتن يک نمايندگی بزرگ او را بنام
امپراتور بزرگ ھند شرقی و ھندوستان مينامند .قدرت او مطلقه بوده و بواسطۀ
ھيچ قانونی محدود نشده است .او مالک مطلق تمام افراد ،اجناس و اموال مردم
خويش ميباشد .بعالوه ،دراين مملکت بيش از صد ھا شھزادۀ کافر بنام راجا ھا
وجود دارد که برای او فقط ماليه ميپردازند؛ تعدادی ازآنھا حتی چيز بيشتری بجز
از خوشنودی او نميکنند.
برگشت اورنگزيب )مغول اعظم( به دھلی
دربار حدود دوماه ديگر در بنگاله باقی مانده و بعدا به دھلی يا جھان آباد بر می
گردد .ورود به آنجا نيز فوق العاده با شکوه بوده است .طوريکه ارتش مارش را
آغاز نموده و مغول اعظم با نشستن در زير يک اسمانه در باالی زين يا تخت
شاھی که در باالی يک فيل ملبس قراردارد ،آنرا دنبال ميکند .رنگ تخت بشکل
آسمانی -آبی و مشعشع با طال است .او توسط اومراھا و راجاھا )که ميرويس ما
در بين آنھا قراردارد( قسما در باالی اسپ و قسما در باالی پالکيھا يا صندليھا
دنبال ميشود .به تعقيب آنھا تعداد زياد منصبداران و گرزداران روان بوده و باقی
ماندۀ ارتش با فاصلۀ معينی مارش ميکنند.
اختالف ميرويس با شيريکوليس -خان و مقابله با او
شھزادۀ ما ھمه روزه به دربار رفت و آمد ميکند ،ھمانطور که قبال در قرارگاه
ميکرد .او با برخورد خوب چنان مطلوب و مورد توجه مغول اعظم و وزيراعظم
31

او اسدخان قرار ميگيرد که بعضی از افراد نزديک به فرمانروای بزرگ ،طوری
که درچنين مواردی معمول است ،به او حسادت ميورزند .در بين آنھا شيريکوليس
خان ،برادرزن شھزادۀ چھارم پسر مغول اعظم که نامش کامبخش است ،نميتواند
تعصب خويش را به شيوۀ مدنی نگاه دارد؛ چون يک روزی که شھزادۀ ما از قلعۀ
مغول اعظم به طرف قصر خود ميرود ،او با تعدادی از خدمه ھای خويش آنقدر
نزديک ھم قرار ميگيرند که شھزادۀ ما نميتواند به راه خود ادامه دھد .با آنھم اين
حادثه باعث آزردگی زياد شھزادۀ ما نشده ،او باالی خود کنترول زياد داشته و با
شيوۀ بسيار مدنی از خان خواھش ميکند که آيا او شايستۀ چنين برخوردی ميباشد؟
خان متکبر بعلت داشتن رابطه با شھزادۀ مغول اعظم چنان مغرور است که ھيچ
گونه ارزشی برای مردم قايل نشده و به افراد خود فرمان ميدھد که بگذاريد تاتار
فراری برود )خطاب به شھزادۀ ما( .شھزاده ميتواند بصورت فوری شمشير خود
را باالی خان گستاخ بکشد ،اما بعلت احترام به قلعۀ شاھی خود داری کرده ،از
وسط افراد خان به قصر خود ميرود ،بدون اينکه جوابی بدھد .با آنھم اين يک
صدمۀ است که او توان فروگذاشت آنرا ندارد :برخورد اھانت آميز در برابر يک
مھمان ،در قلعه شاھی و در پيشروی تعداد زياد مردم .او به مجرد رسيدن به خانۀ
خود اين نامه را نوشته و به شيريکوليس -خان ميفرستد.
شھزاده ميرويس کندھار شيريکوليس خان مغرور را به مبارزه طلبيده و ميگويد:
"من بايد اين برخورد غيرمدنی و غرور زننده را فورا مجازات ميکردم ،چون اين
الف شجاعت و بی حرمتی نه تنھا باالی من ،بلکه در مقابل اعليحضرت و پادشاه
پرجالل ماست؛ اما احترام بزرگ من برای او و برای قلعۀ شاھی مانع آن گرديد.
اما آگاه باش که حاال من مصمم ھستم عدالت خود را برقرار ساخته ،انتقام خود را
گرفته ،شرارت و دروغ را مجازات کنم .من نشان خواھم داد که يک فراری شکار
حيوانات وحشی نيستم که بخواھد در بين بته ھا و شاخچه ھا پائين و باال دويده و
جانوران وحشی را بگيرد .درعوض من در جستجوی شکار قھرمانان و شکنندۀ
قدرتمندان ھستم .لذا فردا صبح بھنگام شفق به محل مبارزه بيا که در تپۀ مدوری
کوچک مقابل شھر قراردارد ،جائيکه ما برای شجاعت و ترجيح نسب و مردم می
جنگيم .خدمه ھای ما در پائين تپه ناظر باشند که چه مقدار غبارخاک و ابر داغ
صاعقه از جنگ ما صعود خواھد کرد .خواھی آموخت که فرزندان مردمی که من
زادۀ آنھايم ،چه ميتوانند بکنند .زيرا مردان شان مانند کوھھا و اسپان شان مثل
رودھا ميباشد .لذا تمام تدابير را مطابق آنچه من گفتم در نظر بگير.
محل اقامت پادشاه با شکوه ،جھان آباد ،پنجم ذوالحجه  1112ھجری".
شيريکوليس خان مغرور نزديک بود از خشم اين نامه انفجار کند ،ولی جوابی
ارسال ميکند که او عادت ندارد با اطفال مقابله کند ،با آنھم او حاضر گرديده و
ميخواھد به ميرويس بياموزد که با اشخاصی مانند او چگونه برخورد کند .اما
شھزادۀ ما به اين حماقت او خنديده و فرمان ميدھد که ھمه چيز را آماده نموده و
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اسپ خود را بھنگام صبحدم سوار خواھد شد .حاکم کالن از اين موضوع آگاه شده
و تالش ميکند که از مقابلۀ آنھا جلوگيری کند .اما با شنيدن اينکه شھزادۀ ما توسط
شيريکوليس -خان با چه رذالتی معامله شده ،نارضايتی عادالنۀ او را تائيد کرده و
حاضرميشود که شھزاده را با تعداد زياد درباريان خود به محل مقابله ھمراھی کند.
صبح ھنگام در باالی تپۀ مدوری کوچک رسيده و يکساعت منتظر ميمانند تا
شيريکوليس -خان ظاھر شده و به شھزاده ميگويد که او در مقابل خود کسی را
ميبيند که بايد مثل يک طفل با او برخورد کند .اما )ميرويس( از او ميخواھد که
شجاعانه مقابله کند )تا معلوم شود که يک طفل ميخواھد مرد نامعقولی را معقول
سازد( .شيريکوليس -خان از اين تعارف او بخود ميخورد ،اما غرورش اجازه
نميدھد که جوابی بدھد.
لذا او آماده ميشود که باالی شھزاده با نيزۀ خود حمله کند ،اما شھزاده اسپ خود را
ماھرانه دور داده ،زبردستانه حمله او را دفع نموده و فورا نيزۀ خود را در باالی
سينه به شانۀ خان پرتاب ميکند .او از اين صدمه چنان خشمگين ميشود که نيزه را
از زخم بيرون کرده و شمشير خود را ميگيرد .شھزاده بااليش صدا ميکند که چون
او زياد زخمی شده است ،بايد اول تحت تداوی قرار گرفته و وقتی که بھبود يافت،
مقابله را ادامه خواھند داد .اما خان بدون ارايه جوابی بسرعت باالی او حمله کرده
و برايش حتی اجازۀ کشيدن شمشير را نميدھد .جنگ تن به تن شديدی شروع می
شود .شھزاده با مھارت زيادی ضربه ھای دشمن را دفع کرده و او را از نفس می
اندازد ،بخصوص وقتيکه مقدار زياد خون از زخم او جاری شده و حتی نميتواند
شمشير خود را نگھدارد .وقتی شھزاده بار ديگر پيشنھاد اولی خود را تکرار می
کند ،خان بيشتر خشمگين شده و تالش ميکند با يک ضربۀ شديد سر شھزاده را
قطع کند .به مجرديکه شھزاده ضربه را دفع ميکند ،چنان ضربه ای به سر او وارد
ميکند که از اسپش پائين ميافتد .پس از آن شھزادۀ پيروز بدون اينکه او را چيز
ديگری بگويد ،به شھر برگشته و بزرگوارانه يکی از جراحان خود را برای تداوی
و نجات جان او ميفرستد.
بزودی گزارش اين مقابله به گوش مغول اعظم ميرسد که شھزاده مورد توجه
وزير اعظم نيز قرار گرفته و ھم آگاھی مييابد که شيريکوليس -خان زخمی در
حالت بھبودی بوده و زخمھايش مرگبار نيست .او طورمعمول ميخواھد جھت ادای
احترام مغول اعظم رفته و علت مقابله را شرح دھد .لذا مطابق معمول خود را خم
)تعظيم( کرده ،با دستھای خود فرش زمين را تماس نموده و اظھار ميدارد که
چطور مجبور به مقابله با خان شده ،که نه تنھا به او بلکه به تمام خانوادۀ اعلی
حضرت بی حرمتی کرده است .مغول اعظم او را بطور مطلوبی شنيده ،شجاعت
او را مورد تحسين قرارداده و نگھداری عزت خانوادۀ خويش را برای او ميسپارد.
او با شنيدن اينکه خان ھنوز زنده است ،يکی از خدمه ھای خود را فرمان ميدھد
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که نزد او رفته و سر او را بياورد .اما شھزادۀ ما به پاھای او افتيده و متواضعانه
خواستار بخشش زندگی او ميشود و تا وقتی از جای خود نمی خيزد که چنين اجازه
ای را بدست ميآورد .ازاين زمان ببعد ديگر کسی جرات نميکند بطرف شھزاده
حتی نگاه ترشی داشته و عموم مردم ميديدند که او تا چه اندازه مورد احترام مغول
اعظم است.
زاد روز مغول اعظم ،جنگ فيلھا ،عاشق شدن ميرويس و ازدواج
پس از چند روز زاد روز شاه بزرگ فرا رسيده ،او در آنروز در باالی يک تخت
با شکوه ظاھر ميشود که دارای شش پايۀ وزين طالئی بوده و تماما با ياقوت ھا،
زمرد ھا و الماس ھا پوشيده شده که ارزش آن  20مليون محاسبه شده است .پدرش
شاه جھان نيز چنين چيزی را ساخته بوده که دارای مقدار زياد الماس بوده است؛
اما ارزش اين تخت بيشتر از ھنرمندی آنست .چون دو طاوس بزرگ که تماما
پوشيده با ياقوتھا و سنگھای قيمتی است ،توسط يک ھنرمند اروپائی ساخته شده،
ھيچ چيز خاص و يا ھنرمندانه ای ندارد .شاه بزرگ مطابق رسوم ،يک لباس
ارزشمند اطلسی پوشيده که با گلھای کوچک طال و ابريشم مزين شده است .دستار
او از تکۀ طالئی بوده و درباالی او بال و پر مرغ ماھيخوار نصب است که دارای
الماس ھای با ابعاد و ارزش نامعين و زبرجد شرقی که مثل خورشيد ميدرخشد .از
گردن تا شکم او يک قطار ياقوتھای بزرگ آويزان است.
در اطراف تخت او تمام اومراھا ديده ميشوند )با خطوط نقره ھای وزين( ،در زير
يک سايه بان زربفت طالئی با حاشيه ھای طال و در آنجا ميرويس ما نچندان دور
از وزيراعظم قرار دارد .جشن چند روز دوام ميکند ،اما در روز سوم مغول اعظم
حسب معمول ،بايد خود را وزن کند؛ ترازو ھا و وزن ھا نيز ھمگی از طالی
وزين ساخته شده که در کنارھايش الماسھا قرار داشتند .دراين مراسم ميرويس
تحايف گرانبھای خود را تقديم ميکند که از طرف پدرش به اين مقصد اھدا شده
است .درعين زمان ،وقتی اومراھا بعضی ھدايائی طالئی تقديم ميکردند که بشکل
خسته ھا ،بادامھا و ساير ميوه ھا ساخته شده ،او يک لباس بسيار قشنگ افتخاری و
دستار با ارزش دريافت ميکند.
روز بعد مراسم جنگ فيل ھا است که درآن نه تنھا مغول اعظم و اومراھا حضور
مييابند ،بلکه شاھدخت ھا و بانوان حرمسرا نيز از کلکين ھا نظاره ميکنند .درآنجا
يک ديوارجدا کننده )افراز( در وسط ميدان به ضخامت چھارفت و ارتفاع پنج يا
شش فت ساخته شده و فيل ھای جنگی درھرجانب آن ھمراه با بانيان آنھا و يک
چنگک قرار دارند .آنھا بعضی اوقات با حرف ھای زيبا و بعضا با سرزنش
)چوبکاری( فيل ھا را تشويق به جنگ ميکنند ،طوريکه آنھا به مقابل ديوار رفته و
با خرطوم ھا ،سرھا و دندان ھای خود ميکوبند تا ديوار پائين افتيده و بعدا ھمديگر
را با چنان غضب ميرانند که ھيچ چيزی نميتواند آنھا را جدا سازد ،بجز از چيرکی
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که يکنوع آتش مصنوعی مخصوص ميباشد .به آسانی ميتوان تصور کرد که فيلبان
ھا بايد خود را بسيار نزديک و سريع در باالی آن فيلھا نگھدارند و يا به آسانی به
زمين افتيده و توسط اين جانوران مغضوب پامال مرگ ميشوند.
دراين نمايش ميرويس ما اختيار خود را از دست ميدھد .با ديدن يک دوشيزۀ زيبا
از طريق يک کلکين ،چنان احساسی در قلب او بوجود ميآيد که تا کنون وجود
نداشته است .او چشم ھای خود را چنان به او ميدوزد که به مشکل ميتواند متوجه
جنگ فيلھا شود .با آنکه نميداند او چه کسی است ،اگر جرات نموده و پرسان ھم
کند ،جواب قناعت بخشی نمی يابد .چون حرمسرای شاھی يا محل اقامت بانوان
چنان سخت نگھداری ميشود که ھيچ مردی بجز از خواجه )اخته( ھا داخل آنجا
نشده و ھيچکس نميداند چه کسانی در آنجا وجود دارد .با آنھم او ميخواھد بداند که
اين زيباروی چه کسی است؛ لذا کلکين و محلی را ياد داشت ميکند که او ايستاده
بوده ،باوجوديکه نميداند چطورميتواند معلومات بيشتری بدست آورد.
سرانجام او بخاطر ميآورد که يکی از شواليه ھای او که از کندھار با او آمده ،يک
شخص محيل و با مھارت بوده و با يکی از اخته ھای سياه مغول اعظم آشنائی
دارد .لذا فرمان ميدھد که آنشب پيش او بيايد .بعدا ميگويد که يک زيباروی را در
حرمسرا ديده و عالقمند شناسائی اواست که آيا يکی از جملۀ زنان يا محبوبه ھای
مغول اعظم است يا نه )چون انواع بانوان در حرمسرا وجود دارد( .لذا از او
خواستار معلومات از دوستش يعنی اختۀ ميشود که دوشيزۀ را شناسائی کند که در
روز جنگ فيل ھا در کلکين معين و جانب راست ايستاده و به جنگ فيلھا مينگرد،
با وعدۀ اينکه بخشش بزرگی نصيب او خواھد شد ،اگر بتواند معلومات الزم از او
دريابد .شواليه متوجه ميشود که اين موضوع برای شھزاده دارای ارزش فراوان
است .روز بعد نزد دوست اختۀ خود رفته و با توضيح کلکين متذکره در مييابد که
او کوچکترين دختر شھزاده مطيع الدين است که پس از عمه بزرگش بنام روشانه
رای بيگم ناميده ميشود .شھزاده مطيع الدين پسر دوم شاه عالم و او پسر بزرگ
مغول اعظم است .در پھلوی اينھا اخته ميگويد که مسئوليت مواظبت او را خود او
بعھده دارد.
