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 بخش هفتم

 تهران
 

آباد را به مقصد تهران ترک کردیم. انتظار و عالقۀ من  آوریل شاه  ١8روز یکشنبه      

هرچه با نگاه خود   ولی جوشیدبسیار شدید بود و آرزوی دیدار از پایتخت ایران در من می 

دشت و مزارع سرسبز  همه جا  .  شدمیدیده ن  ردم اثری از شهر و آبادیکمی در افق جستجو  

از نزدیک شدن به شهر بزرگی را   خبر ،هاتاکستان  ویژه  بهاما باغات بزرگ   و خرم بود.

به رفت و آمد افزوده گشت.   داد. باالخره دروازۀ قزوین تهران از دور نمایان شد و می

دروازه   بردند. پس از چندی به تهران می   بزرگ و طویل اجناس اروپائی را به  هایکاروان

ا هه زودی درختان، خان   ردم رنگارنگ و الوان نبود. به کمی رسیدیم اما آنگونه که من تصور  

من باروی  .  رسیدبه نظر می  همه چیز خاکی، مرده و بد رنگ  .و باروی شهر مشخص شد

ردم اما فقط  کمی تصور  های سلطنتی کاری الوان با برج شهر را یک دیوار مزین به کاشی 

ها و  گلی شهر هم اثری از گنبد ای کوتاه و کاه هه در میان خان تیبود. ح یک دیوار گلی

از دروازۀ قزوین وارد شهر  . ای الوان آنگونه که من در قسطنطنیه دیده بودم، نبودهه منار

کرات   پیاده بود. برای عبور آنها به  و های باریک و کثیف مملو از سوارهشدیم. خیابان 

سورچی از ادامۀ مسیر پوزش خواست و ما مجبور شدیم از دلیجان  توقف کردیم. باالخره 

 پیاده شویم. حمالی پیدا کردیم تا بارهای ما را حمل کند.

اولین حضور ما در شهر نبود مخصوصأ   ظاهر کثیف و خاکی ما معرف خوبی برای     

  های خود را از تن خارج و خوددر طول هفتۀ گذشته من هرگز لباس . که روز یکشنبه بود

به  خود دکتر هی  به این دلیل تصمیم گرفتم تا در دیدار با همشهری را تمیز نکرده بودم.

من کاغذ سفارشی داشتم تا او را مالقات کنم. با این ترتیب   ای به خرج ندهم.عجله  ١نت

به راه   اولین کار ما در پایتخت ایران رفتن به حمام بود. سپس به سمت محل اقامت وی

 و جوی فراوان آن را پیدا کردیم.  افتادیم و با پرس

سبز  در اواسط بهار بسیار دکتر در یک منزل کوچک و زیبا با باغ نسبتأ بزرگی که     

که مملو   شدمیدیده  رد. در مقابل ایوان، حوض مرمری کوچکیکمی و خرم بود، زندگی 

انواع   بود.ها های قرمز بود اما زیباترین قسمت منزل وی باغچۀ مخصوص گلاز ماهی

 مانند   هم به داخل خانه . نمودخاص برای من کامأل ناآشنا می  های آن با رنگ و بویگل
١ .Hybennet 
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ای  هها با فرششده بود و تزئینات و مبلمان بسیار زیبائی داشت. اطاق  محوطۀ باغ رسیدگی

ای اصیل شرقی هه ها روکشی از پارچها و صندلیاصیل و زیبای ایرانی مفروش شده و مبل

های اصیل ای بسیار زیبائی تزئین شده بود. سرویس هه ها با پرددرب و پنجرۀ اطاق   .ندداشت

قرار داشت و اطاق را زینت می داد. به یک کالم   در اطاق غذاخوری ائیهه در قفس  چینی

 نظیری تزئین یافته بود. خانۀ بسیار زیبا و راحتی بود که به سبک شرقی و غربی بی

 

 
 

همانگونه    اما صاحب این خانه که در چند روز آینده مسکن ما خواهد بود چه کسی است؟     

  ١۴او به مدت  .پرستانۀ او به راحتی پیدا بودکه گفتم او اهل سوئد بوده و تمایالت میهن 

زندگی کرده بود اما عشق به میهن مادری خود را در سینه    ١سال در کشور شیر و خورشید

نت در شهر  به دکتر برتراند هی  رد.کمیشیوائی صحبت  وئدیاو به زبان س. داشت

پزشک بود و فرزند او هم شغل پدر را انتخاب کرد.  به دنیا آمد. پدر او دندان ٢گوتمبرگ

او برای ادامۀ تحصیل به آلمان رفت و چندین سال در آن کشور به تحصیل پرداخت. سپس  

فراوانی در شغل خود کسب نمود. در  سال تجربیات  ۵به پاریس عزیمت کرد و در مدت 

پزشک شاه ایران شود و او این شغل مدت اقامت او در فرانسه به او پیشنهاد شد تا دندان 

پرمسئولیت را که احتماأل هیچکس دیگر نپذیرفته بود، قبول کرد. پس از فراهم کردن 

محل مأموریت    ا و ادوات الزم از اروپا خداحافظی کرد و با شهامت کامل به سمتهه دستگا

  پی  بازدید کند به راحتیخود در شرق حرکت نمود. هر بیننده که از خانۀ او در تهران 

باز کرده و  قلب شاه جای  خود در  او برای. برد که تمامی آرزوهای او عملی شده استمی

 . باشندمیمورد قبول شاه   اندازۀ او در کارهای خوداندک اروپائیان مقیم تهران به 

اد شد و آن نشانی بود که تا پیش از انقالب، نمکشور ایران سابقأ به نام کشور شیر و خورشید خوانده می. ١

رودان، ایران، عرب، ترک، یهودی و مغول بوده و در ملی ایران بود. این نشان تلفیقی از سنن کهن میان

 بینی، خورشید در صورت فلکِی شیر در منطقة البروج است.اصل نشان ستاره

٢ .Göteborg 
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ند. تمامی درباریان و حتی مردم  کمیاما این فقط شاه نیست که از خدمات دکتر استفاده       

پزشک مجرب قبول دارند. من در ادامۀ  عادی کوچه و بازار او را به عنوان یک دندان 

فارس و حتی روستاهای دور افتاده، مردانی را مالقات  سفر خود در شیراز، سواحل خلیج 

داری زبان فارسی منتشر کرده و در مورد طرز نگه   شناختند. او کتابی به را می کردم که او  

از دندان توضیحاتی داده است. این کتاب در شهرها و روستاها هم خواننده دارد. من در 

مدت اقامت خود در تهران شاهد بودم که مردان و زنان معمولی در مطب او نشسته و  

ایران دیدار کنید لوازم و وسائل سوئدی فراوانی  صر شاه اگر شما از ق بودند.  منتظر نوبت 

های سوئدی متعددی با تصویرهائی در مورد خواهید دید. در کتابخانۀ شاه کتاب 

او سعی وافی کرده تا عالقۀ شاه را به این   و مردم آن مشاهده خواهید کرد. ١اسکاندیناوی

یرا شاه در یک مورد در مأل عام  ای موفق شده است زنقطه از جهان جلب کند و تا اندازه

ما حتی در کشور  . جزیره سخن گفته استبه صرافت از عالقۀ خود از دیدار از این شبه 

پرست داریم. اگر از موزۀ شهر گوتمبرگ دیدن  ائی از عالیق این مرد وطن هه خود نشان

ش فراوانی دکتر تال کنید اشیاء فراوانی از ایران خواهید دید که توسط او اهدا شده است.

ها با او همکاری م گره بزند. اگر سازمان ه ه کرده تا عالئق این دو کشور دور از هم را ب

 تر خواهد شد.کنند این ارتباط بسیار عمیق 

دهم تجربیات و  شهر ترجیح می  من در عوض بیان مشخصات تهران و دید ظاهری     

امیدوارم موفق شوم خواننده را خود به قلم آورم.  روزۀ ١0خود را در اقامت  دیدنی های

 ذارد، آشنا کنم.گمی با تأثیراتی که این شهر به روی یک مسافر اروپائی

مراه دکتر با کالسکۀ شخصی او به دیدن شهر رفتیم. هنوز مسافتی  ه  ه آوریل ب  ١9روز       

ای هههای سرخ رنگ و با نوار سفید در کنارنپیموده بودیم که به یک گروه با اونیفورم

وار در حالیکه کاله خود آنها مزین به پرهائی بود برخوردیم. من از دکتر در مورد آنها  شل

 باشد. سورچی کالسکه را به یکی در حال آمدن می ٢سؤال کردم و او گفت ناصرالدین شاه

شاهان را  خیابان اصلی رفته و شاه  پیاده شده، به فرعی راند. ما از کالسکه  هایاز خیابان 

ابتدا گروهی پای پیاده در مقابل کالسکۀ    در حال عبور دیدیم.   کالسکۀ سلطنتی  در درون یک 

 ایهای نقرهچوبدستی   آنها اونیفورم سرخ رنگی به تن،  دویدند که نام آنها فراش بود.شاه می 

برای خالی کردن مسیر حرکت شاه   فوت در دست داشتند. از این چوبدستی ۶به طول 

   خود را از مسیر شاه دور کند عواقب وخیمی درکسی فرصت نکند اگر کردند. استفاده می 

آنها ای در شمال اروپا که از نظر جغرافیائی شامل دو کشور سوئد و نروژ است. تبار مردم شبه جزیره. ١

 رسد. فنالند، دانمارک و حتی گاهی جزایر فارو و ایسلند هم از دید فرهنگی جزو کشورها میبه وایکینگ 

 آیند.های اسکاندیناوی به حساب می

م در  ١8٣١ خ برابر اول ژوئیۀ ١٢١0تیر  ٢۵معروف به سلطان صاحبقران و سپس شاه شهید، تولد . ٢

م در شهر ری، فرزند محمد شاه و ملکه مهدعلیا،   ١89۶برابر اول مه   خ   ١٢٧۵اردیبهشت    ١١تبریز، قتل  

یاری امیرکبیر بر تخت م به ١8۴8سپتامبر  ١٧خ برابر  ١٢٢8چهارمین شاه از دودمان قاجار که در سال 

باشد که خاطرات خود را ترین شاه دودمان قاجار بوده و اولین شاه ایرانی میطاووس نشست. او بلند مدت 

 . کرده است منتشر
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زنند زیرا شخصیت  ای به او میای خود ضربه های نقرهها با چوبدستی انتظار اوست و فراش

همه باید  . نباید اجازۀ نزدیکی و دیدار شاه را داشته و مانع از حرکت وی شودچیز او بی

به این دلیل خیابان در یک چشم    طول این چوبدستی با کالسکه فاصله داشته باشند.  به اندازۀ

مراه دکتر بودم افتخار آن را پیدا کردم که در کنار  ه هبر هم زدن خالی شد. چون من ب

 را ببینم. خیابان ایستاده و شاه 

 

 
 

ردند. آنها تفنگ  کمی زیبا حرکت  هایسوارکار با اونیفورم ۵0ها حدود پس از فراش     

کمر بسته بودند. پس از سوارکاران،  ای به دوش بوده و خنجرهای بلندی با غالف نقره  به 

شاه نشسته در یک کالسکۀ سبز رنگ با تزئینات طالئی و تاجی به روی سقف آن، در 

اسب اصیل و سیاه   ۶ تزئین شده بود، عبور کرد. هائیگوشۀ آن با دسته گل ۴ ره ه حالیک

شاه   . ندبه روی سه اسب سمت چپ نشسته بود شیدند و سوارکارانیکمی رنگ کالسکه را 

در داخل کالسکه تنها بود زیرا هیچکس چنین مقام واالئی ندارد تا در کالسکۀ شاه بنشیند.  

که با پرهای   ،را یچیده بود. کاله مشکی متداول در ایراناو خود را در پالتو سیاه رنگی پ 

. ما تعظیم کردیم. من متوجه شدم که او نظر عمیقی  به سر داشت، بوقلمون تزئین یافته بود

  .شناخت و چهرۀ آنها را به یاد داشتبه من افکند. او تمامی اروپائیان مقیم تهران را می

ر مورد من سؤاالتی کرده بود. او پرسیده بود  نت دبهشاه در دیدار بعدی خود با دکتر هی 

به وی گفته   پس از شنیدن پاسخ دکتر  خواهم و به کجا خواهم رفت وستم، چه میه ه من ک

 باشم. بود که من برای انجام این سفر ماجراجویانۀ طول و دراز بسیار جوان می 



                                                                  ٧بخش  تهران

5٢ 
 

  یک کالسکه ،رد. در انتهای ستونکمیسوارکار حرکت  ۵0م حدود ه هپس از کالسک      

مشابه کالسکۀ شاه دیده شد. من از دکتر در مورد آن سؤال کردم و او پاسخ داد که این  

استفاده خواهد   اول خراب شود شاه از این کالسکه باشد و اگر کالسکۀ کالسکۀ یدکی می 

از  آسیب ببیند اسبی  شده بود تا اگر پای تعدادی اسب هم پشت سر کالسکه یدک بسته . کرد

  ه این گروه فقط هنگام حرکت شاه در تهران و یا در سفرها ب  های ذخیره استفاده کنند.اسب

در  هارویدر پیاده  ترین مسیر و حتیها ولو کوتاه حرکت  بلکه در تمامی ندمراه او نیسته

 باشند. کنار شاه می 

که  سپس ما به حرکت خود ادامه دادیم و به دیدن باروی شهر رفتیم. این دیوار آنچنان     

بود که با بارش باران صدمه دیده و قسمتی از آن در   گفتم یک دیوار گلی زشت و ضعیفی

حیوانات    ا و مردم الشۀ هه بازار زبال  تجار و کسبۀ.  کرده بود  گورستان خارج از شهر ریزش 

اهالی شهر معتقدند که این گورستان و باروی شهر،  . ریختندمرده را هم در این قسمت می

نویسد که روزی از یکی از افسران دارد. پوالک میشر تمامی بالیا محفوظ می آنها را از 

 ! اطریشی قشون ایران سؤال شد که آیا در کشور او هم از بارو استفاده می شود؟

سپس به دیدن قصر سفارت انگلستان رفتیم که در میان باغ بزرگ و زیبائی قرار      

هم در نزدیکی آن واقع شده و مانند کاخی    ١فورتداشت. خانۀ رئیس پلیس تهران کنت مونته 

ای تهران به  هه بدون شک یکی از زیباترین خان و های زیبا بودکاریها و کاشی با ستون 

آمد. در خاتمه از بیمارستان شهر، کلیسای فرانسویان و دفتر دولت آمریکا هم  حساب می

 دیدن کردیم. 

های سال نو ایرانیان  ن روز جشن آوریل برای ایرانیان جشن بزرگی بود. در ای  ٢0روز       

یرد و من در مورد آن بعدأ سخن خواهم گفت. شاه دستور داده بود به افتخار این  گمی پایان 

این دلیل ما یک ساعت   شهر انجام شود. به سوارکاری در خارج از باروی روز مراسم

سمت دروازۀ   گذشته و بههای باریک شهر  ا و خیابان هه راه افتادیم، از میان کوچ  زودتر به

رسید مردم گروه گروه سواره شهر حرکت کردیم. در مسیری که به میدان سوارکاری می

سوار بر یک اسب چموش و سرکشی    من که   و پیاده در حرکت بودند. ازدحام جمعیت برای

مردم عبور کرده و به محلی  ای ههما از میان تود بودم بسیار خطرناک و آزار دهنده بود.

ها به زیر آمده، آنها را به مسئول اسطبل داده و از اسب  .دیم که امکان پیشروی نبودرسی

پیاده به سمت چادر سرخ رنگی حرکت کردیم. دعوت کنندگان ما که گروهی از افسران  

 اطریشی بودند در این چادر جائی برای ما آماده کرده بودند. 