به مجرديکه اين خبر برای شھزاده گزارش داده ميشود ،او تالش ميکند که از
طريق ھمان شواليه با اختۀ متذکره صحبت کند .پس از اھدای يک تحفۀ گرانبھا به
اخته ،چون درمييابد که شاھدخت نامزد نداشته و مشغوليت ديگری بجز از آموزش
در حرمسرا ندارد ،از او ميخواھد که برايش فرصت مناسبی را برای صحبت
خصوصی با او تامين کند و درعوض برايش وعده ميدھد که ھرچه بخواھد برايش
فراھم خواھد کرد .اخته اوال او را از خطر دستگيری در حرمسرا و عدم امکان
صحبت درخارج قصر آگاه ميسازد .اما شھزاده عالوتا يک گوھر با ارزش ديگر
به ھديۀ اولی خود افزوده و تقاضا ميکند تا تالش اعظمی خويش در اينمورد را
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دريغ نکند .او سرانجام راضی گرديده و وعده ميدھد که وسايلی برای ارضای اين
خواھش او جستجو خواھد کرد .روز بعد او نزد شھزاده آمده و برايش ميگويد که
بر حسب تصادف فرصتی پيدا کرده و برای روشانه رای بيگم گفته که شھزاده در
روز جنگ فيلھا در کجا ايستاده بوده و دريافته که شاھدخت ھم مايل او گرديده و
بطور خاصی در جستجوی او بوده است .چون شاھدخت عاشق مرواريدھا است،
لذا مناسب ترين شانس برای شھزاده اينستکه بحيث تاجر مرواريد داخل حرمسرا
گردد .بعدا آنھا ميتوانند در جائی که خود الزم دانند ،به تنھائی صحبت کنند.
اين خبر برای شھزاده بسيار خوشگوار است .او با انتخاب جعبه ای از بھترين
مرواريد ھای خود مانند يک تاجر ،لباس پوشيده و پس از چاشت داخل حرمسرا
ميرود .شاھدخت در اول او را آنطور که وانمود کرده ،ميپذيرد .اما وقتی ھر دو
تنھا ميشوند ،او به پاھايش افتيده ،خود را معرفی نموده ،به او اطمينان ميدھد که از
ھمان لحظۀ اول عاشق او شده و چيز ديگری نميخواھد بجز از اينکه سرنوشت
چنين معجزۀ زيبائی را برای او آفريده است .شاھدخت ھم که از او بدش نميآيد و با
وجوديکه بار دوم است که او را ديده ،تمايل درونی برای او احساس کرده و ازاين
گستاخی او متعجب ميگردد .با آنھم چنين جواب ميدھد :شھزاده ،من توقع نداشتم
ترا اينجا ببينم ،اما اگر تو واقعا مرا دوست داری ،مھربانی نموده و فورا از اين
خطری که در آن قرار داری ،فرار کن؛ حاال من ھيچ چيزی بتو گفته نميتوانم ،بجز
از اينکه نامزد نبوده و در اينجا فقط مصروف آموزش ھستم؛ اگر من برای تو
اينقدر اھميت دارم ،طوريکه تو ميگوئی ،با پدر و پدربزرگم صحبت کن که تصميم
من تابع ارادۀ ايشان است؛ اميدوارم که پادشاه درخواست ترا رد نکند؛ اما بخاطر
اينکه خودت و مرا در خطر نياندازی ،بار ديگر از شما عذر خواسته و تقاضا
ميکنم که فورا از اينجا برو .شھزاده مجبور ميشود که به فرمان شاھدخت تسليم
گردد .با وجوديکه او فکر ميکند برايش بسيار سخت است ،اما قبل از رفتن تقاضا
ميکند که يکتعداد مرواريد ھای بزرگ را بحيث ھديه از او پذيرفته و بعدا با
بوسيدن دستھای او از نزدش جدا شده و بسيار راضی ميباشد .بازھم با ھمان لباس
تاجری بدون اينکه شناخته شود ،از حرمسرا خارج ميگردد.
به مجرديکه از حرمسرا به قصر خود برميگردد ،فورا قاصدی به کندھار فرستاده
و پدر خود را آگاه ميسازد که عشق او در دھلی موجود بوده و برای بدست آوردن
اين زيباروی برايش کمک کند .اين دوشيزه يکی از خانوادۀ مغول اعظم بوده و
راضی ميباشد .از پدرش خواھش ميکند که نمايندگانی به دربار مغول اعظم
فرستاده و از شاھدخت موصوف خواستگاری کند .برايش اطمينان ميدھد که مغول
اعظم ھم مخالفتی نخواھد داشت .درعين زمان از فرصتی غافل نميشود تا خود را
از معرفی با شھزاده مطيع الدين و شاه عالم )پدر مطيع و پسر مغول اعظم( دريغ
نه نموده و خود را مطلوب ايشان سازد .او ھمچنان رابطۀ خود را با شاھدخت در
حرمسرا نگھداشته و او را از تصاميم خود توسط نامه ھا آگاه ميسازد.
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وقتی امير محمد باقر از ارادۀ پسرش باخبر ميشود ،فکر ميکند که اين ازدواج
برای او بسيار مفيد ميباشد .لذا يک نمايندگی رسمی با ھدايای گرانبھا به نزد مغول
اعظم فرستاده و از شاھدخت متذکره برای ميرويس خواستگاری ميکند .شھزاده به
ھنگام رسيدن اين نمايندگان به دھلی ،اوال اين پيشنھاد خود را با وزير اعظم در
ميان ميگذارد که مھربانی زيادی باالی او داشته و او وعده ميدھد که در وقت
مساعد ،اين موضوع را با پادشاه درميان خواھد گذاشت .اورنگزيب از اين پيشنھاد
نمايندگان بسيار خشنود گرديده و فورا رضائيت پسر و نواسه اش )شاه عالم و
مطيع الدين( را حاصل ميکند.
مراسم ازدواج بزودی برگذار نميشود ،مگر اينکه نکاح به شيوۀ اسالمی و با شکوه
و تشريفات بزرگی انجام گردد .مغول اعظم پير که ميرويس را مانند پسر خود
دوست ميداشت ،بدون درنظرداشت سن خود ،در اين مراسم فوق العاده شادمانی و
خوشحالی ميکند .پس از آن روشانه رای بيگم و خانواده اش ميل داشتند که آنھا
مدت بيشتری در ھندوستان بگذرانند .شھزادۀ ما بازھم خواستار رضائيت پدر خود
شده و اجازۀ ماندن برای دو سال ديگر در دربار مغول اعظم را بدست ميآورد،
بدون درنظرداشت اينکه ھمگان در کندھار منتظر ديدار اين جورۀ جديد بودند .او
متعاقبا دربار بزرگ و ھمرھان زيادی تشکيل داده و پس از گذشت يکسال ،بانوی
او )درسال  (1704پسری بدنيا ميآورد که باعث خوشی ھردو دربار ميشود.
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فصل پنجم – انقالبات بزرگ در مملکت مغول اعظم
ناسازگاری پسران مغول اعظم و آمدن ميرويس به کندھار
دراين زمان آتش نفاق و حسادتی که در زير خاکستر دربار ھندوستان فروزان بود،
با قدرت ھرچه بيشتر شعله ور ميشود .مغول اعظم چھار پسر زنده دارد :سلطان
شاه عالم ،سلطان معظم يا اعظم دارا ،سلطان اکبر و سلطان کامبخش .پسر ديگری
که بزرگتراز ھمه بود ،سالھا قبل توسط پدرش به جنگل ھای گوالين فرستاده شده و
قرار معلوم بواسطه مشروبی کشته شده )مشروبی که اکثرا به شھزادگان اسير
ميدھند( که ازآن تاريخ تا کنون چيزی از او نشنيده اند .جرم او اين بود که طرح
ھای بزرگی داشته و به شيوۀ نامناسبی با پدرش صحبت ميکرده است .باالخره به
نزد برادر پدر خود ،سلطان شجاع ميرود که دشمن پدرش بوده و به اين دليل به
ھنگام برگشت گرفتار و به زندان انداخته ميشود .اورنگزيب به اين ارتباط به
پسرش شاه عالم چنين ھشدار داده بود :حکومت يک مسئلۀ حساس بوده و شاھان
مجبوراند که حتی با سايۀ خود ھم حسود باشند .لذا او مجبور بود ھميشه مواظب
اقدامات خويش باشد.
اما بدون درنظرداشت ھشدار پدر و عواقب آن ،اختالفات در بين ھر چھار پسر
اورنگزيب حتی در زمان حيات پدر آغاز ميشود .پسر سومی بنام اکبر )که پدرش
او را ھم اکنون جانشين امپراتوری خويش اعالم کرده و به اين علت او را با دختر
دارا شاه برادر بزرگش ازدواج نموده و ھم مواظبت خاص آموزش او را عھده دار
شده( فرقۀ تشکيل داده و اغتشاش بزرگی به راه مياندازد .اما با ديدن ارتش بزرگی
که به طرف او ميآيد ،طرح خود را عملی کرده نتوانسته ،به طرف پارس فرار
کرده و چند سال بعد درآنجا می ميرد .با آنھم اين نا آرامی ھا مغول اعظم پير را
چنان ترسانيده که او ارتش خود را افزايش داده و ھميشه در وسط آن زندگی می
کند .او با اين ارتش خود در سال  1706داخل سلطنت ديکان شده و قسمت زياد
شھر مستحکم امادانگور را ميگيرد .او برای شاه عالم پسر بزرگ خود يک
حکومت بزرگ در ھندوستان ميدھد که در جريان اين مشکالت آرام باقی ميماند.
اما دو پسر ديگرش را بطور ثابت نزد خود نگھداشته و تمام حرکات آنھا را زير
نظر ميگيرد.
ميرويس ما با پيش بينی اينکه آشوب ھای بزرگی به ھنگام مرگ مغول اعظم در
امپراتوری رخ داده و ممکن است مفادی از آن نصيب گردد ،مناسب ميداند که با
بانويش به کندھار برگردد .زيرا اجازۀ دوسالی که پدرش برای اقامت در ھند داده
بود نيز به پايان رسيده است .لذا او از پادشاه بزرگ مرخصی خواسته و با دريافت
ھدايای با ارزش از او و تعداد زياد اومراھا بطور مطلوبی مرخص ميشود .با آنھم
او حدود نيم سال ديگر با جد بانوی خود در قصر حکومت اقامت گزيده ،در مورد
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مسايل زيادی مشوره نموده ،تدابيری اتخاذ کرده و در رابطه به حوادث آينده با
درنظرداشت منافع ھمديگر توافقاتی امضا ميکند.
مريضی مغول اعظم و ايجاد اغتشاشات
مدت زيادی نمی گذرد که مغول اعظم بسيار بيمار ميشود )در  7نومبر،(1707
طوريکه او ديگر نميتواند طبق معمول در محضر مردم حضور يابد .اين امر
باعث بعضی شورش و اغتشاشات در بين ارتش ميشود که حقايق آن قرار زير
است:
اعظم دارا يا سلطان معظم يک شھزادۀ دالور و مغرور با سلطان کامبخش برادر
جوان خود اختالف پيدا نموده )درحاليکه ھردو در قرارگاه ميباشند( ،در بين مردم
به نزاع پرداخته و باعث کشته شدن بيست نفر آنھا ميشود .وقتی مغول اعظم ازاين
موضوع آگاه ميشود ،به اسد خان وزيراعظم فرمان ميدھد که منازعات را پايان
داده و از جانب او به پسرانش بگويد که اراده و خواست او اينستکه برای اعظم
دارا سلطنت ديکان ،اورنگ آباد و برامپور با ممالک ديگری تا رود نورباده ،و
برای کامبخش سلطنت ھای ويساپور و گولکوندا با مملکت کارناته را می بخشد تا
پس از مرگش در آنجا ھا حکومت کنند .وزيراعظم آنھا را قناعت داده و مطابق
فرمان پدر اطاعت ميکنند.
سلطان کامبخش با عجله به شھر ويساپور رفته ،قصر را با زور تسخير کرده،
سرباز جمع نموده و تمام سلطنت را قبضه ميکند .دراين رابطه راجاھا يا
شھزادگان کافر و بخصوص وزرای بزرگ آخرين شاه ويساپور که توسط مغول
اعظم زھر داده شده بود ،سھم زيادی دارند .طوريکه در يک مدت کوتاه به تعداد
 30ھزار سوار آماده ميسازد .او ھمچنان نامه ھای مدنی و صميمانه به يکتعداد
حاکمان و بخصوص برای داود خان ،وايسرای کارناته نوشته و او را بيش از ھمه
تقدير ميکند .اما اين آخری )داود( بدون دانستن اينکه چه کسی پيروز اين سه برادر
خواھد بود ،علنا ابراز ھمبستگی نميکند .با آنھم برای نرنجانيدن او ،مقدار پنج لک
روپيه يا  150ھزار کراون پول ميفرستد.
مرگ مغول اعظم و تخت نشينی اعظم دارا
از طرف ديگر اعظم دارا با اطمينان اينکه پدرش در حال مرگ بوده ،خود را با
مشورۀ وزيراعظم به فاصله چند روز مسافرت دور نگه ميدارد .اورنگزيب مغول
اعظم واقعا چھار روز بعد ميميرد )يعنی در روز چھارم مارچ بساعت يک بعد از
ظھر( .اما قبل از وفات ،او فرمان باز نمودن خزانه را داده و برای سربازان تمام
اجورۀ پسمانده را ميدھد .يکتعداد کسانيکه با او بسيار محرم بودند ،مشوره ميدھند
که شاه عالم پسر بزرگش را در محضر عام جانشين اعالم کند .اما او چنين جواب
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ميدھد :من او را شاه ھندوستان تعين ميکنم ،اما سطنت او مربوط به ارادۀ خدواند
است .چند لحظه قبل از مرگش ،توفان سھمگينی برپا ميشود که تا ناوقت شب ادامه
مييابد .توفان آنقدر بزرگ است که تمام خيمه ھای قرارگاه را به ھوا پرتاب نموده،
تعداد زياد درختان بزرگ را از ريشه کنده ،چندين روستا کامال ويران شده و
يکتعداد حيوانات مزرعه بعلت خاک زياد بشکل فجيعی خفه ميشوند.
پس از اينکه مغول اعظم ميميرد ،پسرش اعظم دارا روز بعد به قرارگاه رسيده و
به خيمه ھای شاھی ميرود که وزيراعظم و ساير افسران بزرگ منتظرش ميباشند.
چند روز بعد او برتخت نشسته و خود را بنام اعظم شاه پادشاه ميخواند .او ھمچنان
پسران خود را عنوان ھای جديدی از سھام ممالک آنھا داده و سکۀ جديدی ضرب
ميزند .او ھمچنان فرمان ميدھد که جسد پدر متوفايش در زير يک سايبان با چھار
ھزار محافظ به اورنگ آباد انتقال داده شده و در طاق آماده شده به ھنگام زندگی و
به فرمان او دفن گردد .او پس از اين سربازانی را به مرزھای مملکت می فرستد
تا تمام نامه ھا و مراسالت را جلوگيری نموده و تمام رفت و آمد ھا را ممانعت
کند .او ھدايائی برای حاکمان واليات و جنرالھای ارتش ميفرستد .او بطورخاصی
جيرۀ داود خان حاکم کارناته را افزايش داده و حتی برايش پيشنھاد ميکند که او را
وايسرای ويساپور ميسازد که در اختيار برادرش سلطان کامبخش قرار دارد.
اما بزودی مسايل را مغرورانه و بد اداره نموده و به تمام شھزادگان ھندوستان
مينويسد که تاج و تخت مربوط او بوده و نيازی به کمک آنھا ندارد .او به مجرديکه
بر دشمنانش غالب ميشود ،انتقام سختی از آنھای ميگيرد که مخالف او بوده اند .او
با فرمانروايان و وزرای درجه اول با تکبر زياد برخورد نموده و خدمات گذشته و
حال آنھا را درنظر نمی گيرد .تا حديکه حتی جنرال شيريکوليس -خان که مانند او
مغرور و تندمزاج بوده )که با ميرويس نيز اختالف داشت ،طوريکه قبال گفته شد(
در فرصت مناسبی برايش ميگويد که اگر او رعايای خود را با چنين تکبر و زشت
خوئی معامله کند ،عواقب بدی خواھد داشت .اما او چنان جواب خشنی دريافت می
کند که ارتش را با تمام سربازان زير فرمانش ترک ميکند .اعظم دارا يکتعداد
سربازان را زير فرمان دلسيفرخان به تعقيب او ميفرستد تا او را به خوبی يا زور
پس بياورد .اما وقتی حرف ھای خوب اثر گذار نميشود ،دلسيفرخان از قوه کار
گرفته و شکست ميخورد.