تعداد آنها جدأ   .مردم اجتماع کرده بودندزیادی از  هایگروه  ،باز میدان در محوطۀ      

. از اعیان  ندای مردم و اصناف مختلف نمایندگانی حضور داشتههروگمیبود. از تما  زیاد

 بر سینۀ آنها  هائیکه مدالو اشراف با رداهای ابریشمی سبز، آبی و زرد رنگ در حالی
١ .Monte Forte  تا  ١٢9۶م در تهران، او از سال  ١9١۶آنتوان دمونته فورت، تولد در ناپل، درگذشت

ق  ١٣٣۵او در سال . هزار تومان حقوق داشت ه ق رئیس پلیس و وزیر نظمیه بود و ساالنه سه ١٣09

 . لی شاه در تهران درگذشت و جسدش در دوالب مدفون گشتم در زمان سلطنت محمدع ١9١۶برابر 



دین سون هه                                                          و قفقازپرسیا، میان رودان  

5٣ 
 

همه حضور داشتند. سوارکاران با  پوش برهنه و ژندهدرخشید تا دراویش فقیر نیمه می

 تاختند. سپس فراشان در حالیکه برایطرف می طرف و آن اصیل چهارنعل این هایاسب

ای مردم را که به میدان نزدیک بودند  هه ردند دیده شدند. آنها گروکمی کالسکۀ شاه راه باز 

 ردند. کمیخود، از وسط میدان پراکنده   ١آلنی ۶ هایای با شالق با زدن ضربه 

در وسط میدان محوطۀ بسیار زیبائی را برای شاه و همراهان او در نظر گرفته بودند.       

 دارد ودر دست  یشمشیرکه دارد در میان با شیری  ،بر باالی آن پرچم سه رنگ ایران

ای با قاب  برافراشته بود. در آن جایگاه پنجره ند، کمیزرد رنگ از پشت آن طلوع  آفتاب

زنان حرم   .ردکمیتماشا را  شاه از پشت آن مراسم سوارکاری که  شدمیزرد رنگ دیده 

راست محل شاه جای داشتند. پردۀ نازکی دور تا دور آن قسمت را فرا گرفته بود   در سمت

 توانستند از مراسمنازک بود که آنها می   ایتا مردم به آنها دید نداشته باشند اما پرده به اندازه

 . دیدن کنند

ها  بین جمعیت دیده شد، مردم به کناری رفته و راه گشودند. فراشپس از مدتی تحرکی       

ای حرم و اعضاء دربار نشسته  هه ردند. آنگاه شاه، زنان و خاجکمیمسیر را آب و جارو 

اسب سفید با دهنۀ   8ائی وارد شدند. شاه در یک کالسکۀ طالئی نشسته بود. هه در کالسک

  شیدند. کمی های مزین به نوارهای بنفش آن را و دمرنگ به سر  های بلند آبیای، تاج نقره

و در  بود ای طالئی  هه کت کوتاهی با سرشان . شاه اونیفورم رسمی سیاه رنگی به تن داشت

بر سینۀ   . رد، کار شده بودکمی ها را خیره هر سرشانۀ آن سه سنگ قیمتی بزرگ که چشم 

های قیمتی متنوع و الوان  سنگ درخشید. شمشیر مرصعی با  برلیان با قاب طالئی می   ۴٢او  

به کمر بسته و شنل سیاه رنگی به روی اونیفورم خود به تن کرده بود. کاله سیاه رنگ او  

. در شدمی  هم بر کاله او دیده  برلیان ۵0بود. حدود  با پر پرندگان نایاب زینت داده شده

 . اندازه زیاد و بسیار گرانقیمت بودمجموع ارزش اونیفورم شاه بی 

سمت جایگاه سلطنتی    مراه اطرافیان خود به ه  ه ناصرالدین شاه از کالسکه پیاده شد و ب     

  ی از مراسم دیدن کند. اطرافیان او در ایوانی خارج از محل شاه جا ،رفت تا از آن پنجره

شکل به طول یک فرسنگ بود که در قسمت   ایدایره  محل مسابقه مسیری داده شدند.

کنندگان باید دو بار  ها از مسیر خارج نشوند. شرکت کوتاهی داشت تا اسبدرونی، دیوارۀ 

 .شدمی دور میدان سوارکاری کنند و به این ترتیب طول مسابقه دو فرسنگ 

سوارکار شرکت داشتند که پیش از آغاز مسابقه جلوی محوطۀ    ۵0در مسابقۀ اول حدود       

های  رنگ از جنس ابریشم و به ا و الوانیزیب هایردیف ایستادند. آنها لباس  سلطنتی به 

  ای بلندی پایهه کاله کوچک و سبکی سر و چکم سبز، قرمز، زرد و آبی به تن داشتند.

 پوشاند. احتماأل از مدتی پیش به حیوانات غذا نداده بودند تا سریعتر بدوند. آنها را می

  در آمدند. آنها در میانحرکت مسابقه با عالمتی آغاز شد و سوارکاران مانند برق به      

ابری از گرد و خاک به سرعت میدان را دور زده، به مقابل شاه رسیدند و دور دوم   ابری

 و  پایان رسید و سوارکاران در میان گردگشت. پس از زمان کوتاهی دور دوم هم به  آغاز

١ .Aln  سانتیمتر ۶0واحد قدیمی طول، هر آلن برابر 
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ه تا این لحظه ساکت و آرام نشسته و منتظر برندۀ مسابقه  ک میمردخاک فراوان و هلهلۀ 

کردۀ خود به سمت جایگاه که داوران  بودند از خط پایان عبور کردند. برنده با اسب کف

  هتومان ک  ٢۵0 رفت و مدال طال و جایزۀ مسابقه را به مبلغ ،در نزدیکی آن مستقر بودند

کنندگان هم یکی پس  افت کرد. سپس سایر شرکت بود، دری کرون سوئد  ۶ر تومان برابر ه

ای پدید غلغله  .از دیگری به مقابل جایگاه آمدند. آنگاه تعدادی از آنها به میان مردم رفتند

نوبت بسته   ۴مسابقه در  .ها افتاده و آسیب دیدندآمد و تعدادی از تماشاچیان زیر پای اسب 

 . ها و مهارت سوارکاران انجام شدبه اسب 

 یرد.گمی های فراوانی صورت ان در اینگونه مسابقات تقلب و ناعدالتیدر ایر     

گرفتن حریف شوند. تعدادی هم  پیچند تا مانع از سبقتجلوی یکدیگر می سوارکاران به 

نند.  کمیای خود به اسب دیگران ضرباتی وارد  هه ترسانند و با تسم سایرین را می  هایاسب

ر طریق  ه ه این مسابقه شرکت داشتند و یکی از آنها بچند اسب از اسطبل شاهی هم در 

.  های مختلف مسیر قرار داده بودند. برای این کار نگهبانانی در قسمتشدمی ممکن باید اول  

ها سبقت بگیرد آنها  داد از این اسبشهامت داشته و به خود جرأت می گاه سوارکاری هر

ردند تا دید وی را کمی کلوخ پرت سمت او  به چشم اسب و سوارکار خاک پاشیده و به

از آنها  از صورت یکی محدود کرده و از سرعت او بکاهند. ظاهر این سوارکاران که 

 کننده بود. جاری بود بسیار اسفناک و ناراحتخون 

ارتش بود.  هم در انتظار حضار بود و آن رژۀ مسابقه نمایش دیگریخاتمۀ پس از      

صحرائی با   توپخانۀ  مقابل شاه رژه رفتند. ابتدا واحد  های تهران و اطراف ازتمامی پادگان 

ند در شدمی اسب حمل  ۴چرخه توسط  ۴ هایچندین توپ طالئی رنگ که به روی گاری 

چپ آنها نشسته بود، رژه را آغاز کردند. سپس   حالیکه سوارکارانی روی دو اسب سمت 

های این واحد اندکی کوچکتر بوده و حمل آنها  واحد توپخانۀ کوهستانی رسید. توپ  نوبت 

قدری سبک   آنها به .  ندشدمی روی یک قاطر حمل    ها فقط به. این توپ شدمی تر انجام  راحت

  این واحد آمادگی فعالیت در تمامی   .ندحمل آنها بود  دو نفر سرباز هم قادر به  حتی  بودند که 

ای که توجه  اما نکته  هموار البرز را دارد.نا ایهه نبرد در رشته کو حتی ،شرایط گوناگون

ها که  این توپ  .شدمی مرا به خود جلب کرد تعدادی توپ بود که به روی شترهائی حمل 

پشتی شترها بسته شده بودند، قدرت مانور در همۀ جهات را داشتند. هنگام شلیک،   به 

توپی خبر حرکت  ا شلیک تیر ها ب یکی از این توپ. نشاندسرباز باید شتر را به زمین می 

بود. من شاهد بودم که این حیوانات، آرام و بدون حرکات   شاه از قصر را اعالم کرده

ناگهانی مأموریت خود را به خوبی انجام داده و در مقابل صدا، حرکت توپ و دود آن  

 دادند.العملی نشان نمی عکس

تیره بود و نوار سرخی   اونیفورم سربازان آبیسپس نوبت به واحد پیاده نظام رسید.      

سر داشتند و به   از پشم گوسفند  خورد. آنها کاله گرد و بلندیچشم می در کنارۀ شلوار آنها به 

کمر بسته بودند. واحد    آنها قطار فشنگ و قمقمۀ خود را به   داد.ای آن را زینت میپر پرنده

   آخرین واحدی بود که رژه رفت. ایای نقره هه یل و زیبا با دهنهای اصنظام با اسب سواره
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 . از سایرین متمایز بودند این واحد با پارچۀ زیبا و طالکاری شدۀ زیر زین، فرماندهان

اونیفورم سوارکاران کت تیره رنگی بود که سرشانۀ سرخی داشت. آنها تفنگ خود را      

راست حمل   برای ادای احترام در دست شدۀ خود رابه دوش داشته و شمشیر کشیده 

هر واحد پرچم مخصوص به خود را داشت که با رسیدن به مقابل جایگاه دو بار  .  ردندکمی

رد کمیهر واحد با آن واحد حرکت    . گذشته از آن دستۀ موزیک ندردکمی خم شده و تعظیم  

سته دقیقأ از روی این د با گروه موزیکی که من در قزوین دیدم تفاوت فاحشی داشت. که

  های کشورهای اروپائی برداشته شده بود. فرمانده واحد موزیک قشونارتش  دستۀ موزیک 

  .ردکمیها پیش در ارتش ایران خدمت بود که از مدت  اطریشی ١ایران ژنرال گبائر

ها و سرهنگان هر واحد هنگام رسیدن به جایگاه سلطنتی از واحد خود جدا شده، ژنرال

وزیر جنگ که سوار بر   ،٢تعظیم کرده و در کنار شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه

فورت رئیس پلیس ژنرال کنت مونته  رفتند.گمیاسبی در کنار محوطه ایستاده بود، قرار 

 قرار داشت. تهران هم در کنار وی

اندازه ی های سفید رنگ با اونیفورم بدر خاتمه سربازان گارد شاهنشاهی سوار بر اسب     

آنها مأموریت  . ای روشن مایل به زرد به جایگاه سلطنتی نزدیک شدندرنگ قهوه  زیبا به 

شاه برای طی  . داشتند هنگام خروج شاه و زنان حرم از دربار در خدمت آنها باشند

که  هنگامی .مراه دارده هتن از آنها را ب  ٣00تا   ٢00 رویپیاده  ترین مسافت و حتیکوتاه 

به مشهد در شرق ایران عزیمت نمود چند    عل پیش برای زیارت حرم امام رضا شاه چند سا

 وی بودند.  هزار سرباز این واحد در رکاب

های اصیل روسی وارد صحنه شدند. آنها از روی در قسمت پایانی، واحد قزاق با لباس     

واحد بهترین  شود این  می  ردای بلند خود قطار فشنگ را در سینه ضربدر کرده بودند. گفته 

سرعت درجات نظامی    . آنها در شرایط مخصوص واحد به باشندمیایران    سوارکاران ارتش

ها و خدمه از  بود که با اسب  های روسینند. گروه توپخانۀ آنها مجهز به توپ کمیرا طی 

گروه موزیک واحد قزاق، مارش ملی روسیه  . دیه شده بوده هطرف تزار الکساندر به شا

 نواخت. را می  ٣کامارنسکی به نام

ساعت طول کشید. هرچند این مراسم در ظاهر بسیار پرشکوه بود   ٢این مراسم حدود       

عالقه  ردیم کمبودهائی در آن وجود داشت. سربازان در مجموع بیکمیاما اگر اندکی دقت  

  حرکات آنهارسیدند و حرکت آنها منظم و هماهنگ نبود. هنگام انجام فرامین به نظر می

  با صدای بلند با سرباز کناری خود صحبت  خوانی نداشت. هنگام انجام مراسم، تعدادی هم

 رسید که آنها در عالم دیگری بودند.ردند. چنین به نظر می کمی
١ .Gebauer 

تهران را بر عهد داشت   لخالفهادر ابتدا ریاست شهربانی و ریاست دار  کهپسر سوم ناصرالدین شاه قاجار  .  ٢

همسر محمدعلی شاه بود. میرزا رضای کرمانی  ،و سپس وزیر جنگ شد. دختر بزرگش به نام ملکه جهان

 خ درگذشت و در قم دفن ١٣08قاتل ناصرالدین شاه، مظالم او را از دالیل کار خود ذکر کرد. او در سال 

 شد. 

٣ .Kamarenskij 
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هزار سرباز دائمی به نام نظام   80و  استهزار نفر  ١۵0تعداد نفرات قشون ایران      

و   دهند. آنها چریک خوانده شدهنظام را تشکیل می هزار سرباز، واحد سواره ٧0دارد. 

 قبضه توپ دارد.   ٢00هزار سرباز و  8باشند. واحد توپخانه واحد نبردهای غیرمنظم می 

 

 
 

بیشتر اطریشی بوده و    باشند که ایران اکثرأ اروپائی می  فرماندهان ارتشچه گفته شد    چنان

درجات افسران  . های اروپائی را در ارتش ایران برقرار کنندسعی دارند نظم خاص ارتش

 توان از امیراز درجات ارتش می  های آنان از ارتش اطریش برداشته شده است.و اونیفورم

پس از رژۀ  دل ژنرال، سرهنگ، نایب و سرباز نام برد.نظام معادل مارشال، سرتیپ معا

سپس تماشاچیان متفرق شده، دسته   آخرین واحد، شاه و زنان حرم جایگاه را ترک کردند.

 .دسته به سمت شهر حرکت نمودند و محوطه ساکت و آرام شد

روز بعد به دستور شاه یک مانور برگزار شد. سوارکاران به صورت فشرده دور تا       

مراه گروهی سوارکار ه همیرزا بپس از مدتی شاهزاده کامران صف شدند.  ادگان بهدور پ

وارد شد. سپس شاه با کالسکۀ خود از راه رسید و به طرف محل انجام مانور رفت. آنگاه  

مراه فرماندهان از سربازان سان دید و در چادر بزرگ و  ه هب او سوار بر اسب سفیدی

های فراوانی از خوردنی. میدان برپا شده بود مستقر شدای از سرخ رنگی که در گوشه 

شاه   به روی میزی کنار او قرار داشت.  ایدر ظروف نقره  قبیل پرتقال، شیرینیجات و چای

 دو زانو به روی تختی نشست و مشغول تماشای مانور شد.

ل  قاب. او به غیر استهای شاه این مراسم هر هفته تکرار شده و یکی از سرگرمی     

داند. در مجموع  شکست بودن ارتش خود اعتقاد داشته و سربازان خود را رشید و شجاع می

ند قدرتمندترین شاه جهان است. البته سربازان ارتش ایران آنچنانکه من دیدم کمیاحساس 

 از آنها اقدام به فرار کند باقی از او   یکی  رسند و هرآینه در جنگیبسیار ترسو به نظر می
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 هند کرد. پیروی خوا

آب و علفی در شمال  تهران پایتخت کشور شاهنشاهی ایران در بیابان بزرگ و بی      

ای جنوبی البرز، از شرق هه این شهر از شمال به کوهپای   عجم واقع شده است.منطقۀ عراق

انتهای نمک  به کویر خشک و بی ی کم ارتفاع، از جنوب و جنوب شرقاهه به تعدادی کو

 عنوان پایتخت چندان جالب نیست.   این شرایط، موقعیت تهران به  با توجه به . استمحدود 

 

 
 

شرقی کشور هم موقعیت خوبی ندارد. به خاطر بعد مسافت تا مرزهای شرقی و جنوب      

است که باعث شده   مازندران که یکی از آنها نزدیکی به دریای هم دارد نکات مثبتی البته

دیگری نزدیکی آن به منطقۀ حاصلخیز خمسه واقع در شرق  . دتجارت با روسیه رونق یاب

که یک پادشاه   ١گذار سلسلۀ پادشاهی کنونی ایران آغامحمد خان قاجارباشد. پایه قزوین می

اهمیت تهران را به جای اصفهان  خشن، مستبد و غضبناک بود صد سال پیش روستای بی

 . جوار شهر باستانی ری واقع شده استعنوان پایتخت انتخاب نمود. تهران در  به 

همواره با به دست گرفتن   علت تغییر پایتخت از اصفهان به تهران کامأل بدیهیست.      