اتحاد شاه عالم با ميرويس
شاه عالم درعين زمان با ميرويس مشوره نموده و تدابيری اتخاد ميکنند که بھنگام
مرگ پدرش متحد باشند .ميرويس با تمام دربار خود قبل از آغاز مشکالت به
کندھار رسيده و با شادی زيادی مورد استقبال قرار ميگيرد .اميرمحمد باقر و گنی
از برگشت سالم او چنان خوشحال ميباشند که در محضر عام برآمده ،خدا را شکر
گذاری نموده و پول زيادی را دربين فقرا تقسيم ميکنند.
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اما وقتی اخبار مشکالت بزرگ ھندوستان را شنيده و گفته ميشود که اعظم دارا بر
تخت نشسته است ،آنھا ميدانند که اين امر باعث خونريزی زيادی گرديده و بايد بر
اساس اتحادی که بين شھزاده و ميرويس صورت گرفته ،با عجله برای شاه عالم
کمک بفرستند .در موافقت نامه گفته شده که محمد باقر بار اول شاه عالم را با 20
ھزار نفر و درصورت ضرورت با تمام قوای خود کمک کند .شاه عالم از طرف
خود ،نه تنھا بعضی حقوق خود را ترک نموده و محمد باقر را از رعيت بودن آزاد
ميسازد ،بلکه او را بحيث يک شھزادۀ مستقل به رسميت شناخته و وعده ميدھد که
ملکيت يکتعداد ممالک مجاور به واليت کندھار را ھم در اختيار او بگذارد .با
درنظرداشت عاجل بودن موضوع ميخواھد بزودی  20ھزار مرد جمع آوری
نموده و بدون معطلی زير فرماندھی ميرويس به کمک شاه عالم بفرستد .ميرويس
اوال آنعده سربازان اعظم دارا را شکست داده و پراگنده ميسازد که می خواستتند با
عبور آنھا از مرزھای مملکت مخالفت کنند.
شاه عالم يک شھزادۀ فوق العاده محتاط بوده و برخالف اعظم دارا )برادرش(
برخورد ميکند .تعداد زياد رسبوتيان و شھزادگان ديگر سربازان خويش را بدون
ھرگونه اجوره يا ھزينه در اختيار او ميگذارد .او درعوض آنھا را از پرداخت
ماليه ای معاف ميسازد که پدرش باالی آنھا تحميل کرده و در پھلويش ھدايائی ھم
ارسال ميکند .او تعداد زياد نامه ھای صميمانه به جنرالھا و حاکمان فرستاده و
مشوره ميدھد که با ھيچ جناحی تمايل نشان ندھند تا وقتی او با اعظم دارا فيصله
نکرده است .در ضمن به ھمين برادرش مينويسد که از برخورد خود به مقابل او
راضی نبوده که ساليان درازی دوام داشته و بايد بدون ريختن خون تعداد زياد
رعايا پايان يابد .ھمچنان او )اعظم دارا( بخوبی ميداند که پدر در بستر مرگ ،او
)شاه عالم( را شاه ھندوستان تعين نموده و بسيار آرزو دارد که او )اعظم دارا( را
در ملکيت ممالکی قراردھد که پدر تعين کرده ،اگر او موافقه کند.
پيشروی شاه عالم و شکست اعظم دارا
شاه عالم درعين زمان با ارتشی بسوی دھلی حرکت ميکند که با سربازان ميرويس
تقويه شده و در مسير راه نيز سربازان زيادی به ارتش او می پيوندد .بخصوص از
مردمان راسبوتی ھا و پتان ھا که بحيث بھترين سربازان در ھند شناخته ميشوند.
وقتی او به دھلی ميرسد ،در شھر به گرمی استقبال شده و در باالی تخت بزرگی
می نشيند که بواسطه جدش شاه جھان ساخته شده و بعدا تا اينزمان مال پدرش
اورنگزيب بوده است .حسام الدين پسر بزرگ )از جملۀ چھار پسر او( او نيز با
ارتش بزرگی از بنگاله به کمک آمده ،در مارش خويش شھر آگره را تسخيرنموده
و فرمانده آنرا بخاطر تشويق منافع اعظم دارا و ضبط يکتعداد نامه ھا به قتل می
رساند.
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سلطان کامبخش نيز به عين ترتيب آمادۀ جنگ ميشود .اما شاه عالم او را مطمئين
ميسازد که با او منحيث يک پدر معامله کرده و او را در نگھداری ملکيت ھای
کمک ميکند که پدر برای او تعين کرده بود .او نيز خوشحال گرديده ،خود را شاه
ويساپور اعالم داشته ،پسرش را با  18ھزار مرد سواره برای تسخير سلطنت
گولکوندا ميفرستد که برايش عايد  25لک روپيه يا يک مليون و دوصد و پنجاه
ھزار کرون فورا توسط حاکم رستم دل خان پرداخت ميشود.
پس از اندک مدتی در ماه اپريل سلطان اعظم دارا با يک ارتش 150ھزار نفری
بطرف اورنگ آباد ميآيد .درآنجا ھشت روز استراحت کرده ،زنھای خود را يکجا
با وزيراعظم )که به علت سن بزرگش نميتواند سريعا او را دنبال کند( در آنجا
گذاشته و به مارش خود ادامه ميدھد .شاه عالم ميخواھد خودش به مقابل او برود،
اما توسط ميرويس و شھزادگان راسبوتی مشوره داده ميشود که حيثيت خويش را
نگھداشته و فرماندھی را به دو پسرش حسام الدين و مطيع الدين بسپارد که تا بحال
شجاعت و دالوری جنگی خويش را به اثبات رسانيده اند .لذا او به آگره ميرود تا
آمادگی ھای جنگی را تدارک کند .اما ارتش او بسوی اعظم دارا پيشروی نموده و
سرانجام در  20جون در نزديک رود نورباده با ھم مقابل ميشوند که توسط دو پسر
اعظم دارا فرماندھی ميشود.
ارتش شاه عالم در حالت جنگی قرار ميگيرد .شھزاده مطيع الدين خسر ميرويس
فرماندھی جناح راست ،ميرويس جناح چپ و شھزاده حسام الدين مسئوليت بدنۀ
ارتش را بدوش گرفته و بزودی جنگ خونينی در ميگيرد که با دالوری و رشادت
ھر سه شھزاده ،ارتش دشمن چنان شکست ميخورد که حدود  144ھزار مرد در
ميدان نبرد کشته شده و فقط  6ھزار موفق به فرار ميشود .دراين اثنا اعظم دارا از
ترس اينکه بدست بردارش اسير نشود ،نوميدانه خود را بھنگام فرار با خنجر زده
و باين ترتيب با مرگ خود داوطلبی امپراتوری پايان مييابد .لذا تمام مملکت پس از
اين به حالت آرامش کامل درآمده و ميرويس ما اجازۀ رفتن خود را از مغول اعظم
جديد گرفته و پس از اينکه قوت و دالوری او مورد نوازش قرار ميگيرد ،برای او
و پدرش ھدايای فوق العاده گرانبھا مھيا نموده و شھزادۀ ما با سربازان باقيمانده
اش به کندھار برگشته و با خوشی زيادی مورد استقبال قرار ميگيرد.
قانتاش بزرگ شدن شھزاده زيگان -اريپتان
درجريان اين انتقاالت خبر ميرسد که زيگان -اريپتان قانتاش بزرگ تعين شده
است .وقتی اين شھزاده وارد بخارای کوچک ميشود ،بزودی ميشنود که باستو-
خان با شنيدن خبر کشته شدن پسرش توسط امولون -بوگدو -خان امپراتور چين،
زھر خورده و وفات ميکند .لذا او خود را به قلماقھا نشان داده و ميل خود را برای
جانشينی قانتاش متوفی در حکومت ،منحيث نزديک ترين وارث او اظھار ميکند.
وقتی قلماق ھا او را دوباره ميبينند که از طفوليت دوست داشتند ،از حضور او
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بسيار خوشحال شده و به او سوگند وفاداری ياد ميکنند .بخصوص وقتی آنھا ميبينند
که يکتعداد افراد بزرگ نيز جانب او را ميگيرند .بخارائيان نمونۀ آنھا را پيروی
کرده و والياتی که مخالف او بودند ،بزودی مطيع ميشود.
لذا او بواسطۀ تمام نمايندگان بحيث قانتاش يا سلطان تائيد شده و مطابق رسوم ،او
را در روز معين به داخل يک جنگل کوچک ،مرغوب و گوارا ميبرند که حدود
 100درخت بسيار ضخيم و سايه دار دارد .جائيکه ضيافتی برای چند روز برگذار
شده و با دادن عنوان قانتاش بزرگ به او پايان مييابد ،آنھم با نظم سختگيرانۀ که
ھيچکس حق ندارد تا مرگ خويش او را طور ديگری بنامد.
اولين تالش او ايجاد حکومتی مطابق به وعدۀ است که به محمد باقر داده ،يعنی
تعين دادگاه طبقاتی که ھريک تابع ديگری ميباشد .طوريکه پائين ترين آنھا ده
خانواده را اداره ميکند ،دومی صد و سومی يکھزار را .تمام آنھا در ھرناحيه تابع
يک جنرال ميباشد که قانتاش بزرگ از بين قبيلۀ شھزادگان بخارائيان انتخاب می
کند .اين جنرالھا تمام اختالفاتی را مورد بررسی قرار ميدھند که در بين مردم
بوجود آمده و بعدا گزارش خود را به قانتاش ميدھد .آنھا در زير چنين حکومتی با
بزرگترين توافق زندگی ميکنند .قانتاش متذکره يک شھزادۀ برجسته و دارای
شايستگی ھا و فرزانگی ھای بزرگی ميباشد .او در عين زمانيکه با حوصله و
مشفق است ،صاحب جرات و دالوری زياد ميباشد .او با امولون -بوگدو -خان
امپراتور چين جنگ شديدی را براه انداخته و او را مجبور به صلح ميسازد.
طوريکه قسمت اعظم مصارف جنگ را پرداخته و در پھلوی آن صاحب يک تحفۀ
 2ھزار دوشيزۀ باکره و قشنگ ميشود .او بر حسب تصادف ،يک چشم خود را به
ھنگام شکار با انداخت يکی از خدمه ھايش از دست ميدھد .اما اين موضوع نيز او
را از تيزبينی و نفوذ در امور باز نداشته و مورد دوستی و احترام تمام ھمسايگانش
قرار ميگيرد.
وفات پدر و مادر ميرويس
اخبار زيگان باعث خوشحالی زيادی در کندھار شده و بخصوص برای اميرمحمد
باقر که مملکت خود را فوق العاده دوست داشته و ھنوز ھم چنين محبت را در قلب
خود نگه ميداشت .اما اين آرزو چند سال پس رخ ميدھد ،وقتی که او با يک مرگ
نابھنگام ميميرد .او در سال  1712در اثر يک تبی ميميرد که ھيچ يک از طبيبان
دربار او )که بعضی از عربستان بودند( نميتوانند عالج کنند .يکسال نميگذرد که
گنی نيز وفات ميکند .ميرويس نميتواند کار ديگری انجام دھد ،مگر اينکه آخرين
احترام خود را در مراسم تدفين ايشان به شيوۀ اسالمی و برگذاری مراسم با وقار و
با شکوه ادا کند.
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اميرمحمد باقر قبل از وفات خويش ،تمام پسران خود را که از زنان و محبوبه ھای
ديگرش داشت ،گرد آورده و با موافقت تمام مردان بزرگ دربارش ،ميرويس ما
را جانشين خود ساخته و به آنھا فرمان داده و نصيحت ميکند که او را بحيث پيشوا
يا ارباب بزرگ خود قبول کنند .بخاطر حفظ و مراقبت ساير پسرانش يک مقدار
زمين و عايدات را تعين مينمايد.
پس از مدتی بازھم ميرويس وحشت زده ميشود ،زيرا ھمسر او روشانه رای بيگم
پس از زايمان پسر سومش بسيار مريض ميشود .با وجوديکه بعدا بھبود مييابد ،اما
تمام اين حوادث غمگين مانع تفکر او از بعضی اقدامات بزرگی نميگردد که ھمت
بلند و درونی اش ھميشه باعث برانگيختن او ميشده است .با آنھم او ارتش بزرگی
جمع آوری نموده و تعداد آنرا با مرور زمان افزايش ميدھد .طوريکه پارسيان
آشفتگی زيادی در مورد او پيدا ميکند .لذا سلطان حسين شاه پارس که با تھديدات
بزرگی در قلمروش مواجه است ،با مشورۀ وزرايش برای او فرماندھی عمومی
سربازانش را پيشکش ميکند تا نظر او را بسوی خود جلب کند .اين پيشنھاد باعث
خوشی فوق العادۀ او گرديده و پيش بينی ميکند که چه مفاداتی برای او خواھد
داشت ،اگر بتواند جای پای بزرگی در پارس نيز داشته باشد .او اين پيشنھاد را
ميپذيرد ،اما تا زمانيکه جنگی شروع نشده ،مکلفيتی احساس نمی کند.
در وقتيکه او با يکتعداد روسای ممالک مرزی مغول بزرگ مشغول اجرای توافق
نامۀ شامل ساختن آنھا به واليت کندھار ميباشد ،يکتعداد آنھا ميل ندارند که تابع او
باشند .لذا او آنھا را سرکوب و مجبور ميکند که او را بحيث ارباب يا مالک خود
بپذيرند .او ھمچنان مايل است شھر کندھار را مطابق طرح داده شده بواسطۀ يک
تعداد اروپائيانی که در خدمت او بودند ،مستحکم سازد .او بخاطر جلوگيری از
عطالت و بيکاری سربازان خويش ،آنھا را به ھمرای يوزبيگ ھای متحد خود به
چندين حمالت و تھاجمات ميفرستد تا آنھا کاروانھا را مورد غارت قرار داده و با
غنايم زياد بر گردند.
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فصل ششم – اغتشاشات جديد در قلمروی مغول اعظم
اغتشاش در امپراتوری مغول و اثرات آن باالی ميرويس
چند سال پس از اين حوادث که درجريان آن شاه عالم مغول اعظم می ميرد ،پسر
بزرگش حسام الدين شاه جانشين او شده و پس از مرگ سريع او زمام امپراتوری
را پسرش حمزه به دوش گرفته و برای مدت بيشتری سلطنت ميکند .اما در
مخالفت با مشاورۀ وزرايش با دختر يکی از راجا ھا يا شھزادۀ کافر عروسی کرده
و در شھر آگره مسکن گزين ميشود .جائيکه محل سکونت تعداد زياد خانواده ھای
کافر بوده و مورد نفرت قرار ميگيرد .زيرا شنيده ميشود که خودش نيز به الحاد
گرائيده و اين موضوع باعث نارضايتی عمومی ميشود .لذا وزيراعظم او عادل
خان و برادرش رئيس عمومی ارتش از طريق دسيسه و رشوت زمام حکومت را
بدست گرفته ،او را اسير ساخته ،چشم ھايش را کشيده و با زھر کشته ميشود .آنھا
پس از آن يک شھزادۀ ھمخون آنھا را بر تخت مينشانند که نامش کاسيردا خان بوده
و دراين زمان در محبس قرار دارد .اما او پس از چند ھفته وفات کرده و شھزاده
سيجان بادر بحيث پادشاه تعين ميشود .اين انتخاب باشندگان آگره را راضی نساخته
و آنھا شھزادۀ ديگری بنام جھانگير را بحيث پادشاه تعين ميکنند که بنام دارا شاه
جنگ شديدی را براه انداخته و ھرجانب مصمم ميشود برای خود شاھی تعين کنند.
لذا مملکت تجزيه شده و با ترس از اينکه بعضی شھزاده ھای بيرونی دراين
اوضاع مداخله کند ،وزير اعظم مجبور ميشود تدابير ديگری اتخاد نموده و با
بدست آوردن پول ھنگفت از رئيس آگره دروازه ھا را باز نموده و مغول اعظم را
بحيث محبوس تسليم ميکند .با آنھم گزارشی پخش ميشود که سيجان بادر در دھلی
کشته شده ،دارا شاه آزاد گريده ،توسط تمام جوانب بحيث مغول اعظم برگزيده شده
و با مراسم با شکوھی تاجگذاری کرده است .پس از نشر اين گزارش و تصديق
کشته شدن شھزاده سيجان بادر ،تمام ملحدين مجبور ميشوند از آگره عقب نشينی
کنند .وزيراعظم و برادرش موقف ھای خود را حفظ کرده ،مواظبت و مراقبت
حکومت را در جريان اين اوضاع پرآشوب و يکسال ديگر بدست ميگيرند .بعدا به
ارتش فرمان داده ميشود که امپراتوری را پس از اينھمه خونريزی به حالت آرامش
قبلی برگرداند.
ميرويس درجريان اينھمه مشکالت فوق العاده مواظب بوده و ميخواھد نقش بزرگی
در اين بازی داشته باشد .اما با ديدن اينکه جوانب درگير ميتواند در مدت کمی
مصالحه نموده و ھيچ بيگانه ای بجز از شھزادۀ از خانوادۀ اورنگ زيب بر تخت
نه نشسته است ،نمايندۀ خود را برای تبريکی ميفرستد .با درنظرداشت پيروزی دو
برادر )وزيراعظم و رئيس ستاد ارتش( و نقش مذھب در وجود مردمان خرافاتی،
به فکرش ميرسد که او نيز ميتواند چيزھای زيادی در پارس انجام دھد .بخصوص
ھنگاميکه اين مملکت در حالت تيره روزی قرار دارد .زيرا کندھار برای او بسيار
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کوچک بوده ،ھمت بلندش او را ھمواره برای چيزھای بزرگتری تحريک کرده و
تظاھر به مذھب را بھترين وسيلۀ پيشرفت ميداند .او متعاقبا موافقاتی نه تنھا با
يوزبيگ ھا ،داغستانی ھا و ساير خان ھای تاتار ،بلکه با مغول اعظم نيز عقد
ميکند .او بصورت بسيار ماھرانه تمام اينھا را متقاعد ميسازد که چه مفادی ميتواند
از اين حالت آشفتۀ پارس نصيب آنھا گرديده و به اينترتيب نظر آنھا را بسوی خود
جلب ميکند .خودش نيز سربازان زيادی جمع آوری نموده و برای تھاجم به پارس
در فرصت مناسب آمادگی ميگيرد.
با درنظرداشت خصايل اين شھزاده ميتوان درک کرد که او نه تنھا عاقل ،محتاط و
زيرک است ،بلکه دارای ھمت بلند و روحيۀ اغتشاشی نيز ميباشد .او وقتی با خود
است ،بطور ثابت غرق در افکار و سرشار از انديشه ھا است ،اما در اتخاذ تصميم
بسيار سريع ميباشد .او دالور است ،اما نه بسيار داغ .او بسيار خوب ميداند چطور
تظاھر نموده و سھم بزرگی از ارادت ديگران را نصيب خود سازد .او در مذھب
خود تعصب زياد نشان داده و پنج وقت نماز خود را ضايع نميسازد که برای عموم
مسلمانان فرض شده است .اين حالت او را بحيث يک روحانی مورد احترام می
سازد ،بخصوص برای تاتارھا که او را واقعا پرستيده و حاضر اند با اشارۀ او
خدمت نمايند .بنا براين او نظريات جاه طلبانه و عقايد بلند ھمتانۀ خويش را ھميشه
از طريق مذھب اظھار ميکند.
دو فرقۀ بزرگ اسالمی )سنی ھا و عليشيرھا(
چند گانگی فرقه ھای مذھبی در دين اسالم بھمگان روشن بوده و در روايت حاضر
نيز مدنظر گرفته شده است .اما مھمترين و قدرتمند ترين آنھا دو فرقه است :بخش
سنی ھا که عقيدۀ عربھا ،ترکھا ،قسمت اعظم تاتارھا و ھندوستان است؛ ديگری
فرقۀ علی که مربوط پارسيان بوده و آنرا بنام عليشيرھا مينامند .اختالف آنھا در
چھار نکتۀ اساسی است :اوال آنھا دارای عين قوانين عقيدتی نيستند .با وجوديکه
ھر دو جانب قرآن را رھنمای خود ميداند ،ترکھا سُنه را با آن عالوه ميکند که
برای آنھا حيثيت تلمود برای يھودان را داشته و آنرا الھی و شرعی ميدانند .به اين
علت آنھا را بنام سنی مينامند .درحاليکه پارسيان چيز ديگری را اجازه نداده و فقط
قرآن را يگانه کتاب مقدس و رھنمای عقيدتی خود ميدانند .چنين معلوم ميشود که
آنھا فرقۀ سدوسی ھا و ترکھا فريسی ھای يھودان را تقليد ميکنند.
دوما ،اين سوال که چه کسی وارث کرسی و جانشين اصلی محمد بود؟ باعث
اختالف بزرگی در بين ايشان است .تا حديکه پارسيان فقط علی را دانسته و می
گويند که وارث روحانی و دنيوی حکومت او بوده و بطور مغرضانه توسط
ابوبکر ،عمر و عثمان کنار گذاشته ميشود .چون علی نه تنھا شوھر دختر محمد
است ،بلکه او شخصا علی را در وصيت نامۀ خود جانشين تعين کرده است .از
طرف ديگر ،ترکھا علی را احترام نموده و حتی وقتيکه باالی اسپ سوار ميشوند،
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يا علی مدد ميگويند .چون او فرمانده و اسپ سوار ماھری بوده است .اما پارسيان
را مورد استھزا قرار ميدھند که در بارۀ علی اغراق ميکنند .آنھا موقف ابوبکر،
عمر و عثمان را باالتر و جانشينان مستحق محمد ميدانند ،در حاليکه اينھا مورد
ناسزای پارسيان قرار داشته و برحسب عادت و اھانت ميگويند که "ک ..سگ در
دھن ابوبکر ،عمر و حنفی باد".
سوما ،آنھا در توضيح قرآن اختالف دارند .ترکھا حنيفه را پيروی و ستايش نموده
و مقام او را به درجۀ ابوبکر ،عمر و عثمان ميرسانند ،درحاليکه او توسط پارسيان
يک شخص دغلباز و بدعت گذار خوانده شده و توضيحات علی و نواسه اش جعفر
صادق را پيروی ميکنند.
چھارما ،پارسيان روزھای تعطيلی کامال متفاوتی با ترکھا دارند که عمدتا مربوط
به بزرگداشت علی ،پسران و نواسه ھای او ميباشد .آنھا ھمچنان با مراسم ديگری،
روزی سه بار نماز ميخوانند ،در حاليکه ترکھا روزی پنج بار نماز ميخوانند .آنھا
در اجرای مراسم شستشو )وضو( نيز تفاوت ھای دارند .حتی رنگ لباس ھای شان
ھم تفاوت دارد .پارسيان عالقه دارند جورابھای سبز پوشيده و بصورت عام رنگ
سبز را زياد می پسندند ،درحاليکه ترکھا آنرا ناپسند دانسته و ميگويند که دستار
سبز محمد مورد بی حرمتی قرار ميگيرد .بطور خالصه ،اکثريت اساسات مذھبی
ايشان مخالف يکديگر است .سنی ھا يا ترکھا خدا را خالق خير و شر و مبنای آن
ميداند ،در حاليکه پارسيان يا عليشيرھا ميگويند که علی پس از خدا منبع نيکی ھا
است .پارسيان معتقد اند که فقط خدا جاويد است ،اما ترکھا ميگويند که قانون نيز
جاويد است .پارسيان ميگويند که روح نميتواند ماھيت خدا را ببيند ،به استثنای
عمليات و خواص آن .درحاليکه ترکھا برخالف آنھا تصديق ميکنند که ماھيت خدا
نيز قابل رويت است .پارسيان ادعا دارند وقتی محمد به معراج رفت ،فقط روح او
توسط جبرئيل به نزد خدا برده شد ،اما ترکھا اصرار دارند که جسم او نيز درآنجا
حضور داشت ،و غيره.
لذا به آسانی ميتوان تصور کرد که چه نفرت مرگباری در بين معتقدان اين دو فرقه
وجود دارد .ترکھا پارسيان را تحريف کنندۀ قرآن ،تارک خدا و توھين کنندگان نام
محمد ،پيامبر مقدس آنھا ميدانند .آنھا پارسيان را مردمانی ميدانند که از عقيدۀ آنھا
دور شده و از مذھب حقيقی به چنان ارتدادی روی آورده اند که ھرگز نميتوان آنھا
را به راه راست ھدايت کرد .لذا وقتی با آنھا وارد جنگ ميشوند ،ھيچگونه پناھی
به آنھا نداده ،آنھا را اليق زندگی ندانسته و حتی بحيث برده نمی پذيرند .آنھا را در
نوشته ھای عام خود بحيث مشترک و پليد ناميده و ميگويند اميدواری ھای زيادی
وجود دارد که يک عيسوی يا يھودی نسبت به يک پارسی مسلمان واقعی شود .آنھا
را اعالم ميدارند که مردمان متمرد بوده و با ھر وسيلۀ ممکن بايد کشته شوند.
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پارسيان برخالف آنھا ،گزارش اندکی در مورد ترکھا داشته و بسيار تالش ميکنند
که از آنھا در شيوۀ زندگی ،اخالقيات ،رسوم و عقايد متفاوت باشند .آنھا را با
پلنگان و شيران مقايسه نموده و عالقه دارند که خود را در مقايسه با آنھا فرشتگان
تصور کرده و کشتن يک ترک را ھيچگونه گناه بزرگی نمی پندارند.
ميرويس فکر ميکند او ميتواند ازاين ھمه نفرت و دشمنی وحشتناک بھره برداری
نموده و سلطنت پارس را سرنگون سازد .بخصوص در وقتيکه مردم آنھا بواسطۀ
حکومت بد شاه حسين در شرايط اسفناکی قرار دارد .پدر او شاه سليمان يا سليم
سوم بود :پدربزرگ او شاه عباس دوم و جد بزرگ او شاه صفی که نواسۀ شاه
عباس اول و بسيار ظالم ميباشد.
حکومت اسفناک سلطان حسين شاه پارس
آموزش و دساتير او مانند اسالفش يعنی القيدی بوده است؛ چون او مطابق رسوم
پارسيان ،اجازه نداشته که در جريان زندگی پدرش از حرم يا محل اقامت زنان
بيرون برآيد ،جائيکه اخته ھای سياه ھمبازی او بوده اند .خدمه ھای زن يا محبوبه
ھای کوچک شاه )پدرش( ،ھمرھان او و مادرش نگھبان او بوده است؛ يک اخته
ھم توسط زنان بحيث مربی او تعين شده است .او در بين اين گروه زنان آموزش
خود را گذرانده و ھيچ کسی را نديده که برای او بعضی مشوره ھای خوب داده و
يا ھنر حکومت داری را رھنمائی کند .او درآنجا ھيچگونه مھارتی را ياد نميگيرد.
چون محل آنقدر باريک و تنگ است که ھيچ جائی برای اسپ سواری وجود ندارد.
لذا بعضی اوقات او را در باالی يک االغ سوار نموده و برايش تعليم ميدھند که
چگونه پاھايش را نگه دارد.
بزرگترين مواظبت مربی او اين بوده است که او را يک متعصب در مذھب و
خرافاتی بار آورده و ساعيانه از خواندن اعمال مردان بزرگ ،امورات دولت يا
جنگ و از ساير دانش ھای مناسب يک شھزاده ،ممانعت ميشود .زيرا آنھا می
خواستند در صورتيکه او شاه شود ،تمام وظايف را به وزرايش گذاشته و عنان
حکومت را بدست خود نگيرد يا نوآوری نکند .به او ھمچنان اجازه داده ميشود که
از محبوبه ھا استفاده کند ،قبل از اينکه به سن و قوت مناسب برسد .به اينترتيب
تمام مغز او از مسايل شھوانی پُر شده و به مشکل ميتواند در بارۀ مسايل جدی فکر
کند .برای توانمند ساختن او با ھمخوابه ھا درساليان بعدی ،طبيبان مجبور ميشوند
روزانه برای او دواھای تحريک کننده بدھند تا او را تشويق و توانمند برای
شھوترانی کنند .ھمين مسايل باعث شده بود که وقتی او بزرگتر ميشود ،يک
شخص کودن ،بيروحيه ،ماليخوليا ،تنبل ،بی احساس و ضعيف البنيه باشد.
از آنچه فوقا گفته شد به آسانی ميتوان چگونگی سلطنت او را قضاوت کرد که در
سال  1694رخ ميدھد ،چون پدرش در اين سال وفات ميکند .او يک آدم کوچک،
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آزاد ،صلحجو و چنان به لذات شھوانی مشغول ميشود که نمی تواند ھيچگونه
تدابيری اتخاذ کند .اختالفات با ھنديھا ،ترکھا و عربھا را معموال توسط حاکمان و
ھديۀ پول فيصله ميکند ،ولی از ترکھا زياد ميترسد .او مشروب )واين( را بسيار
دوست داشته و در ده سال اول سلطنت خود ،حدود چھار تا پنج مليون را مصرف
آن ميکند .تمام اين مسايل باعث نفرت و انزجار رعايا گرديده و در محضر عام از
آن صحبت ميکنند .او يک شاه بنام بوده و برادر کوچکش نقش بھتری از او دارد.
او ھميشه در قصر محافظت گرديده و ميگويد که نميداند برادرش با تاج و تخت چه
ميکند .او چنان بيروحيه شده و در چنان بيم و ترس از وزرای خود قرار دارد که
وقتی يک مقدار ناچيزی را در قمار ميبازد ،از برنده تقاضا ميکند که موضوع را
برای نظار )خزانه دار که پول خزانه شاھی را ميپردازد( نگويد .او با افزايش
ماليات گزاف و توقف تجارت تمام مردم را مدتھا قبل به تھيج ميآورد که ديگر
توان پرداخت بيشتر را ندارند .تمام اداره در اختيار اعتمادالدوله )که نشان دھنده
قوت و پناھگاه دربار است( قرار دارد که وظيفۀ صدراعظم را بعھده دارد.
ميرويس با دانش کامل از ضعف اين شھزاده فکر ميکند حاال زمان آن فرا رسيده
که برنامه خود را عملی کند .با آنھم الزم ميداند که اوال اگر ممکن باشد ،يکتعداد
فرمانروايان پارسی را طرفدار خود سازد.
ھجوم عربھا باالی پارس
عربھا در سال  1718باالی پارس حمله کرده و پس از اشغال جزيرۀ بحرين
)مربوط واليت کرمان( ،ھرمز را محاصره مينمايند .دراين کشمکش ھا که تا
 1719ادامه مييابد ،سلطان حسين نميداند چه کند و چگونه خود را کمک کند .لذا او
يک نمايندگی کامل به دربار ايرسيرا وايسرای شاه پرتگال در مسقط عربستان
فرستاده ،تجديد اتحاد قبلی با او را نموده و خواھان کمک فوری ميشود .عربھا که
به مقابل پرتگاليھا برخورد خونسردانه نشان ميدھند )به اساس تحريک آنھا شھر
کور در عربستان قيام کرده و توسط جنرال اميدا دوباره گرفته ميشود که دراين
جريان يکتعداد زياد باشندگان کشته شده ،بندرھا تخريب شده و کشتی ھای عربی
بحيث ھدايا گرفته ميشود( ،اميدا جنرال پرتگالی فرمان مييابد که به پارسيان کمک
نموده و او يک ارتش  80ھزار نفری جمع آوری ميکند .لذا عربھا ترسيده و عقب
نشينی ميکنند .باين ارتباط آنھا خواستار پول از پارس شده و شاه مجبور ميشود
برای باز نمودن مقابر و گنبدھای ثروتمند و جمعآوری جواھرات و ساير اشيای
گرانبھا از اجساد مرده فرمان دھد.