جنگ و کشت و کشتار آغاز شده و شهر جدیدی پایتخت    ،قدرت توسط پادشاه دودمان جدید

ن کرده و  نقل مکا قدیم  برای جلوگیری از خونریزی، شاه جدید از پایتخت  .  شده است  ایران

 او در پایتخت جدید در میان درباریان قابل. ردکمی را از نزدیکان خود انتخاب آن والی 
م در دشت اشرفی در میانۀ  ١٧۴٢ژوئن  ١٧خ برابر  ١١٢١خرداد  ٢٧بنیانگذار دودمان قاجار، تولد . ١

 ٢٧م در ساری، قتل  ١٧8٢مارس  ٢١خ برابر  ١١۶١فروردین  ١راه ساری به گرگان، تاجگذاری 

 از فرماندهان قشون به نامم در شوشای قفقاز به دست یکی  ١٧98مه  ١٧خ برابر  ١١٧٧اردیبهشت ماه 

 صادق نهاوندی و دوست او، آغامحمد خان هرگز از عنوان شاه استفاده نکرد.
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برد. سابقأ تبریز، سلطانیه، قزوین،  سر می قدیم به  اعتماد و بدون هیچ ارتباطی با پایتخت 

اند که باعث  هان، شیراز و چند شهر دیگر برای مدت کوتاه یا بلند پایتخت ایران بوده اصف

 . ترقی این شهرها شده است

همانگونه که نوشتم تهران در بیابانی در نزدیکی شهر ری واقع شده است. از شهر      

  ٢به دفعات نام برده شده است. گفته می شود در زمان داریوش بزرگ  ١ری در کتاب توبیاس

به   ۴و تیمور لنگ ٣خاناین شهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشت و در حملۀ چنگیز

ائی از آن باقی مانده است. زیباترین بنای ری برجی به  هه کلی نابود شد و اینک فقط خراب

شود ارتفاع آن در زمان گذشته حدود  نوز هم باقی مانده و گفته می ه  ه متر است ک  ٢۶ارتفاع  

ما مقداری از آن را تخریب کرده و از مصالح آن در ساختن بناهای جدید  متر بود ا ۴0

این برج تعمیر و ترمیم شود و با نقش هائی آن   ناصرالدین شاه دستور داد اند.استفاده کرده 

را زیباتر کنند اما این عمل باعث از بین رفتن اصالت بنا شده است. برج دیگری در 

برای نگهبانی ساخته شده بود تا نگهبانان اهالی را از  نزدیکی آن وجود دارد که احتماأل

باشد. این محل چشمۀ  ری چشمه علی می هایاز سایر دیدنی نزدیک شدن دشمن آگاه کنند.

هائی به اندازۀ طبیعی انسان  های اطراف آن تابلوسنگ سنگاست که در تخته  آب گوارائی

ری که به روی پایۀ   سمتی از بارویکاری شده است. گذشته از آن هنوز هم بقایای قکنده 

اند و دیوارها و  ا و بناها در شهر پراکنده هه بقایای خان  .شودسنگی سختی بنا شده، دیده می

 د. نباشقوسی شکل آنها هنوز هم قابل تشخیص می هایزیرزمین 

یعنی گبرها در میان   ای ری گورستان ایرانیان اصیل و باستانیهه در نزدیکی خراب     

ای شده است. قبور این گورستان ظاهر بسیار غمگین و ناراحت کننده  واقع گلی هایدیوار

طوریکه   شود به دارد. عمق گورها فقط یک فوت است و به روی اجساد خاک ریخته نمی 

 برای ایرانیان بسیار .  شونداین اجساد طعمۀ الشخورها می . اجساد به وضوح پیداست اندام

١ .Tobias  یا توبیت، یکی از دفترهای اضافه شدۀ تورات در مورد یک مرد یهودی به نام توبیه که در

فرستد تا مقداری پول که او در آنجا نینوا در آشور در تبعید بود. او پسر خود به نام توبیاس را به ری می

شود که در واقع اسرافیل داشت را باز پس بگیرد. توبیاس در طول راه با مردی به نام آساریا همراه می

 گرداند.را به او باز می کند و بینائی توبیهباشد. او برای توبیاس زنی اختیار میفرشته می

پ م، مدت سلطنت  ۴8۶، درگذشت ۵۴9هخامنشی، تولد  بزرگ، پسر ویشتاسپ، سومین پادشاهداریوش. ٢

پ م، داریوش به کمک دیگر نجبای پارسی با کشتن گئومات مغ به سلطنت رسید.   ۴8۵تا  ۵٢١سال از  ٣۶

پایتخت هخامنشیان، ضرب سکه دریک ، تقسیم کشور به ایجاد راه شاهی بین سارد پایتخت لیدی و شوش 

 از کارهای اوست.  های متعددرکشیکلش و ها ساتراپ

م، نام اصلی او تموچین بود. او قبایل مغول را متحد ساخت   ١٢٢٧اوت    ١8، درگذشت  ١١۶٢تولد حدود  .  ٣

رین ت، فرمانروای بزرگو با فتح چین، آسیای مرکزی، روسیه، ایران، خاورمیانه و همچنین اروپای شرقی

 امپراتوری جهان شد.

ه ق برابر  80٧م در شهر کش ترکستان، درگذشت  ١٣٣۶ه ق برابر  ٧٣۶شعبان  ٢۵امیر تیمور، تولد . ۴

رسید. ای از تاتارهای ترکستان بود و نیای او به قوم چنگیزخان میم، پسر امیر تراغای رئیس قبیله ١۴0۵

م در بیشتر ممالک آسیا با کمال قدرت و عظمت پادشاهی  ١۴0۵تا  ١٣٧۵موسس سلسلۀ گورکانی که از 

 کرد. تیمور در زبان چغتایی به معنای آهن است. گفته می شود در زمان کودکی زخمی و لنگ شد.



دین سون هه                                                          و قفقازپرسیا، میان رودان  

59 
 

آنها اعتقاد دارند اگر اول چشم   جسد را خارج کنند.مهم است که الشخورها اول کدام چشم 

در  رود اما اگر ابتدا چشم چپ خورده شود روح اوراست خورده شود مرده به بهشت می 

 . جهنم خواهد بود

 

 
 

باشد و از نظر سرسبزی، معماری و بناهای  ای مینواخت و خسته کننده تهران شهر یک      

های آن تنگ، غیرمنظم و پیچ در پیچ است.  بان رسد. خیازیبا هرگز به پای اصفهان نمی 

شود. مردم ای رو به خیابان باز نمی ای کاه گلی آن ظاهر غمگینی دارد. هیچ پنجره هه خان

نند. در  کمیای خود را به خیابان پرت هه دهند و زبالبه نظافت و تمیزی شهر اهمیتی نمی

خورد. خوشبختانه کشاورزان چشم می  آنجا به  و  ها کوهی از زباله اینجا طول تمامی خیابان 

ولگردی   هایغذای سگ هم  ماندۀ آنها  نند و ته کمی  استفادهعنوان کود    آنها به از  داران  و باغ 

شود. این حیوانات بدبخت با این عمل خود به نظافت شهر  که در شهر فراوان است، می

بستان غیرقابل تحمل است و  نند وگرنه فضای شهر به ویژه در فصل تاکمی کمک فراوانی 

د.  نشوهای مختلفی می ا در زیر نور و حرارت شدید آفتاب باعث بروز بیماریهه این زبال

ای البرز هه ها از تهران دور شده، در کوهپای به این دلیل شاه و اروپائیان مقیم تهران تابستان 