جلب نظر يکتعداد سران پارسی توسط ميرويس
ميرويس ما در اين مقطع زمانی ميتواند برنامۀ خود را بنحو احسن اجرا کند .اما او
آنقدر مکار است که ھنوز ھم منتظر فرصت بھتر بوده و ميخواھد اوال يکتعداد
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وزرای پارسی را به جانب خود بکشاند ،چون او نقشۀ آنرا کشيده و وسايل آنرا
تعبيه کرده است .او مامورين مخفی خود را بکار مياندازد تا تمام حرکات دربار
پارس را مشاھده و زير نظر داشته باشند .او نه تنھا طرفداری يکتعداد حاکمان و
وزرا را جلب ميکند ،بلکه به وزيراعظم شاه يعنی وزيراسماعيل وعده ميدھد که
تاج نصيب او خواھد شد ،اگر به فرقۀ سنی ھا بگرايد .ميرويس در واقعيت چنين
چيزی نخواسته و ھدفش کامال خالف آن ميباشد .اما با اين شيوه ميخواھد جای پای
مستحکمی در پارس پيدا کرده و در صورتيکه صدراعظم با او مکاری کند ،توسط
خود شاه از بين برده شود .ھنگاميکه او کنار زده شود ،برای ميرويس آسان خواھد
بود که رجال باقيمانده را با قوه نگھدارد .لذا برنامۀ خود را ماھرانه طرح کرده و
آنرا آنقدر مخفی نگھميدارد که تا زمان اجرای آن ھيچکسی ازآن خبر ندارد.
قيام بزرگ در پارس
در سالھای  1720اغتشاش ھای پياپی در حصص مختلف پارس بوجود می آيد.
شھزاده يوسمی داغستان و سلطان مميد اوتميش يا اوتيميا توسط تاتارھای خويش با
تھاجم بر پارس گسيختگی را آغاز و با دستبرد و غارت ،اوضاع مملکت را خراب
ميسازند .بزودی يکی از نجيب زادگان پارسی بنام اليسی قيام کرده و با کشيدن
مردم السکی از بحيره کسپين شھر جاماچی در شيروان را تسخير ميکند .شھريکه
برای شاه پارس ،عايدات ساالنه يک مليون دالر شيری )يا تاجی( تنھا از تجارت
ابريشم ميآورد .بھنگام تسخير اين شھر حدود 120ھزار نفر کشته ميشود که در بين
آنھا  200تاجر روسی بوده و آنجا تجارت قلعی ،سرب ،مس و پوستين را به پيش
ميبردند .آنھا پس از گرفتن يک مليون پول آمادۀ اين تاجران ،شھر اردبيل در
واليت ديلم را بدست ميآورند .شخص ديگری بنام ايمان يا شھزادۀ مکاو در محل
ديگری حمله نموده ،ممالک ديگری را تسخير کرده و ميخواھد به کرمان رفته،
شھر گامرون يا بندر عباس را غارت کند.
تسخير کرمان توسط ميرويس
به اينترتيب جنگ درتمام جوانب مشتعل ميگردد .ميرويس فکر ميکند زمان اجرای
برنامه اش فرا رسيده است .لذا در اينسال با يک ارتش مجھز از کندھار حرکت
نموده و از طريق زابلستان و سجستان داخل کرمان ميشود .حاکمان اين دو واليت
نه تنھا نميخواھند با او مخالفت کنند ،بلکه در واقعيت بطور مخفی به او اجازه
ميدھند که از واليات آنھا عبور کند .او به ھنگام مارش در ھمه جا اعالم ميکند که
سلطنت در اثر اغتشاش ھا از ھم پاشيده است .لذا او ميخواھد آرامش را اعاده
نموده و جلو اغتشاشيون را بگيرد يا آنھا را با زور سرکوب ساخته و شاه را در
باالی تخت نگه دارد )که مدتھا قبل برای روسای خود اعالم کرده بود( ،به شرطی
که او ارتداد منفور عليشيری را ترک گفته و مذھب حقيقی سنی ھا را بپذيرد .او با
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اين تظاھر حتی کسانی را که وفادار مانده بودند ،چنان گمراه ميسازد که نميتوانند
داخل اين برنامۀ مخفی شوند.
واليت کرمان درشمال با خراسان و سجستان ھم مرز است .در غرب با فارس؛
درشرق با سجستان و سند و در جنوب با بحر پارس .واديھای اين واليت بطور
خاصی حاصل خيز و گوارا است .به مجردی که ميرويس با سربازان خود به اين
واليت ميرسد ،يکتعداد مسلمانان مربوط به فرقه سنی )بنام بايلد ھا( ،با او پيوسته،
بعدا او بطور مستقيم به مرکز کرمان ميرود ،شھريکه در توليد کاالھای پارسی
مرغوب بسيار شھرت دارد .او به مجرد رسيدن ،يک جارچی )منادی( بنزد
فرماندۀ آنجا فرستاده و از او ميخواھد که شھر را تسليم او کند ،چون او نه بحيث
دشمن بلکه بحيث يک دوست آمده است .ازآنجائيکه ميبيند که فرمانده در صدد دفاع
شھر است ،او شھر را به محاصره گرفته و در مدت زمان کوتاھی تسخير ميکند.
پارسيان مربوط فرقۀ علی غارت گرديده و سنيھا معاف ميشوند .وقتی آن شھر
اشغال ميشود ،ساير شھرھا يکی پشت ديگری تسليم شده و بزودی او آقای تمام
واليت ميشود.
دراين وقت شھزاده يعقوب ،مسلمان ديگری که يک مملکت باتالقی و کوھستانی را
در کنار بحر پارس در اختيار دارد که فاصلۀ چندانی از ھرمز ندارد و بين دماغۀ
يعقوبی و دماغۀ ديگوديل قرار دارد ،نمايندگانی فرستاده و دوستی خود را اعالم
ميدارد .چون علت قيام ميرويس تامين نام "نگھدار پارس" بوده است ،لذا فرمانھای
سختگيرانۀ صادر ميکند که ھيچگونه صدمه و ضرری به پارسيان فرقه سنی
رسانيده نشود .اما اين فرمان از طرف بعضی ھا اطاعت نشده و در بعضی محالت
نه تنھا پارسيان غارت ميشوند ،بلکه اتاق محاسبۀ کمپنی ھالندی در گامرون با عين
سرنوشت دچار ميگردد .ميرويس تاجران اروپائی را در چندين محل مجبور به
پرداخت ماليه ميکند ،اما با اين بھانه که فعال برای ادامۀ جنگ ضرور بوده و به
مجردی که توانائی يابد ،آنرا باز خواھد پرداخت.
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فصل ھفتم – دسايس ميرويس ،اعالميه و تسخير اصفھان
دسايس ميرويس پس از دور نمودن نقاب خود
شھزاده با پيروزی ھای بدست آمده که فوقا ذکر شد ،جسورتر گرديده ،نقاب خود
را دور انداخته و با تمام عجله به تعقيب شاه ميافتد .ھيچ چيزی نميتواند مانع برنامۀ
او شود ،مگر وزيراعظم اسماعيل که برايش وعده کرده بود او را در باالی تخت
می نشاند .اين وزير که تا کنون بطور خصوصی با شھزاده رابطه داشته و نه تنھا
تعداد زياد حاکمان و فرماندھان خود را )از واليات و شھرھا( به او راجع کرده
بود ،بلکه ھمچنان علت اقدامات آھسته در مقابل مخالفانی شده بود که به سرعت
پيشروی کرده و معلوم ميشد احتمال ندارد که ميرويس با مصرف اينھمه خزانه و
خون ،او را برتخت بنشاند .بنا بران به بد گمانی شروع کرده و تالش ميکند که
برنامۀ خود را مخفيانه عملی سازد.
اين موضوع بزودی توسط جاسوسھا گزارش داده شده و ميرويس تصميم ميگيرد
فورا او را از ميان بردارد .لذا او از اين حيلۀ جنگی کار ميگيرد :يعنی چشم ھای
خود را متوجۀ دريافت يک نفر پارسی قابل اعتمادی ميسازد که بايد نامۀ را از نام
شھزادۀ مکاو به اسماعيل برساند .چون او فقط يک پيام رسان است ،لذا خطر
بزرگی متوجه او نميباشد .لذا او فرمان ميدھد که اين شخص )پيام رسان( طوری
عمل نمايد که گرفتار شود .برحسب تصادف اين شخص توسط يکی از طرفداران
شاه دستگير شده و تالش ميکند که آن نامه بدست خود شاه افتد .دراين نامه از نام
شھزادۀ مکاو گفته ميشود که "حاال زمان آن فرا رسيده که برنامۀ ايشان عملی
گردد .او بايد چارۀ شاه و شھزادگان را نمايد ،زيرا او با ساير متحدين خود بزودی
به اصفھان رسيده و ھمه چيز را برای به تخت نشاندن او آماده ساخته است".
خوشبختانه اين نامه مستقيما بدست شاه رسيده و پيام رسان نيز ميداند که چطور
بايد نقش خود را ماھرانه بازی کند .شاه با خواندن نامه به ترس و وحشت افتيده،
رئيس اخته ھايش نيز مشوره ميدھد که وزيراعظم بايد فورا گرفتار و اعدام شود،
قبل از اينکه بتواند کاری انجام دھد .اسماعيل در قصر شاھی اسير ساخته شده و
شاه فرمان ميدھد که فورا چشم ھای او را بکشند ،اما زندگی او را نجات ميدھد تا
اينکه ساير رفقايش را افشا نموده و بعدا اعدام گردد .ممکن نبود ميرويس مورد
اشتباه قرار گيرد که علت اينھمه بی نظمی ھا ميباشد .او وانمود ميسازد که از اين
برخورد شاه فوق العاده غمگين و ناراض است .اما مخفيانه بيش از حد خوشحال
است ازاينکه حاال فرصت آن فراھم شده تا باالی اين حکومت سمتگر يورش برد.
شاه فکر ميکند که تخت لرزان خويش را با اعدام اين خائنين مستقر ميسازد .در
حاليکه اسماعيل شخصيت بسيار مھم و قابل احترام در بين پارسيان بوده و بدون
ھرگونه محاکمه ای مورد چنين بدرفتاری قرار ميگيرد .شھزادۀ مکاو نيز ميگويد
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که ھيچ چيزی در بارۀ چنين نامه ای نميداند .برداشتی که پارسيان از شاه خويش
داشتند با اين اقدامات تغير کرده ،به نفرت مرگبار واقعی تبديل شده و بيشتر و
بيشتر توسط ميرويس و متحدينش تحريک و برانگيخته ميشود .او بعدا تصميم می
گيرد باالی شاه حمله کند ،چون داليل کافی برای توجيه اين اقدام خود دارد .اوال
معلوم بود که شاه کفايت چندانی برای حکومت کردن نداشته؛ تن آسائی ،غفلت،
آسايش و عياشی علت تمام مصايب در سلطنت بوده است .عالوتا او يک شخص
نھايت ستمگر بوده و چنين ظالمانه وزرای صادق خويش را بقتل ميرساند .در
پھلوی آن او يک رافضی بوده و حکومت کرده نميتواند.
لذا شھزادۀ ما ارتش خود را جمعآوری ميکند تا مستقيما به اصفھان مارش کند .اين
اقدام در اول کامال غيرممکن بنظر ميرسد .چون از يکطرف برای او الزم نبود تا
از طريق واليت فارس برود که درآن چندين حاکم و روسای پارسی وجود داشتند
که ھنوز ھم طرفدار شاه بودند .دراينصورت او مجبور بود اوال با آنھا بجنگد که
برنامۀ او را به تعويق مياندازد .از طرف ديگر در مسير مستقيم به اصفھان ،دشت
ھای وسيع و راه ھای شکست ناپذير و ناھمواری وجود دارد .اما او با انتخاب
مسير دومی ميتواند بسيار خوش شانس باشد که تمام موانع و مشکالت را مرفوع
سازد .لذا او تاتارھای خود را ميفرستد که آنھا تا اندازۀ زيادی با چنين مارش ھا
عادت داشتند .خودش با باقيماندۀ ارتش ،آنھا را دنبال کرده ،با خوشی به محمديه
رسيده و از آنجا مارش خود را ادامه ميدھند.
تظاھر و اعالميه
او بھنگام مارش خود در ھمه جا اين اعالميه را پخش ميکند که شاه با وجود
معامله با مردم خود دراين اواخر چنان ظالم و بيرحم گرديده که ديگر برای
حکومت کردن مناسب نيست .با آنھم او نمی خواھد که شاه ،خانواده يا تخت او را
سرنگون سازد؛ اما ميخواھد که او را از ارتداد و خرافات علی به عقيدۀ واقعی
محمد بياورد .لذا در صورتيکه او اولی را رھا نموده و دومی را بپذيرد ،حاضر
است او را در تختش پذيرفته و با سربازانش برگردد .بنابران جنگ او در راه خدا
بوده و ھيچ علت ديگری ندارد ،مگر انتقام محمد و مجازات پارسيانی که به او بی
حرمتی کرده اند .اين اعالميۀ او در تمام پارس پخش شده و متن آن قرار زير
است:
"بنام خداوند بخشنده و مھربان که مالک آسمان و زمين است؛ و محمد فرستاده اش
که شفيع و مقرب درگاه خدا است.
ما محمد ميرويس ،سايۀ خدا در روی زمين؛ اميربزرگ مشھورترين شھر تجارتی
و تمام واليت کندھار ،فاتح بزرگ و نابود کنندۀ تمام رافضيان )که مربوط فرقه
سنی نمی باشند(؛ شھزاده ايکه در زمان عطف بزرگ سيارات زاده شده و مولود
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نفوذ فرخنده ترين ستاره ھاست؛ پناھگاه تمام مسلمانان واقعی و جايگاه تمام کافران
عيسوی ،يھودی يا سبائی که مطيع ما ميشوند؛ باز کنندۀ دروازه ھای آسايش و
مستعد کنندۀ زندگی مليونھا!
ما محمد ميرويس به اطالع شما ميرسانيم که شاه شرير و رافضی شما نه تنھا به
واسطۀ تالش ھای نامشروع برای گرفتن زندگی پدرم )که خداوند مغفرتش کند( و
شرارت ھای بزرگی که به مقابل مذھب پاک و واقعی سنی او بعمل آورد ،بلکه
ھمچنان حتی بخاطر دسيسه ھای شريرانه ايکه برخالف تمام معاھدات به مقابل
پسر قانونی و وارث او )يعنی من حتی در دوران طفوليتم( مرتکب گرديد ،مورد
تعقيب و پيگرد قرار نگرفت .تا اينکه ما مجبور شديم خواستار حمايۀ اعليحضرت،
قدرتمند ترين شاه شاھان روی زمين و چھار جھت جھان يعنی پادشاه مغول اعظم
ھندوستان شويم .اما بخاطر انتقام الھی و مجازات او ديگر نميتوانيم ھزاران جرم
ديگر شاه شما را تحمل کنيم .اين شاه به علت ضعف زنانه و تنبلی شھوانی برای
حکومت کردن در باالی چنان يک مردم باستانی ،مشھور ،با دانش و با مدنيتی مثل
شما پارسيان مناسب نيست .لذا خداوند ما را موظف ساخته تا شما را از شر ظلم،
ارتداد و شرارت حکومت شاه شما نجات دھيم.
ما به مرحمت خداوند ھم اکنون قسمت اعظم مملکت شاه را از وجود چنين پليدی
ھا و جرايم افتضاح آميز پاک کرده ايم .بنا بر اين داليل ،ما ميرويس از تمام شما
مردمان واليات ارمينيا ،جيورجيا و بخصوص شما مردمان واليت عراق و باقی
ممالک که تا ھنوز توسط ما فتح نشده ،دعوت بعمل ميآوريم و بطور جدی فرمان
ميدھيم که شما باشندگان اين ممالک با تمام اعضای خانواده و بطور داوطلبانه
اطاعت خود را به حکومت ما اعالن نموده و بصورت فوری ماليۀ معمولی خود
را به باشاھای ما )که به شما فرستاده ميشود( پرداخت کنيد .شما ھمچنان طور
داوطلبانه و آزادانه اطاعت خويش را از تمام فرمان ھای ما اعالن کنيد ،تا
بدينوسيله از حمايت قوی و عقيدۀ مطمئين ما برخوردار شويد.
ما بطور خاص فرمان خويش را بشما ارسال ميکنيم ،شما شيعيان مرتد و گمراه؛
کسانيکه به عقايد مردود و غيرقانونی خليفۀ عربی علی باور داريد ،به عقيدۀ
مسلمانی راستين وخالصانه که توسط ابوبکر ،عمر وعثمان آموزش داده شده،
برگرديد .مذھب جانشينان واقعی پيامبر)که خداوند رحمت شان کند( و جانشينان
برحق و مشھور او در امپراتوری اسالمی )يعنی سنت( را بپذيريد .از روی ميل و
رضا امامان )يا روحانيون( سنی را بپذيريد که من به شما خواھم فرستاد؛ شما از
آنھا بياموزيد و مسير جنت را پيروی کنيد .در صورتيکه شما اين را پذيرفته و
انجام دھيد ،در روز رستاخيز و آخرين دادرسی يکجا با ما و مفتی مقدس خويش
داخل جنت گرديده و در آنجا ھمراه با چندين مليون مسلمان از کشورھای مغول
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ھندوستان ،ترکيه ،عربستان ،مصر ،بربری}حبشه{ ،مراکو ،بالدالشيريد و تعداد
زياد ممالک ديگر ،برای ھميشه شاد و خوشحال خواھيد بود.
در صورتيکه شما اطاعت ما را لجوجانه نپذيريد ،درآنجا نه فقط توسط شياطين از
باال تا پائين در داخل بخار سياه و تاريک آتش دوزخ پرتاب خواھيد شد ،بلکه
ھميشه دراين آتش )بدون مردن( کباب خواھيد شد .شما ھمچنان در تمام خانه ھا،
معابد ،رخت خواب و حمام در شھرھا ،روستاھا ،قلعه ھا ،شھرھای مستحکم،
جنگلھا و مزارع و در باالی قلۀ مناره ھا و کليساھا ،سوراخ ھای نامعلوم ،سنگ
ھای تند و حتی در مغاره ھای کاواک زمين و سوراخ ھای باريک موجودات
وحشی شکار خواھيد شد .شما در تمام اين محالت با آتش و شمشير دنبال شده و با
تمام زجر و شکنجه ھای مواجه خواھيد گشت که ميتواند اختراع شود .شما را از
گور ھا بيرون کشيده و منحيث غذا در پيشروی حيوانات و پرندگان وحشی پرتاب
خواھيم کرد .ما درھرکجا شما را برھنه نموده ،به قتل رسانيده ،دستھا و پاھای شما
را قطع خواھيم کرد .ما شما را در تيره روزی و اسارت دايمی نگه داشته و با شما
مثل سگھا برخورد خواھيم کرد .زنان و اطفال شما دو نيم گرديده و اطفال از شکم
مادرھايشان کشيده خواھد شد .آنھا بصورت زنده در حصار ھا آويزان گرديده و
قلب ھای آنھا توسط تاتارھای داغستان و کمانداران ھندوستانی ما خورده خواھند
شد .ساير اطفال شما برده گرديده و زنان پرھيزکار و دختران خردسال شما بدون
ھيچگونه ترحمی در محضر عام بی عزت شده و مانند فاحشه ھا معامله خواھند
شد.
بخاطر خداوند بزرگ ،شما ديگر تحمل بيشتر آلودگی مملکت با زشتی فرقه ھای
غلط خود را نداشته و به راه راست برگرديد .شايد شما تصور کنيد من آنقدر
ضعيف ھستم که فقط از طريق اين آفات شما را تھديد ميکنم .جھت تحقق آن ،به
آگاھی شما می رسانم که من توسط اعليحضرت و پادشاه پرجالل مغول ھندوستان،
قدرتمند ترين و بزرگترين قانتاش قلماقھا و بخارائيان و درگاه عثمانی کمک ميشوم
که ھم اکنون چندين ھزار سواره را در مرزھای شما تعين نموده که اسپ ھايشان
سريع تر از رودخانه ھا ميدوند؛ آنھا به شما شدت قھر و غضب خشم خود را نشان
داده و يقينا شما را به قتل ميرسانند.
پس از آن چه منفعتی از خزاين و ثروت ھای تان برای شما خواھد رسيد؟ آيا شما
ميتوانيد آنھا را بخوريد يا بنوشيد؟ ما با شما مانند ھالکو شھزادۀ چنگيزخان بزرگ
برخورد ميکنيم ،طوريکه او قبال با معتصم خليفۀ مسلمانان کرد )او را در باالی
خزانۀ که جمعآوری کرده بود ،بگذاشت تا از گرسنگی بميرد( .لذا ھوشيار بوده و
اخطار نمونه ايرا که مدتھا قبل برايتان داده شده ،درنظر گرفته و اطاعت کلی خود
را از ما اعالن کنيد .چون کسانيکه تسليم شده و مطيع گردند ،محافظت و حمايت
خواھند شد .اما کسانيکه فرار کنند يا ھرگونه کمک روسھا برای مخالفت با ما را
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بپذيرند ،يقينا پشيمان خواھند گرديد .لذا ھر راھی را که خوش داريد ،بپذيريد .اما
فکر کنيد و در نظر گيريد که چه چيزی در پيشروی شما قرار دارد .ما حاال به
اندازۀ کافی شما را ھشدار داديم .شما آنطورعمل کنيد که ميل داريد و ھرساعت
منتظر پاداش آن باشيد.
سوم صفر سال  1131ھجری".
وقفۀ شاھدوستی پارسيان در مورد سلطان حسين
پارسيان از يکطرف ھميشه احترام زيادی برای شاھان خويش داشتند و از طرف
ديگراين شاھان بطورثابت از قدرت نامحدود در باالی آنھا برخوردار بودند .اين
حالت عمدتا ناشی از اين نظريات متعصبانه است که شاھان از نسب خدايان يعنی
علی بوده و بنام صوفی ياد ميشوند ،از کاالھای که درشھر صوفی ساخته شده و
روحانيون آنرا ميپوشند .آنھا بحيث جانشينان کرسی محمد و يکی از موقوفات
خاص ،مانند سران عالی مذھب آنھا تابع ھيچ قانونی نبوده و روح آنھا نميتواند با
حذف بعضی فرامين يا مراسم گنھگار محسوب شود ،ھمچنانکه جسم آنھا با
نوشيدن مشروب يا ساير ناپاکی ھائيکه توسط قانون منع شده ،آلوده نميشود .آنھا
متعاقبا برای ايشان چنان عنوان ھای رفيع مانند خليفۀ مطلق خدا و محمد داده و
چنان قدرتی دارند که ميتوانند تمام اشيا و سعادت را برای تمام نسلھا اعطا کنند:
بحيث امپراتور تمام جھان؛ سايۀ جھان و پناگاه تمام مردمان؛ مقدس ترين؛ مالک
ستارگان؛ دوست خورشيد؛ شھزاده ايکه جايگاه او جنت است وغيره .اما بصورت
عام دارای عنوان شاه يا نايب مطلق خدا و شاه تمام پارس.
اما امکان توضيح اثرات اين ھمه عناوين )فوق الذکر( با چيزھای ديگری مانند
اعالميۀ قبلی در باالی پارسيان ،بسيارمشکل است .زيرا حتی وقتی ميرويس با
ارتش خود در نزديک محمديه به استراحت ميپردازد ،آنھا گله وار و بتعداد زياد از
تمام حصص آمده و خود را به پاھای او می اندازند .بخصوص وقتی ميبينند که با
افراد مربوط فرقۀ علی برخورد فوق العاده خوب صورت ميگيرد.
آمدن نمايندۀ روسيه
درعين زمان يک نمايندۀ روسيه به قرارگاه ميرويس آمده و پس از پذيرش به
حضور شھزاده ميگويد که سربازان او ھمراه با تاتارھای يوزبيگ ھم اکنون يک
کاروان روسی را غارت کرده اند که از چين آمده و به اثر آن خسارۀ به ارزش
حدود پنج مليون را متقبل شده اند؛ لذا خواھان جبران و قناعت آنھا ميباشد .اين
نماينده برای ميرويس ما عجيب معلوم ميشود ،البته بيشتر بخاطر اينکه او فکر
ميکند روسھا بسيار خوب ميدانند که تاخت و تاز يگانه شغل تاتارھاست .لذا او
کمی خنديده و نماينده را با اين جواب رخصت ميکند:
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"او از جانب خود طرفدار نگھداری روابط حسنه و خوب با تزار است که برای او
منحيث يک شھزادۀ عاقل و دالور ارايه شده است .اما اگر روسھا بار ديگربخواھند
کاروانی به چين بفرستند ،او مشوره ميدھد که اوال بايد با خانھای تاتار وبخصوص
قونتاش اعظم اتحادی منعقد سازند ،تا آزادی عبور رايگان از طريق ممالک او را
بدست آورند ،يا اينکه يکتعداد سربازان خوب برای محافظت کاروان ھا بفرستند.
طوريکه او خبر دارد ھالندی ھا و ساير اروپائيانی که از طريق بحر سفر ميکنند،
ھميشه يک بحريۀ خوبی با تاجران خويش به ھند ميفرستند .باالخره اينکه ھيچگونه
قوانينی را برای يوزبيگ ھای متحد خود تجويز کرده نميتواند".
رفتن ميرويس به واليت عراق
او بعدا با ارتش خود بداخل واليت عراق مارش ميکند که بنام عراق عجم يا اعظم
ياد شده و بايد از مملکت عراقين تشخيص شود که شھر بغداد در آن واقع است .اين
واليت درشمال با آذربايجان و گيالن؛ درغرب با عراقين؛ در جنوب با خوزستان و
فارس و در شرق با خراسان مرز داشته و دقيقا مملکت باستانی پارتيان است .از
آنجا ھم يکتعداد زياد مردم ،اشخاص دارای درجات بلند و طبقات پائينی برای
پيوستن به اين مارش ميآيند .با آنھم بعضی جنراالن که به شاه وفادار مانده اند،
لشکری جمع آوری نموده و اميدوار اند که اگر نتوانند او را شکست دھند ،شايد
بتوانند جلو پيشروی او را بگيرند تا اينکه بواسطه سربازان بيشتر تقويه شوند.
اما ميرويس با دانستن اينکه نيروی کافی برای پراگنده ساختن آن ارتش داشته و
ھم بسيارمھم است که بزودی در نزديک اصفھان باشد تا آن شھر را تسخير کند،
فرمان ميدھد که پسر بزرگش )جوانی به عمر حدود  17يا  18ساله ،اما ماھر در
ھنر جنگ( با  12ھزار نفر قبل از او مارش نموده ،خودش با باقيماندۀ سربازان او
را دنبال نموده و يکتعداد را برای ريزرف )ذخيره يا احتياط( در عقب ميماند.
پيروزی به مقابل شاه و محاصرۀ اصفھان
اولين جنگ در اول مارچ  1722در بين سربازان او و نيروھای شاه شروع ميشود
که درآن نيروھای شاه مجبور ميشوند ميدان را ترک گفته و توسط نيروھای
ميرويس تارومار ميشود .پس از آن شھرھای زيادی تسليم او ميشود که فرمانده
آنھا قبال طرفدار او شده بودند ،بدون اينکه فيری صورت گيرد .او از اينجا فورا
بطرف مرکز و محل سکونت شاه اصفھان مارش ميکند .او چنان بيخبر ميرسد که
شاه به مشکل ميتواند با  200نفر به يک قلعۀ مجاور عقب نشينی کند .اما خود را
در آنجا امن احساس نکرده و به مناطق دورتر ميرود.
دراينحالت امکان کشف شاه وجود نداشت که اين شاه در کجا قرار دارد .بعضا گفته
ميشد که به بغداد رفته و در آنجا وفات کرده است .بعضی اوقات گزارش داده ميشد
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که چشم ھای او و يکی از پسرانش را در مرزھای ترکيه کشيده اند .بعدا گفته ميشد
که او بطور مخفيانه در يک قلعۀ نچندان دور از اصفھان بوده و زمان ديگری گفته
ميشود که به استراخان و دربار تزار رفته و نه تنھا تزار را بحيث امپراتور خويش
پذيرفته ،بلکه به او وعدۀ واگذاری رود دريا را نموده که از نگاه ثروت بسيار غنی
است .با وجوديکه اين درياچه در قلمروی تاتارھا قرار داشته و مربوط او نميباشد.
اما تا کنون ھيچکس نميداند که بر سر او چه آمده است .با وجوديکه ميرويس
جاسوسان زيادی دارد ،ھيچگونه اطالعی از محل او بدست نياورده است.
تشريح حومه ھای اصفھان
به مجرديکه ميرويس به اصفھان ميرسد ،تمام حومه ھا را تسخير ميکند که در
زبان پارسی بنام رباط ياد ميشود .عمده ترين آنھا زلفه است که با داشتن حدود 3
ھزار خانواده و  12کليسا قشنگی خاصی دارد ،اما کمی پائين تر از شھر است.
باشندگان آن ھمگی تاجران ارمنی بوده و توسط شاه عباس از ارمنيای بزرگ
آورده شده و ساالنه دوصد تومان يا به ارزش  10ھزار کرون باج به شاه می
پردازند که داروغه يا کالنتر آنھا بايد آنرا جمعآوری نموده و بياورد .در جانب
ديگر زاينده رود ،تبريزآباد يا عباس آباد واقع است ،زيرا باشندگان آن توسط شاه
عباس از تبريز آورده شده است .در پھلوی آن حسين آباد قرارداشته ،باشندگان آن
عيسويان جيورجيائی اند که بعين ترتيب آورده شده اند .پس از آن کبيرآباد قرار
دارد ،باشندگان آن بنام کبير ياد شده و تاجران ثروتمندی اند ،اما مذھبی ندارند.
دراين حومه ھا که تا اندازۀ از شھر دور است ،ميرويس قرارگاه خويش را برپا
ساخته و ميبيند که شھر اصفھان مصمم به دفاع است .لذا او آماده ميشود تا آنرا از
طريق قحطی منکوب سازد .اما برای اعاشۀ ارتش نياز به پول دارد .بنا بران
ارمنيان ثروتمند مجبور ميشوند که چيزی بنام تحفۀ مفت بپردازند ،اما مجموعۀ آن
قبال تعين ميشود .در پھلوی آن فرمان داده ميشود که  500دوشيزۀ جوان و باکره
از خانواده ھای عمدۀ آنھا پيشکش شود .اما وقتی ميرويس اطالع می يابد که
دوشيزه ھای متذکره از جملۀ قشنگترين و عمده ترين خانواده ھا نيست؛ به علت
کينۀ طوالنی ايکه با اين ارمنيان داشت ،فرمان ميدھد که در پا ھای داروغه و
کالنتری که آنھا را آورده بود ،چوب زده و اسير نگھداشته شوند تا اينکه قشنگھا و
درجه اولھا انتخاب گردد.
دراينمود داستان نادرستی دربارۀ او در تمام اروپا گزارش شده ،يعنی اينکه او اول
آنھا را با چوب زدن مجبور ميسازد که ھدايا را بياورند و وقتی آنھا آورده ميشوند،
بسيار متفاوت ميباشند؛ او فرمان ميدھد که مسئولين آورنده دوباره چوب زده شوند
و بعدا  500دوشيزۀ باکره تقاضا ميکند که برايش آورده ميشود .وقتی بھنگام ورود
آنھا از کلکين ديده ميشوند که زيبا نيستند ،چوب زدن تکرار باالی معاونين آنھا

58

فرمان داده ميشود .درآخر آنھائيکه مطالبه شده بود ،آورده ميشوند ،دوباره
چوبکاری نميگردند ،زيرا آنھا با کاالھای خوبی ملبس نبودند.
تامين امنيت شھرھای عمدۀ پارس
درعين زمانيکه ميرويس برای منکوب کردن شھر اصفھان آمادگی ميگيرد،
قطعاتی را برای امنيت بھتر شھرھای پارسی می فرستد ،صرفنظر از اينکه
فرماندھان آنھا تابع او بودند .آنھای که مورد اعتماد کامل نبودند ،برطرف شده و
توسط افراد مورد اعتماد تعويض ميشوند .اما ممالک يا مناطق باز را با سربازان
خويش مخروبه می سازد .او بطورخاصی شھرھای مرزی جماشی و اردبيل را
امن می سازد که )قبال ذکر شد( توسط اليسی مشھور غارت شده بود .با آنھم
ايريزان و دربينت تسليم نشده و مصمم به دفاع ميشوند.
جستجوی دوستی با عثمانی ھا
از آنجائيکه ميرويس ميبيند تزار به مقابل او خواھد ايستاد؛ خواستار کمک خارجی
شده ،نامه ای به درگاه عثمانی نوشته" ،خود را مطلوب شاه بزرگ دانسته و به او
اطالع ميدھد که ھرگز ميل ندارد شاه يا خانوادۀ او را از تخت محروم سازد .بلکه
ميخواھد آنھا را نگه دارد .اما مصمم است که او از خرافات علی برگشته ،عقايد
واقعی مسلمانان را پذيرفته و آنرا در سراسر سلطنت خويش معرفی و پخش سازد.