 د. ننکمی روند و از هوای پاک و خنک روستاها استفاده به ییالق می

ها ند آب شهر توسط کانال کمی یچ رودخانه یا جویباری از تهران عبور نه ه از آنجائیک      

 .رددگمی یرند، تأمین  گمی ای البرز سرچشمه  هه به نام قنات که از کو  ای زیرزمینیهه و شبک

روی  مسیر شوند اما در بیشتر ها در وسط شهر به روی زمین آمده و سر باز میاین قنات 

ها فقط برای آشامیدن نیست بلکه برای نظافت و شستشوی لباس  پوشانند. آب قنات میآنها را  

نند  کمیهای زیرزمینی با خود حمل ائی که این جویههشود. زبالهم از این آب استفاده می

.  شده استائی ساخته  هه ردد. برای این کار در فواصل معینی دریچ گمی باعث گرفتگی آنها  

ا هها و سوارههدر وسط خیابان ها قرار دارند خطر زیادی برای پیاد اهه چون این دریچ
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ها که  پوشاند و یا شب به ویژه در فصل زمستان که برف روی آنها را می  نند،کمی ایجاد 

 شوند. در تاریکی دیده نمی 

شود بسیار کم نور و  های روغنی تأمین میهای تهران که توسط چراغ روشنائی خیابان      

شوند.  و آنها پیش از نیمه شب خاموش می  بوده . فاصلۀ بین تیرها زیاد استضعیف 

 ه کش بهای شبانه فانوس اروپائیان و ایرانیان اعیان و اشراف هنگام مراجعت از میهمانی 

ها و اعیاد مانند عید فطر و یا هنگام عروسی مجدد شاه تمام شهر  مراه دارند. در جشن ه

ها بسیار ساده است و در کنار هر دربی دو بندیشود. البته آذین اغانی و آذین بندی می چر

ای رو به خیابان  ای ایرانیان پنجره ههدهند. چنانچه گفته شد خان روغنی قرار می  عدد چراغ

  روغنی هایای باز شهر هم با چراغ هه بندی کنند. میادین و محوط ندارد تا آنها را هم آذین 

از این نوع آذین   ردند.گمیتزئین  شوند،شکال مختلفی به روی زمین قرار داده میکه به ا

 . شودها بیشتر در اطراف کاخ شاه استفاده میبندی

تهران بازار پهن و طویلی دارد که نمایشگاه خوبی برای محصوالت داخلی و اجناس       

ای تجار خورد. در راسته. این پدیده در تمامی شهرهای ایران به چشم می استوارداتی 

ای خود را دارند. تجار و هههمدانی یا اصفهانی و در دیگری تجار یزدی و کرمانی حجر

در قزوین و شهرهای دیگر هم با توجه به شغل خود در کنار هم   هنرمندان صنایع دستی

های باریک به چشم  ای بازار کاروانسراهائی با داالن هه در میان حجر نند. کمیفعالیت 

خورد اما این کاروانسراها برای اقامت مسافرین نیست بلکه انبار و دفاتر تجار در آنها  می

فقط تجار ثروتمند قدرت مالی اجارۀ دفتر و انبار در این    قرار دارد. کامأل طبیعی است که

د که در  نباشزیباترین کاروانسراهای تهران کاروانسراهائی می . کاروانسراها را دارند

الوان و زیبا تزئین   هایاند. دیوارهای این کاروانسراها با کاشیکاری واقع شده سرای امیر 

 ند.کمی آنها را زیباتر  ،گلکاری شده  ایهه آنها حوض مرمرین و باغچ یافته و در محوطۀ

  ٢00عالی اروپاست که  شکل مدارس یک مدرسه به ١ترین مدرسۀ تهرانمعروف      

عبارت از پزشکی، فیزیک، ریاضی، جغرافیا، انگلیسی، دانشجو دارد. مواد درسی آن 

. این مدرسه اهداف بسیار باالئی دارد است  و علوم نظامی  فرانسه، روسی، موسیقی، نقاشی

نمایند تا دانشجویان را به فرا گرفتن علوم عالقمند کنند اما نتیجۀ  و اساتید آن سعی وافر می

  اندکی از دانشجویان پس از خاتمۀ تحصیل  فقط تعداد. بخش نیستکار آنها چندان رضایت 

 . شوندبرای ادامۀ تحصیل عازم پاریس می 

د اما نرسمساجد تهران نه از نظر تعداد و نه از نظر زیبائی به پای مساجد اصفهان نمی 

  یکیمراسمی برای یادبود   محرم  مردم در ایام تهران در عوض تعداد زیادی تکیه دارد که 

 و همراهان او که در کربال از یزید شکست خورده و در این  عاز فرزندان حضرت علی

شاه تأسیس شد.    امیرکبیر از سفر به روسیه در زمان ناصرالدیناز مراجعت    ای که پسدارالفنون، مدرسه .  ١

متاسفانه خود وی هیچگاه شاهد افتتاح آن نشد زیرا نخستین دسته از اساتید به سرپرستی دکتر پوالک، دو  

ه ق، سیزده  ١٢۶8االول ربیع روز پس از دستگیری و تبعید او وارد تهران شدند. دارالفنون در روز پنجم

 .روز پیش از کشته شدن امیرکبیر و با حضور شاه شروع به کار کرد
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های سیاه  نرمندان ایرانی با لباس ه  ه نند. در محوطۀ وسط تکیکمیجنگ کشته شدند، برقرار  

دهند. کسی که نقش  خوانی نمایشی انجام می مراه نوحه ه  هانگیز با ظاهری غم و خاکستری ب

ند یک پاکت کاغذی که پر از آب سرخ رنگ است به سر  کمی را بازی  عحضرت علی

و  دارد. مهاجم با شمشیر کشیده به سوی او رفته، با یک ضربۀ شمشیر آن را پاره کرده

شنیدم که تماشاچیان در عالم تخیل و واقعیت تحت  ند. من حتی کمیمایع همه جا را قرمز 

تأثیر این حرکت قرار گرفته، به طرف هنرپیشۀ مهاجم هجوم برده و حتی در موردی او  

 اند.را به قتل رسانده 

 

 
 

شاه است. این بنا مانند کاخ محل اقامت پادشاهان   زیباترین دیدنی های تهران قصر     

ر کدام استفادۀ  ه  ه چندین ساختمان کوچکتر تشکیل شده کاروپا یک تکه و بزرگ نیست و از  

زمستان و در دیگری در   شاه در ایام به خصوصی دارند. مثأل ساختمانی وجود دارد که

ند. بنائی هم مخصوص همسران وی و خدمۀ آنهاست. بنائی به  کمی فصل تابستان اقامت 

شود. تاالری محل بار  می حفاظت  موزۀ کاخ اختصاص دارد که در آن از تابلوهای نقاشی

. از آنجائیکه شاید خوانندۀ  استعام شاه است و ساختمان دیگری محل تشکیل جلسات دولت  

محترم عالقه داشته باشد در مورد جزئیات این کاخ مطالبی بداند من که شخصأ از تمامی  

 نم.کمی ام سطور زیر را نقل های کاخ به جز اندرونی دیدن کرده قسمت 

ایجاد  گوشی  ۴ محوطۀآن شده که در وسط ساخته مختلف قصر شاه به شکلی  بناهای     

ائی قرار دارد و چندین  ههشده است. در وسط این محوطه استخر بزرگی با آب زالل و فوار

های زیبا و خوشبوئی  ای اطراف آن گلهه نند. در باغچکمیقو و ماهی قرمز در آن شنا 

ند.  کمی مرمرین آن را سایه دار و خنک  پیاده روهایاند و درختان بلند و پربرگی کاشته 

 ترنند تا محوطۀ باغ خنک کمی بهار، تابستان و اوایل پائیز آنها را هر روز آبیاری    در اواخر
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 شود.

اند و در  دیوار سمت باغ را برداشته  من ابتدا وارد سالن انتظار محل شرفیابی شدم.     