چون شاه کفايت حکومت کردن را نداشته ،يک مستبد بزرگ بوده و پسر بزرگش
نيز بدتر از او ميباشد؛ لذا مردم از ھر دوی آنھا نفرت داشته و جوانترين پسر شاه
را بحيث شاه خود انتخاب کرده اند .چون پسر بزرگ شاه نيز تعداد زيادی را بدون
جرم به قتل رسانده است .لذا از جناب عالی مقام ميخواھد از آنجائيکه تمايلی برای
گرفتن تاج و تخت برای خود ندارد )مگر برای شھزادۀ جوان( ،به او منحيث يک
غاصب ديده نشده ،او را بحيث نگھدار سلطنت نگريسته و کمک کند" .اين نامه
ھيچ اثری در باالی درگاه ندارد ،اما چنين تظاھری باعث امتياز بزرگ او دربين
خود پارسيان ميشود.
قيام شھزاده يعقوب در کرمان و نامۀ ميرويس به او
تمام اين پيروزی ھا نميتواند مانع طغيان شھزاده يعقوب شود که قبال ذکر آن رفت.
او بدون درنظرداشت دوستی ايجاد شده با ميرويس و پس از يکجا شدن با ھمسايه
ھای خود ،درعين زمانيکه ميرويس در برابر اصفھان قراردارد ،يکتعداد شھرھای
مجاور را تسخير ميکند .طوريکه قبال گفته شد ،اين شھزاده در مملکتی زندگی
ميکند که در بين دماغۀ يعقوب و دماغۀ ديگاديل و نزديک مرز ھرمز واقع بوده و
توسط سه شھزاده اداره ميشود که دو نفر آنھا کافر و پرزورترين آنھا شھزاده
يعقوب )که نام او از اسالفش مشتق شده و ھميشه توسط جانشينانش حفظ ميشود(
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مسلمان ميباشد .اين مملکت چنان کوھستانی و پر از باطالق است که اکثر جاھای
آن غيرقابل دسترس و جاھای ديگر آن غيرقابل عبور است.
اسالف اين شھزاده اکثر اوقات تبعۀ پارسيان و مجبور به پرداخت باج بوده اند.
قرار معلوم او ميخواھد با استفاده از اين فرصت که ميرويس به فاصلۀ بسيار دور
قرار دارد ،نه تنھا خود را از پرداخت ماليه خالص سازد ،بلکه ھمچنان خود را
آقای يکتعداد شھرھای مرزی ساخته ،آنھا را نگھداشته و امنيت مملکت خود را
حفظ کند .اما اين اقدامات باعث خشم زياد ميرويس ميشود .زيرا اين شھزاده بطور
ناخواسته و به اساس انگيزۀ خودش دست دوستی دراز کرده بود .ميرويس بخاطر
تامين صلح در کرمان و تشويش دست داشتن عربھا دراين طغيان ،برادر خويش را
با يکتعداد سربازان به آنجا ميفرستد که يکجا با مردمان بايلود ،محالت را از چنگ
شھزاده يعقوب پس گرفته و او را با سربازانش به داخل باتالقھای ميراند که ديگر
امکان تعقيب او وجود ندارد .در پھلوی آن ميرويس نامۀ شديدی به او ميفرستد که
از متن پارسی ترجمه شده است:
"من محمد ميرويس امير بزرگ کندھار و نگھدار پارس ،به آگاھی يعقوب بی
ايمان و پيمان شکن ميرسانم که بطور کامل از تالش ھای شريرانۀ تو اطالع
حاصل کردم .تو برخالف توافق ما و به اساس غرور جاھالنه جرات مقابله با من
را کرده و خاينانه به واليت کرمان تحت حمايۀ ما تھاجم کرده ای .تو چه فکری در
سر داری؟ تو با نشان دادن راه پارس به عربھا چه بدست ميآوری؟ آه تو! کسيکه
در گستاخی و ھرزگی نامحدود گيج شده ،با ھوای تکبر بزرگ شده و در حماقت
چند جانبه غافلگير شده ،در صدد چنين اقدام پوچ و احمقانه شده ای! برای چه
مدتی ميتوانی در جنايت خود ايستادگی و در شھوت اضافی گستاخی خود دلشاد
باشی؟ برای چه مدتی ميتوانی به خوشی خود دوام بدھی؟ چه وقت به ديوانگی
مزخرفانۀ خود پايان ميدھی؟
برای چه مدتی ميتوانی به مقابل کسی بلند شوی که آينده را در دست ھای خود
دارد؟ آيا تو فکر ميکنی من انتقام خود را از تو ،يک دزد بی عزت نخواھم گرفت؟
آی تو احمق! آی تو از خود بيخود! من مملکت تو را با آنقدر مردم پُر خواھم کرد
که باتالق ھا برای پنھان کردن آنھا کافی نباشد؛ من اين تالش ھا را مثل يک
سيالب بزرگ عقب زده ،خورد نموده ،فرو نشانده و مثل توته ھای کوچک ھيزم
سوخته انتقال ميدھم .تو شايد باالی عربھای غارتگر تکيه کنی؛ بايد بدانی که آنھا
نميتوانند به تو کمک کنند ،زيرا نيزه ھای زنگ زدۀ آنھا از ترس در مقابل شمشير
ھای براق ما ذوب خواھند شد؛ پيکانھای آنھا سوخته و کمانھای آنھا شکسته خواھد
شد ،زيرا زخم ھای سرخ مرگ به دور شمشيرھای درخشندۀ ما ميچرخد .تمام
دردھا ،آزارھا و بدبختی ھا به کفش ھای تو چسبيده و بند ھا را پاره ميسازد.
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ما يک جنگل نيزه خواھيم ساخت؛ شمشيرھای ما بدور گردنھای شما می شتابد،
حتی قبل ازاينکه از غالف کشيده شوند؛ اسپ ھای چابک ما در باالی سر ھمرھان
شما خواھند دويد ،حتی قبل ازاينکه مھميز زده شوند؛ چون وقتی آنھا فرصتی برای
جنگ کردن با کسی را نداشته باشند ،با سايه ھای خود خواھند جنگيد؛ آتش خشم
ژيان آنھا دھنۀ آنھا را ذوب ميکند که با قف آنھا مخلوط ميشود؛ آنھا برای چشيدن
حرمان ،غم و درد مرگ لجاجت ميکنند.
لذا بخاطر تخلف به مقابل من پوزش خواسته و آن اطاعت و احترامی را نشان دھيد
که برای يک مالک -نگھدار بدھکار ھستيد تا بدينوسيله شايد از صدمه ،مجازات و
تباھی نجات يابی؛ درغيرآن تباه گرديده و ھيچ نشانی از تو باقی نخواھد ماند.
مقر رياست جھان فرما ،شھر شاھی و پايتخت ،اصفھان 12 ،جمادی االخر 1131
ھجری".
درعين زمان يکی از پسران شاه فراری ارتشی جمع آوری نموده و يکتعداد
سربازان ميرويس را شکست ميدھد که باعث ترک بعضی ھواداران او ميشود.
برای درمان عواقب ناگوار آن ،ميرويس چنان يک کتلۀ قوی باالی او ميفرستد که
او مجبور ميشود به کوھھا عقب نشينی کند .گزارش داده ميشود که شاه ،اين پسر
خود را بجای خود تعين ميکند تا منحيث شاه حکومت کند .به اين دليل او ھميشه
تالش ميکند که جنگ را به نحوی يا توافقی پايان دھد ،اما اين موضوع به ميان
کشيده نشده و شھر اصفھان بطور دوامدار در محاصره نگه داشته ميشود .با
وجوديکه ميرويس ميتواند شھر را با يک يورش بگيرد ،چون استحکامات الزمی
را دارا نمی باشد .اما او ميخواھد شھر را با قحطی مواجه ساخته و از تخريب آن
جلوگيری کند.
شايد ھمين اقدام فوق باعث بروز اخبار نادرستی ميشود که در  12می  1722از
طريق تاوريس به اروپا ميرسد؛ يعنی شھزاده ميرويس را شکست داده و او را به
محلی ميراند که بنام ھزاردره ياد ميشود ،جائيکه نياز تدارکات باعث ميشود او و
مردمش از قحطی تسليم شوند .اما بدون درنظرداشت اين خبر ،معلوم است که
ميرويس در برابر اصفھان ثابت مانده و لحظۀ فرا ميرسد که او آقای شھر شود.
وقتيکه تعداد زياد شھرھای بزرگ تسليم شده و شھری که ھنوز ايستاده است،
توسط سربازان او بتدريج منکوب ميشود.
واکنش ترکھا و تزار
اخبار مصايب و تيره روزی پارس چنان گسترش مييابد که باعث نگرانی و
حسادت زياد قدرت ھای ھمسايه ميگردد .طوريکه مغول اعظم وانمود ميکند که
بيطرف باقی ميماند ،درحاليکه طرفدار ميرويس ميباشد .ترکھا نگرانی بيشتری
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نشان داده و تصور ميکنند بھترين موقعی است که از اين مشکالت بھره برداری
کرده و بعضی واليات پارسيان را اشغال کنند .لذا وقتی ديوان را برگذار ميکنند،
اکثر باشاھا به اين نظر ميباشند که به بھانۀ حمله بر ياغيان بايد باالی پارس حمله
کرده و بعضی شھرھای مرزی را تسخير کنند .اما وزيراعظم مخالفت کرده و
ميگويد که اين اقدام مخالف عزت و عدالت شاه بزرگ است که باالی دوست
خويش شاه پارس حمله کند ،کسيکه ھم اکنون با مصيبت بزرگی مواجه است .اما
يکتعداد سربازان به مرزھای پارس فرستاده شود تا از واليات مرزی حمايت کنند.
اگر شاه پارس بتواند به آنجاھا بيايد ،با تمام احترام معامله گرديده و درعين زمان
وعده دھند که ھروقتی او تخت خود را باز گيرد ،واليات تحت حمايت دوباره اعاده
ميشود .باشاھا ھمچنان بايد متوجه باشند که محافظ زيادی داشته و تمام حوادث را
گزارش بدھند.
اين اقدام سخاوتمندانه بصورت عام مورد تائيد قرار ميگيرد .اما دليل عمده اين
است که وزيراعظم نميخواھد کمپاينی به راه انداخته و خود را از قسطنطنيه دور
سازد )طوريکه رسم و نياز چنين مواردی است( .او داليل زيادی دارد که مانع
تمام نيرنگھا و اعمال بد گرديده و از شاه بزرگ دور نباشد .با وجوديکه ترکھا
وانمود ميکردند که در مصايب پارسيان ميانجيگری نميکنند ،باشاھای بغداد و
مصر ارتش بزرگی جمعآوری کرده و باشای بغداد تمام نيروی خود را در خدمت
شاه بزرگ قرار ميدھد .بدون درنظرداشت اينکه ميرويس به او پيشنھاد و وعده
کرده که او را در حکومت مطلقه بابيلون حمايت ميکند ،به شرطی که بيطرف باقی
بماند .اما او طرحی بکار ميبرد تا سنگر پارسيان شوش در خوزستان را که
گاريزون سربازان ميرويس بوده ،غافلگير ،محاصره و تسخير کند .فرمانده اسير
آن يک فراری دوجانبه بوده ،از خدمت ترکھا به پارسيان و از نزد آنھا به نزد
ميرويس آمده است .فکر ميشد که او بايد قويا مجازات شود ،اما فرمانی از دربار
ترکھا ميرسد که او بايد آزاد شود .ترکھا پيشروی بيشتر نکرده و به باشاھا فرمان
داده ميشود که آرام باشند.
عدم آرامش ميرويس در رابطه به اقدامات روسھا
دراين حوادث تزار بيشتر مشتاق ميباشد ،زيرا پذيرش بی تفاوتانه و پيروزی در
تقاضای نمايندگان او در تمام موارد نسبت به تظاھر شديد او برای کمک به شاه
فراری بيشتر موثر بوده است .از طرف ديگر روسھا برنامه داشتند ک تجارت
خود را به مملکت مغول اعظم بر بنياد مطمئين يعنی گرفتن و امن ساختن يک بندر
خوب و يکتعداد شھرھای مرزی در بحيرۀ کسپين گسترش دھد .لذا تزار شخصا با
يک ارتش  106ھزار نفری به استراخان ميرود .جائيکه بحريه او متشکل از 244
کشتی و قايق بوده و بتاريخ  18جوالی با پياده نظام در کشتی و حرکت سواره
بھمرای قزاقھا از طريق زمين که توسط بريگادير )سرتيپ( واترام فرماندھی می
شود ،مارش خويش را شروع ،شھر اندراجا را تسخير و تاتارھا را با ضايعات
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زياد سرکوب و از آنجا بيرون ميراند .اين شھر که محل اقامت سلطان محمود
اغتشاشی است ،به آتش کشيده شده و تخريب ميشود.
پس ازاينکه پياده نظام با مشکالت و موانع زياد در  28جوالی در جوار اگراگان
وارد خشکه ميشود ،در ساحل مصروف سنگربندی شده ،به محافظت ناوگان
پرداخته و بعدا به طرف تارکو مارش ميکنند .جائيکه يکتعداد شھزادگان گرجی
)جيورجيائی( به مالقات تزار آمده و ھدايائی تقديم ميکنند .در  18اگست ارتش به
تارکو}باکو؟{ميرسد .سلطان محمود عثمانی بتاريخ  19شکست خورده و بتاريخ
 23شھر ديربنت تسليم ميشود .اعلی حضرت تزار ميخواھد پيشروی بيشتر نمايد.
اما بھنگام مارش ميشنود که کشتی ھای مواد در بحيره کسپين گم شده و مجبور
ميشود برای تھيۀ تدارکات دوباره به استراخان برگردد .با آنھم يک گاريزون کافی
يعنی  10ھزار پياده و  4ھزار سواره را در ديربينت باقی ميگذارد ،شھری که
ذخيره گاه تسليحات ساخته ميشود .درکنار آن دو کتله سربازان را در عقب می
گذارد که امنيت اين شھر و مملکت جيورجيا را تامين کند .او پس از غارت و
چپاول کامل ممالک سلطان محمود عثمانی و شھزاده يوسمی داغستان نزديک رود
سوالر بندری بنام ھولی کراس برپا ميکند .اندراجا يا اندريوف نيز مستحکم شده و
با يک گاريزون قوی تامين ميشود.
ميرويس در جريان اين کمپاين تزار در برابر اصفھان آرام نه نشسته ،حلقۀ
محاصره را تنگتر ساخته و بخوبی ميداند که نياز تدارکات ،آنھا را مجبور به تسليم
خواھد ساخت .او درمرزھای جيورجيا  40ھزار مرد را جابجا ميسازد که تمام
مملکت را به شعاع سی ليگ غارت و تخريب کرده و ميخواھد با يک ارتش 130
ھزار نفری از مردان انتخابی و پس از جمعآوری تمام گروه ھای تاتار يوزبيگ به
ارتش خود ،به مقابل تزار مارش نموده و به جنگ بپردازد .اما طوريکه قبال گفته
شد ،او با درک اينکه تاتارھا يک مسير وسيع زمينھای آن مملکت را کامال نابود
ساخته و دريافت تدارکات برای اعاشۀ يک کتله وسيع مردان ناممکن ميباشد،
مجبور ميشود که طرح خود را کنار بگذارد.
با آنھم پيشقراوالن او نچندان دور از ديربينت برخوردی با روسھا داشتند که درآن
روسھا ھيچگونه پيروزی بدست نمی آورند .چون آنھا چندين مرتبه شجاعانه دفع
گرديده و ھنگاميکه بحريه روسھا تالش ميکند در جوار البرناپ وارد خشکه شوند،
توسط تعداد زياد سربازان ميرويس که درآنجا بوده ،آنھا را با ضايعات  3ھزار نفر
شکست داده و باقيماندۀ آنھا را مجبور ميسازد که وارد کشتی ھای خود شوند .آنھا
برای بار دوم تالش ميکنند که در دھانۀ رود اراس وارد خشکه شوند ،جائيکه آنھا
موفقيت بھتر دارند ،چون با مخالفينی مواجه نميشوند .اما نميتوانند خود را در آن
محل نگه دارند.
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در روزنامه ھا اشاره شده بود که امپراتور چين ميخواست انتقام کينۀ کھنه خود را
از پارس بگيرد .چون شاه معزول چند سال قبل بانوی را نگه داشته بوده که
معشوقۀ او بوده است .اما اين شاه که ديگر جائی در مملکت خود ندارد ،از چنين
انتقامی در امن بوده و ھم اکنون به اندازۀ کافی مجازات شده است .از آنجائيکه
چين از پارس بسيار دور است ،چنين جنگی را نميتوان تصور کرد .در پھلوی آن،
نميتوان تصور کرد که قانتاش اعظم قلماقھا و بخارائيان کوچک )زيگان -اريپتان(
که متحد ميرويس بوده و امپراتور چين را به اندازۀ کافی سرکوب کرده ،بتواند به
آسانی از طريق مملکت او عبور کند .بدون درنظرداشت ساير مردمان تاتار که
بايد با جنگ از طريق آنھا بگذرد .لذا اين گونه اخبار فقط از مغز افرادی ميتواند
تراوش کند که ھيچ آشنائی به جغرافيه ندارند.
تسليم اصفھان
اگر به اصفھان برگرديم ،کمپاين تزار نمی تواند از تسليمی اين شھر به ميرويس
جلوگيری کند که بتاريخ  13اکتوبر سال  1722بوقوع می پيوندد .شھزادۀ ما
بخشايندگی بزرگی با تسليم شدگان نشان داده ،تمام باشندگان را زير حمايت گرفته
و در آزادی و افتخار نگه ميدارد .باشندگان اروپائی بيشتر از ديگران با برخورد
خوب معامله ميشود .آنچه در روزنامه ھای شھر گفته ميشود که تمام شھر غارت
شده و حتی تاجران انگليسی ،ھالندی و جرمنی نيز در امان نمانده )يعنی کسانيکه
با چند نفر دفاع سرسختانه نموده( ،کامال دروغ است .قلعه )با خزانۀ باقيمانده( نيز
مقاومت بيشتری نکرده و يکجا با شھر تسليم ميشود ،چون تمام تدارکات آنھا به
مصرف رسيده است.
به مجرديکه ميرويس آقای شھر شده و اوضاع را دوباره زير نظم ميآورد ،شمشير
را مطابق رسوم بر کمر شھزادۀ جوان پارسی بسته و ميخواھد نشان دھد که از اين
زمان ببعد او پادشاه پارس است .او درعين زمان ميداند که تمام مردم را فريب داده
که بطور عام او را نگھدار سلطنت و مربی شاه جوان اعالم کرده بودند ،عنوانی
که او ھنوز دارد .او با افزايش کمک تاتارھا و تسليمی پارسيان باقيمانده ھر روز
قويتر ميشود.
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فصل ھشتم – توضيح اصفھان و ادامۀ حوادث
اصفھان پايتخت پارس
اصفھان محل سکونت شاھان و بزرگترين شھر پارس در واليت عراق و در
)عرض البلد  32درجه و  26دقيقه و طول البللد  86درجه و  40دقيقه( باالی يک
جلگه ھموار قراردارد ،طوريکه از اين شھر به فاصله سه يا چھار ليگ ميتوان
کوھھای دماوند و قلۀ پيرجان را مشاھده کرد .در زمانھای تيمورلنگ بنام سپاھان
ناميده شده که به معنای ارتشھا بوده ،قسما به دليل تعداد زياد مردم آن و قسما به
دليل تعداد زياد ارتشھای که ميتواند ازآنجا تھيه شود.
محيط پيرامون شھر يکجا با حومه ھای آن حدود ھشت ليگ محاسبه شده است.
ديوارھای آن بی اھميت و اکثرا از خاک با استحکامات خشت آفتابی ساخته شده
است .از وسط آن يک رود خانۀ قشنگ بزرگ بنام زاينده رود جريان دارد که
سرچشمۀ آن در کوھھای دماوند قرار داشته و به چندين شاخه تقسيم گرديده که به
يکتعداد مخازن )آب انبارھای( شھر )که در زبان آنھا بنام حوض و برکه ياد
ميشود( ،پارک بزرگ )که بنام ھزار جريب ناميده ميشود( و باغ عمدۀ شاھی )بنام
چارباغ( جريان مييابد.
اين شھر دوبار توسط تيمورلنگ و در زمان ديگری به علت اغتشاش آن ويران
شده است .اما از وقتيکه شاه عباس پايتخت خود را از قزوين )بخاطر موقعيت
گوارای آن( به اينجا انتقال داده ،در حالتی قرار دارد که پس از تزئينات اضافی
تعداد زياد عمارات و باغھای قشنگ ،با آوردن مردم از واليات ديگر پرجمعيت
گرديده و به مثابه يک جھان کوچک شناخته ميشود که تعداد باشندگان آن به بيش
از  500ھزار نفر می رسد.
قصر شاھی
پارسيان چنان دوستدار باغ اند که تقريبا ھر خانواده دارای يک باغ بوده و اين
مسئله تا اندازۀ زيادی به وسعت شھر افزوده است .نمای بيرون قصرھای اينجا در
مقايسه با داخل آن زياد قشنگ نيستند .چون اکثر آنھا از خشت آفتابی يا پخته شده
به شيوه عام ساخته شده ،به عوض چونه با خاک کار شده و بصورت عام چھار
طبقه ارتفاع دارند .کوچه ھای آن بسيار باريک اند .ميدان يا محل قدمگاه  700قدم
طول و  250قدم عرض دارد .درجانب غربی آن جائيکه قصر شاھی قراردارد،
گنبد ھای منظم يکی باالی ديگر ساخته شده ،با گذرگاھھای که در آنھا زرگران،
جواھرفروشان و ساير صنعتگران مصروف تجارت بوده و در پيشروی آن تعداد
زياد شمشاد ھا چنان غرس شده که در يک خط مستقيم و منظم قرار داشته و بطور
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مصنوعی چنان قطع )دستکاری( شده اند که مردم ميتوانند گنبدھا را از طريق اين
روزنه ھا نظاره کنند .اين درخت ھا داری سايۀ بسيارگوارا ميباشد.
درجانب شرقی ميدان ،يک گالری )نگارستان( بزرگ گنبدی و کمانی وجود دارد
که با ستونھا استوار بوده ،در زير آن انواع صنعتگران دستی محل کار خود را
داشته و ھرطبقه از ديگری متمايز ميباشد .در باالی اين نگارستان و مقابل قصر
شاھی ،تعميری قراردارد با دو گالری مقابل ھمديگر که در باالی آن نقاره چيان،
سرنا چيان و نوازندگان مطابق رسوم باستانی به ھنگامی که خورشيد غروب می
کند ،يا شاه به خارج ميرود و يا به خانه برميگردد ،موسيقی مينوازند .در وسط اين
قصر بزرگ ،نچندان دور از دروازۀ شاھی ،يک تير يا پايۀ بلندی افراشته شده و
در باالی آن انواع اشيا نصب شده تا شاه و خانھای او بھنگام تاختن )چھارنعل( به
آنھا فير نموده و اين سرگرمی بنام کرجايکن؟ ياد ميشود.
درغرب اين محل ،نچندان دور از قصر شاھی ،فالبينان قرار داشته و تجارت خود
را برای پارسيان خرافاتی به پيش ميبرند .در جانب ديگر آن شيرخانه يا ميخانه،
چايخانه و قھوه خانه قرار دارد ،جائيکه درآن مقدار زياد تنباکو دود شده و بازی
ايرا پيش ميبرند که بنام صدريز ناميده شده و نشاندھندۀ صد پرستار يا شطرنج
ميباشد .نچندان دور از آنجا گنبد ھای وجود دارد که جراحان و سلمانھا مصروف
کارھای خود بوده ،قسما با جراحی و قسما با سرتراشی مشغول اند .در کنارۀ
پائينی شمال ميدان ،يک ساعت بزرگ برجسته وجود دارد ،اما کار نميکند .بازار
به تعداد زياد کوچه ھا تقسيم ميشود که اکثريت آنھا پوشيده بوده و انواع اجناس و
سوداگران تمام مناطق جھان درآن يافت ميشود.
قلعه شاھی يا قصر که فردی ميتواند از ميدان متذکره داخل آن شود ،بنام دولت
خانه يا درخانه شاه ياد ميشود .در پيشروی دروازه يکتعداد توپھا قراردارد؛ اما نه
ترتيب منظم دارند و نه آنقدر مستحکم اند که در مقابل يک قوت زياد مقاومت کنند
و فقط با يک ديوار احاطه شده اند .تاالر باالی دروازه بزرگ وعالی بوده ،با تعداد
کلکين ھای مشبک بزرگ درتمام جوانب که با رنگھا و برگکاريھای زياد برجسته
و مزين شده اند.
اپارتمانھای عمدۀ آن تابخانه )تاالر بزرگی که شاه با خانھای خود در روز نوروز
شام ميخورد( ،ديوان خانه )تاالر دادگستری که معموال نمايندگان خارجی حضور
مييابند .چون حياط باز ھمجوار آن برای نشان دادن اسپ ھای مرغوب شاه بسيار
مناسب است( ،حرم خانه )تاالر زنان که خاصه ھا يا محبوبه ھای شاه حضور يافته
و بعضا در مقابل شاه رقص ميکنند .درغيرآن در اتاقھای خاصی نگھداری می
شوند( و ديکا )نام اتاقی است که شاه بطور ثابت درآن قرار داشته و اکثرا با ملکه
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ھای قانونی خويش غذا ميخورد .درچنين اوقاتی او ميز يا سفرۀ بازی ندارد .متصل
آن تعداد زياد اتاقھای ديگری برای ادارۀ او وجود دارد(.
در جوار قصر او يکتعداد باغھای بزرگ با يکتعداد خانه ھای مرغوب تابستانی و
مھمانی وجود دارد .اما در مدخل قصر ،حدود چھل قدم از دروازۀ که به ميدان
ميرود ،مدخلی به يک باغ وجود دارد که در وسط آن يک معبد قرار دارد .اين
مدخل بنام علی کپت يا دروازۀ خدا ناميده شده و پناگاھی برای بدھکاران و انواع
مجرمين ميباشد ،جائيکه آنھا ميتوانند با مصرف خود در امن زندگی کنند .درعقب
قصر شاھی و درآخر آن تبيرين قلعه يا خزانه قراردارد ،تعميری به ارتفاع متوسط
و محاط با ديوارھای خاکی و يکتعداد استحکامات بلند؛ زيرا اسلحه نيز در اينجا
نگھداری شده و ھميشه تحت نگھبانی قرار دارد.
مسجد مھدی صاحب زمان
ما نبايد از ذکر کليسای بزرگ و مرغوب درجانب جنوبی ميدان خود داری کنيم،
که به آخرين امام يا پيشوای پارسيان ،يعنی مھدی اھدا شده است .آنھا ميگويند که
او در غاری نزديک کوفه رفته ،در زمان مناسب برگشته ،در اسپ علی بنام دلدل
سوار بوده و تمام جھان را مسلمان ميسازد و به اين دليل بنام مسجد مھدی صاحب
زمان ياد ميشود .راه ورودی به آن از باالی يک پياده رو و فرش شده با سنگھای
مربع بزرگ ميباشد که در وسط آن يک آب انبار مربع قرار دارد .جائيکه مردم
نمازخوان خود را ميشويند .در عقب اين فواره پياده رو دو فت مرتفع گرديده و
بعدا به محل باريکی ميرسيم که با گذشتن از روی چند زينۀ مرمرين به کليسا
ميرود .دروازۀ آن بسيار بزرگ بوده و متشکل از يک توته مرمر تراشيده است.
دروازه با صفحات ضخيم نقره پوشيده شده و در بعضی نقاط زراندود است.
در پيشروی کليسا و در ھردو جانب ،پيازه ھا يا عبورگاھای گنبدی بسيار بزرگی
وجود دارد ،زمين آن با بوريا پوشانيده شده که برای نمازخواندن مناسب بوده و
پيازه ھا بدور يک حياط بزرگ باز ادامه مييابد که در وسط آن بازھم يک انبارآب
بزرگ ھشت گوشه پر از آب قرار دارد .درباالی اين پيازه ھای بزرگ گالريھای
کوچکی وجود دارد که بطرف انجام دربار دارای ستونھای مرمری مزين با طال
است.
پس از گذشتن از اين محل سرانجام به داخل کليسا ميرسيم .مدخل آن يک کمان
گنبدی به ارتفاع حيرت آوراست .درھمه جا قسما با سنگھای لعاب آبی و قسما با
سنگھای دارای رگھای طالئی بھم آميخته شده است .داخل آن بسيار گشاد و بلند
بوده و با تعداد زياد ستونھای مرمرين مرغوب مزين شده است .محراب و خطيب
}منبر{ درآنجا قرارداشته و محراب )به استثنای دو ستون که آنرا نگه ميدارد( از
يک توته سنگ بريده شده است .بطرف دست راست کليسا ميتوان از طريق
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دروازه ای به داخل يک حياط باز مرغوب رفت .تمام ديوارھای کليسا ،گالريھا و
حياط ھای باز به ارتفاع باالتر از چھار ايلز }ھرايل حدود  115سانتی متراست{
با لوحه ھای بزرگ مرمری قالبگيری و چنان صيقلکاری شده که مثل آئينه ميباشد.
مرمرھای که بصورت عام سفيد بوده و از الشه ھای کوھھای الوند بريده شده اند.
تعين ديوان يا شورای بزرگ
تا اينجا ما گزارش کاملی از اقدامات ميرويس داشتيم .اما آنچه پس ازآن رخ ميدھد
عمدتا ميتوان از روی روزنامه ھا بدست آورد .با آنھم تا جائيکه معلوم است ،به
مجرديکه ميرويس اوضاع شھر اصفھان را منظم ميسازد ،شاه جوان را در قصر
مسکون ساخته و يک ديوان يا شورای -سری بزرگ تعين ميکند تا روی نحوۀ
بھتر تنظيم امورات دولت مشوره کند.
ارسال نماينده به درگاه عثمانی
تا کنون ھيچيک از شاھان ھم مرز پارس به استثنای تزار ابراز خصومت نکرده
است .مغول اعظم متحد او بوده و با وجوديکه ھيچ سربازی از او مطالبه نشده،
آمادۀ کمک بھنگام ضرورت ميباشد .يوزبيگ ھا و ساير تاتارھا با اشارۀ ميرويس
حاضر به ھمکاری بوده و متحدين سابق او ميباشند .عربھا خاموش مانده و تمايلی
برای ھجوم به پارس نشان نداده اند .لذا کسی ديگری باقی نميماند بغير از درگاه
عثمانی که بايد به سراغ دوستی او رفت .بنا بران يک نمايندگی بزرگ به پادشاه
بزرگ در قسطنطنيه ميفرستد تا اگر ممکن باشد ،اتحاد تعرضی -تدافعی يا حد اقل
يک معاھدۀ بيطرفی امضا کند.
اين نمايندگان با مقدار زياد ھدايای گرانبھا برای پادشاه بزرگ و وزرای عمدۀ او
در فبروری سال  1723به قسطنطنيه ميرسد .با وجوديکه تا ھنوز شنيده نشده که
آنھا در محضرعام توسط پادشاه بزرگ يا وزير او پذيرفته شده باشند ،با آنھم معلوم
ميشود که معادل ساير نمايندگان شاھان بزرگ معامله گرديده اند .رئيس آنھا تمام
وزرای خارجه را به عنوان نمايندگان نگھدار امپراتوری پارس از ورود خويش
آگاه نموده اند .اما وزرای اروپائی مناسب دانسته اند که مالقات تعارفی را معطل
سازند تا ببينند که توسط پادشاه بزرگ چطورمعامله ميشوند.
آمادگی ميرويس برای بيرون راندن روسھا از پارس
درعين زمان ھويدا بود که ترک ھا حسادت زيادی در بارۀ پيشروی تزار داشتند،
حتی قبل از رسيدن اين نمايندگان و آمادگی ميرويس جھت اخراج روسھا از پارس.
اما از اينکه از آنزمان ببعد چه گذشته است ،روزنامه ھا در زمان ھای مختلف
گزارش ھای متناقضی ارايه کرده اند .چيزی که زمانی قويا تصديق شده ،زمان
ديگری رد شده و ھيچ چيز دقيقی را نه ميتوان از آنھا پيدا کرد .با وجوديکه تزار
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فرمان اکيدی صادر کرده که ھيچ چيزی نبايد افشا گردد ،شکی وجود ندارد که
اخبار بيشتری را ميتوان از خود پارس بدست آورد.
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