ند. در وسط این سالن تخت مرمرینی  کمی عوض دو ستون بزرگ سقف آن را نگهداری 

 تخت  این  شد. کمیای قرار دارد که شاه در سالم سال نو به روی آن نشسته و قلیان سرنقره

 

 
 

های  کاریاز جنگی در دهلی به دست آمده است. دیوارهای تاالر آینه  ١نادرشاه در زمان 

با لباس شاهانه و نشسته بر   ٢علی شاهنادر شاه و فتح  زیبائی دارد و تصاویر شاه عباس،

های اصیل فرانسوی که  در یکی از دیوارها گلدوزی. بر آنها نصب شده است  تخت شاهی

 خورد.ارسال شده بود به چشم می ٣از طرف لودویگ فیلیپ

لوستر کریستال بزرگ از سقف   ٧باشد.  سالن بزرگی با کفپوش عالی می   ،تاالر تابلوها     

 در این تاالر تعداد زیادی تابلو نقاشی وجود دارد که از آویزان است.کاری شدۀ آن آینه 

   یصردر میان آنها تابلوئی از ق.  اندطرف شاهان گذشتۀ سایر کشورها به شاه ایران اهدا شده

م در درگز، درگذشت  ١۶88اکتبر  ٢٢خ برابر ١0۶۶رئیس ایل افشار و بانی دودمان افشاریه، تولد . ١

سال  در اوم، ١٧۴٧تا  ١٧٣۵خ برابر  ١١٢۶تا  ١١١۴م، سلطنت  ١٧۴٧ژوئیۀ سال  ١9خ برابر  ١١٢۶

دهلی را تصرف کرد. نادر  را فتح و  دشت چالدران تاجگذاری نمود. او در جنگ کرنال هندخ در  ١١١۵

 باالخره به دست چند تن از فرماندهان قشون خود کشته شد. 

خ برابر  ١١۵١شهریور  ١٣نام اصلی باباخان، نام پدر حسین قلی جهانسوز برادر آغامحمد خان، تولد . ٢

م در اصفهان، محل دفن قم،  ١8٣۴اکتبر  ٢٣خ برابر  ١٢١٣آبان  ١ م دامغان، درگذشت ١٧٧٢سپتامبر  ۵

 ١۵8شود او ماه، گفته می 8سال و  ٣۶م تا زمان مرگ، مدت حکومت  ١٧9٧خ برابر  ١١٧۶سلطنت از 

 فرزند داشت. ٢۶0همسر و 

٣ .Ludvig Filip  فرانسه از م، پادشاه  ١8۵0اوت  ٢۶م، درگذشت  ١٧٧٣اکتبر  ۶لوئی فیلیپ، تولد

 ١8٣0م در تبعید در انگلستان و آمریکا بود و در انقالب ژوئیه  ١8١۴تا  ١٧9٣ م، او از ١8۴8تا  ١8٣0

 داده بودند.  لقبم با پشتیبانی اشراف به سلطنت رسید. مردم به او شاه گالبی 
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 دیده ۵و یک ماکت از کلوزئوم ۴و ناپلئون اول ٣امانوئلویکتور، ٢الکساندر دوم، ١ویلهلم

 و  های سرسبز طبیعیگذشته از آنها چند تابلوی نقاشی با مناظری از دریا و محیط  شد.می

 

 
 

١ .Wilhelm ٢م برلین، پادشاه پروس از  ١888 مارس 9م برلین، درگذشت  ١٧9٧مارس  ٢٢، تولد 

 ١8۵8در سال او تا زمان مرگ.  ١8٧١ژانویه  ١8تا زمان مرگ، اولین امپراتور آلمان از  ١8۶١ژانویه 

 م تخت شاهی را تصاحب ١8۶١پس از مرگ پادشاه در سال و م زمام امور کشورش را دردست گرفت 

رانسه به فدر در کاخ ورسای او م  ١8٧١چشمگیر در جنگ فرانسه و پروس در سال پس از پیروزی .کرد

 .صوب کردمنبه عنوان صدراعظِم آلمان را و بیسمارک  هعنوان امپراتور تاجگذاری کرد

٢ .Alexander II م در  ١8١8آوریل  ٢9، الکساندر دوم نیکوالویچ ملقب به الکساندر آزاد کننده، تولد

زمان ترور، م تا  ١8۵۵مارس  ٣م در سنت پترزبورگ، تزار روسیه از  ١88١مارس  ١٣مسکو، ترور 

 او قیمومیت فنالند و پادشاهی لهستان را هم به عهده داشت. 

٣ .Viktor Emanuel  م در رم، پادشاه  ١8٧8ژانویه  9م در تورین، درگذشت  ١8٢0مارس  ١۴تولد

گیری پدرش کارل م بود. او پس از کناره ١8٧8تا  ١8۶١م و پادشاه ایتالیا از  ١8۶١تا  ١8۴9ساردنی از 

وزیر خود کاوور در فراهم نمودن زمینه وحدت ایتالیا، دست تخت نشست و با دادن اختیار تام به آلبرت، به 

 او را باز گذاشت.

۴ .Napoleon I  م،  ١8٢٢مه  ۵م در جزیرۀ کرس، درگذشت  ١٧۶9اوت  ١۵ناپلئون بوناپارت، تولد

ون در ابتدا سرهنگی گمنام بود اما پس از  م، ناپلئ ١8١۵تا  ١80۴ هاینخستین امپراتور فرانسه در سال

انقالب فرانسه به یکباره قدرت گرفت. به کمک دو برادر خود لوسین و ژوزف مجلس را منحل کرده و خود 

را امپراتور نامید. به جز انگلستان تقریبأ تمام اروپا، مصر و سوریه را تسخیر کرد و آنگاه عازم روسیه شد  

ها ن نتوانست به تزار روسیه دست یابد و در سرمای کشنده این کشور با روس و تا مسکو پیش رفت. اما چو

ها تسلیم کرد م خود را به انگلیسی ١8١۵ژوئن سال  ١8صلح نمود. او پس از شکست در نبرد واترلو در 

 .سالگی در همان جا درگذشت ۵٢به دلیل بیماری در سن و  و به جزیرۀ سنت هلن تبعید شد

۵ .Closseum 
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ها بود.  در سنین مختلف هم در میان نقاشی همچنین تعداد زیادی نقاشی از چهرۀ شاه فعلی

در  تاالر   خورد.خواندند به روی میزی به چشم میچند مجسمه از پرندگان که آواز هم می

صرف   ساله در روز تولد خود اعضاء فامیل و اروپائیان مقیم تهران را بههمه   ی شاهدیگر

سالن پنجرۀ   شام شرکت ندارد اما در عرض البته خود او در صرف کند.شام دعوت می 

شود. شاه و همسرانش در این اطاق غذای  بزرگی وجود دارد که به اطاق جانبی باز می

 م میهمانان را زیر نظر دارند.خود را میل کرده و مراسم شا

 

 
 

با روکشی از  ١کفپوش شده تختی های اعالی ایرانیدر یک تاالر دیگر که با فرش      

 .های بزرگ قیمتی مانند زمرد قرار داردهای ضخیم طال و سنگ ورقه

دفتر کار شاه در تاالری با لوسترهای بزرگ کریستال واقع شده است. او در این تاالر به  

در مقابل    ا را روی میز کوتاهی که هه روی زمین نشسته و سندها و ورق  ای بهتشکچه   روی

او  .شودای از این تاالر دیده میای او در گوشه ند. میز کار نقره کمیقرار دارد امضاء  او

های ند. روی این میز پوشیده از کتاب کمیمیز نگهداری  افزار خود را در کشوهای این نوشت 

 اسکار تاالر تابلوئی از اعلیحضرت  در میان سایر تزئینات این  .بود ایرانی فرانسوی و
های یکی از تخت و احتماأل منظور نویسنده تخت طاووس باشد که در آغاز تخت خورشید نام داشت . ١

توسط جواهرسازان اصفهان  ،ه ق ١٢١۶شاه در سال علینشان سلطنتی ایران بود که به فرمان فتحجواهر

الدوله این تخت به نام وی تخت طاووس نامیده شد. علی شاه با طاووس تاجساخته شد و پس از ازدواج فتح

 تخت طاووس نادر با مرگ وی توسط غارتگران تخریب و به یغما برده شد.
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الر قصر  زیباترین تا شود.پادشاه سوئد و نروژ در اونیفورم نیروی دریائی دیده می ١دوم

اندازۀ سالن   موزۀ سلطنتی اختصاص داده شده است. این تاالر به   باشد که بهشاه تاالری می 

ا  هه داخل قفس باشد و سقف کمانی شکلی دارد. اشیاء نایاب و قیمتی در کلیسای بزرگی می 

د. به عنوان مثال باید از کرۀ زمین بزرگی به قطر دو  نشوو به روی میزها نگهداری می

اند. مثأل  های قیمتی آن را زینت داده فوت نام برد که به دستور شاه ساخته شده و با سنگ 

ها با  ند، اقیانوس کمیکویرهای گرم آفریقا با یاقوت که نور سرخ رنگی به اطراف پراکنده 

اند. از سایر اشیاء قیمتی این  رنگ تزئین شدههای بی ها با کریستالهای آبی و قطب سنگ 

بر آنها ثبت   شولدنام برد که نام نوردن  ٢د از دو قطعه کریستال کوهی از گرینلندموزه بای

وجود دارد که توسط دکتر   های قطبی های او به روی یخ رویشده و آلبوم عکسی از پیاده 

 نت به شاه اهدا شده است. به هی

  لوسترهایدیوارهای این تاالر با سپرهای نظامی بزرگ تزئین شده و از سقف آن      

کریستال اعال و بزرگ آویزان است. به روی کف آئینه وار آن دو صندلی قرار دارد که  

ای پنجرۀ  ههها و آویزهای پردتوپی .  باشدروکش آنها از جنس ابریشم اصیل و زرد رنگ می

نظیر بوده و به  این تاالر از مروارید اصل است. به یک کالم شکوه و جالل این تاالر بی 

رسد که آدم در قصر یکی از سالطین اروپائی حضور دارد. هر کسی اجازۀ دیدار  نظر می 

گردوئی سالن زده شده و با مهر شاه مهر و  قفل بزرگی بر در چوب  .از این موزه را ندارد

 تاالر را دارند.موم درب این ومهر  برداشتن  موزه اجازۀموم شده است. فقط شاه و مسئول این 

باشند.  و با جلد قرمز رنگ می  ها به زبان فارسیتقریبأ همۀ کتاب در کتابخانۀ سلطنتی       

 هایای به روی کاغذ سفید رنگ به پشت آنها چسبانده شده است. در یک قفسه کتاب نوشته 

قرار   جهان به زبان آلمانی   هائی در مورد ایران و چندین نقشۀ به ویژه کتاب   اروپائی  اعالی

شود که دکتر  دربار سوئد هم دیده می  ژورنال خانوادگی چندین جلد از شمارۀ ساالنۀ . دارد

ها به قدری خوشحال شد  نگام تحویل این کتاب ه ه آن را به کتابخانۀ شاه اهدا کرده است. شا

 های آن را به زبان فرانسه ترجمه کند. که بالفاصله دستور داد دکتر زیرنویس عکس

بگویم. نقشۀ ایران مانند کاغذ دیواری م سخنی ه ه باالخره باید از تاالر جغرافیای شا     

و   ا اصل و به زبان انگلیسیهه دیوارهای این تاالر را تزئین کرده است. تعدادی از نقش 

 روی میزی دو کرۀ زمین قرار دارد.به . دنباشمی  تعدادی کپی شده و به زبان فارسی

  رد. او تنهابسر می  شاه است و او اغلب در این اطاق به  جغرافیا مبحث مورد عالقۀ      

عالقه داشته و در آن   جغرافیای کشور خود و آسیای مرکزی مردی در ایران است که به 

 . باشدنظر میصاحب 
١ . Oscar II م، سومین پسر  ١90٧دسامبر  8، درگذشت ١8٢9 ژانویۀ ٢١اسکار دوم فردریک، تولد

م، تجزیۀ دوستانۀ شبه  ١90٧تا  ١8٧٢م، پادشاه سوئد از  ١90۵تا  ١8٧٢اسکار اول، پادشاه نروژ از 

 میالدی در زمان وی عملی شد. ١90۵اکتبر  ٢۶جزیرۀ اسکاندیناوی به دو کشور سوئد و نروژ در 

٢ .Greenland مختار، شمالی متعلق به دانمارک اما خودبزرگترین جزیرۀ جهان واقع در اقیانوس اطلس

 ٪ آنرا اسکیموهای اینوئیت تشکیل می دهد. 8٧نفر که  ٣09۵۶ملیون کیلومتر مربع، جمعیت  ٢،٢مساحت 
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های تمامی زین  .ساز دربار واقع شده استهای این قصر کارگاه زین در یکی از ساختمان 

شوند. اطاق بزرگی هم در اختیار پرندگان شاه است و آنها  شاه در این کارگاه نگهداری می

 نند. کمیپرواز  که با چوب ساخته شده آزادانه  در محیط طبیعی

توانم در مورد آن مطلبی بنویسم. ظاهر ساختمان  من حرم شاه یا اندرونی را ندیدم و نمی      

  شود که درون آن با سایر تاالرهای کاخ و یا قسمت خصوصیبسیار زیباست اما گفته می 

 .دهندتعداد زیادی سرباز در خارج آن نگهبانی می   دربار شاهان اروپائی قابل مقایسه نیست.

رسد. تعدادی پس از خروج از دروازۀ قصر خیابان پهنی مستقیمأ به میدان توپخانه می      

باشند. در وسط این میدان در  توپ، گلوله و خدمۀ آنها در اطراف این میدان مستقر می

ها به غنیمت گرفته در معرض دید  قبضه توپ که شاه عباس بزرگ از پرتغالی  ٣  جایگاهی

 همگان قرار دارد.

وزیر خارجۀ ایران است. پس از ورود   ١سایر بناهای دیدنی تهران کاخ یحیی خاناز      

ای مرمرین مفروش شده با فرش  ههشدۀ زیبای آن، توسط پل  کاریبه تاالر بزرگ و کاشی 

از نکات    شود. به آن باز می  ایا اطاق زیبا و افسانه هه رسیم که درب دقرمز به راهروئی می 

است که پس از اتمام آن بزرگترین   ٢ن در حال ساختن مسجدیجالب این است که یحیی خا

ستون   ۴۴اندازه بزرگ که سقف آن توسط بنای این مسجد بی  مسجد تهران خواهد شد. 

روی تاالر بزرگ آن ساخته    گنبد بزرگی به  .است  سال پیش آغاز شده  9شود  می  نگهداری

کاره من موفق شدم وارد این ساختمان نیمه . یردگمی ای بلندی آن را در بر هه شده و منار

حق ورود به آن را با پاهای نجس خود نخواهد  شوم اما پس از افتتاح هیچ غیرمسلمانی 

 داشت.

خواهم در مورد نکته ای دربارۀ قصر  پیش از خاتمۀ مطلب در مورد تهران اجازه می     

در زیرزمین این قصر حوضی مرمرین   شاه بیان کنم.یعلقدیمی و در حال فروریزی فتح 

هرگاه زنان حرم قصد آبتنی داشتند   .رسیدبه آن می  از اندرونی ایسرسره  وجود داشت که 

بیان کنم  احتیاجی نیست  . ندشدمیداخل استخر سرازیر  این سرسره نشسته و مستقیمأ به  به 

کرد. دکتر و من هم این سرسره  میکه شاه در داخل استخر این کار زنان خود را نظاره 

 را امتحان کردیم و آن را قابل قبول یافتیم. 

 

 

 
ه ق در قزوین، درگذشت  ١٢۴٧خان امیر دیوان قزوینی، تولد یحیی خان مشیرالدوله، فرزند میرزا نبی. ١

 خان سپهساالردر جوار قبر برادرش میرزا حسین عه ق، محل دفن حرم امام رضا  ١٣09الثانی جمادی ٢0

الدوله، خواهر ناصرالدین شاه و شوهر چهارم عزت و، از رجال برجسته و نامدار عصر قاجار در مشهد

 بود.بیوه امیرکبیر 

در سال    اوخان سپهساالر قزوینی صدراعظم ناصرالدین شاه است.  مسجد سپهساالر، بانی آن میرزا حسین.  ٢

خان در مشهد وفات یافت، برادرش یحیی ١٢۶0خ بنای این ساختمان را آغاز کرد و چون در سال  ١٢۵8

 مشیرالدوله در تکمیل و اتمام این بنا همت گماشت. 


