
 
 
 
 
 

 *افسانه و واقعيت دربارة احمدشاه
 

 دكتر مصطفي رحيمي

 

صالحيت اي بيانگيزي هستند. عدهكتابهاي تاريخي ما داراي سرنوشت غم

اج ه از روفالن واقعه را تحقيق كنند، با استفاد كه حتي حوصله ندارند سال رويداد

كنناد و ميكتابهاي قطور با جلد زركوب، باا شاتاب كااخي  اود را وارد باازار 

آميزناد. از رارد ديگار بعااي از مور اان نياز حقيقت را با افسانه و تخيل مي

گيرند. در اين آشفته بازار مان دانند يا به جد نميشرايط كار  طير  ود را يا نمي

گيرند و از چون و چناد راه شناسم كه كار  ود را جدي ميدو استثناء بيشتر نمي

دكتار محمادجواد  ادو ا در دو ساط  متفااو  اناد. يياي از ايان نيز باارالع

 كتاب سيماي احمدشاه قاجار است. اخسالمي نويسندةشيخ

نويسنده از همان ابتدا يك مصيبت بزرگ اجتماعي ما را ا كاه قسامتي از 

ما مردم ايران باه عااد  »نويسد: كند. ميبار آن متوجه مور ان است ا مطرح مي

« دروغ شايرين»دهيم و ترجي  ماي« حقيقت»ا بر ر« افسانه»ايم كه روري بار آمده

حقيقتاي اسات مسالم كاه امياد اسات  (1)«شاماريم...مي« راست تلخ»را بهتر از 

                                                           

اخساالمي، نشار گفتاار، نقد كتاب سيماي احمدشاه قاجار، )جلد ييم(، نوشتة دكتر محمدجواد شيخ* 

  .1368تهران 
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 هاي آن را باز شناسند و درمانش را پيشنهاد كنند.پژوهندگان ريشه

 واه و نياز گويد كه احمدشاه، سلطاني بود دموكرا  و مشرورهافسانه مي

كاه سالطنت  اود را بار سار ايان كاار و مخالفات باا  1919مخالف با قرارداد 

 گويد.انگليسيان گذاشت، اكنون ببينيم تاريخ چه مي

اند، فرزند دوازده سالة او را به آزاديخواهان كه محمدعلي شاه را  لع كرده

پرستي محمدعلي شاه هماين باك كاه باراي وليعهاد گمارند. در بيگانهشاهي مي

كند، آن هم روسي نظامي. شاه چون كودك ماناده يايران معلم روسي استخدام م

شود تا نزد پادر است كه پك از نشستن به تخت سلطنت، روزي سوار اخغي مي

شوند و او را به سرير موقع مطلع ميو مادرش به زرگنده بگريزد، ولي درباريان به

ند، دهگردانند. البته آزاديخواهان به  دمت معلم روسي  اتمه ميسلطنت باز مي

ولي دوازده سال تربيت نزد پدري چون محمدعلي شاه كار  ود را كارده اسات. 

اند و زرق و برق اين فلز تا هاي رال دادهبازي به او سيهجاي اسبابدر كودكي به

دوستي او اين نيسات، دارد. البته همة عامل پولآ ر عمر چشمان شاه را  يره مي

زدودني داشته اسات،  پذير او اثري نانقشمسلماً در ذهن « پرورش»گونه ولي اين

 صوص كاه باراي تشاويق او باه درا  وانادن بارايش حسااب پاولي بااز به

عامل ديگر مسألة وراثت بوده است. اجاداد او غالبااً  ودبا تاة پاول  (2)كنند.مي

پرستي آن كه، بعدها، ذا  شااهانه مااهي پاانزده هازار . عاقبت اين پول(3)اندبوده

الدوله، سياستمدار مورد اعتماد گيرد كه وثوقار  انگلستان رشوه ميتومان از سف

شاود مقارري ماذكور تاا هنگاامي كاه آنان را، در صادار  نگااه دارد. قارار مي

چاو كارد « ساالرين»)چنين كنند  (4)الدوله بر سر كار است، پردا ت شود.وثوق

ناه زيااد فرقاي بايد كار(. البته شاه در ايان معاملاة شايرين مياان  اودي و بيگا
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 گذارد. نمي

فته ... حتي به جد  ود )كامران ميرزا( كه براي حيومت  راسان درنظر گر

و  شده بود، پيغام داد كه نيرالدوله براي احراز همين سمت، حاضر اسات ييصاد

يصاد پنجاه هزار تومان تقديم مقام سلطنت كند. درمورد شما ايان مبلار را باه ي

شاود.  ولاي اگار از تقاديم آن سايه پذيرفتاه نميدهم ]نهزار تومان تخفيف ماي

 (5)استنياد ورزيد حيومت  راسان را به نيرالدوله تفويض  واهم كرد...

يان اناگفته معلوم است كه والي محترم در همان ماههاي اول چندين برابر 

حتيار پول را به ناحق از مردم  راسان  واهد گرفت. ضمناً شاهنشاه جمجاه در ا

تارين محتياران لذاند از مقاام راند و حاضر نبودههم دست داشته ارزاق عمومي

ا فرود آيند: در قحطي تهران، مصادد با آ رين سال جنگ جهااني اول مستوفي

ا از فرط استيصال حاضر شد كلية گندمهاي شااه را با»الممالك، صدراعظم وقت 

ر باار سود مناسب بخرد و در ا تياار ماردم تهاران بگاذارد، ولاي احمدشااه زيا

وجه قيمتي كمتر از قيمات پردا ات شاده باه سااير گفت به هيچرفت و مينمي

 (6)محتيران پايتخت قبول نخواهد كرد...

توان يافات. در اين كتاب دربارة رجال دورة قاجار نيز ارالعا  جالبي مي

  وانيم:ازجمله از قول وزير مختار انگليك در زمان ناصرالدين شاه مي

الساالطان( و وزياار اصااغر ان امين)اتابااك مياارزا عليصاادراعظم ايااران »

داشتني هستند. و سياست در نظرشاان بر ورد و دوستاش مرداني  وش ارجه

چيزي شبيه بازيچه و شو ي است. هردوي آنهاا جساماً و روحااً تحات تملاك 

گازارش  روسها هستند و تقريباً تمام اسرار ممليتي را مو به مو به سفار  روسيه

 (7)«..دهند.مي
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سياست در نظرشان شو ي است يعني سرنوشت ممليت مهم نيست، اگر 

 رسد كافي است!ان مينرسد، همين كه به چاه به آب نمي

كناد چناين اسات: در واقعة ديگر كه نوكرمآبي رجال آن زمان را ثابت مي

دهاد و العمااره شيسات ميسردار عماكي قواي عثمااني را در كو  1916سال 

شاوند و شود. وزراي مختار روا و انگليك دستپاچه ميهمدان مي فاتحانه وارد

تري نقل مياان كنند كه چون تهران در  طر است به محل امنبه شاه پيشنهاد مي

از علمااء، شااهزادگان، رجاال، وزرا، و »نفاري  35كند. موضاوع درياك هي ات 

پاك ». گيرندشود و پك از مذاكره رأي مخفي ميمطرح مي« وزيران سابقنخست

نفر اعاااي مجلاك فقاط دو نفار باه نفاع  35از شمارش آراء معلوم شد كه از 

ناد( پيشنهاد وزراي مختار روا و انگليك )كه  واستار  روج شاه از تهران بود

اي از دوساتانش اند. همان شب وزير مختار روا سر ميز شام براي عدهرأي داده

اناد كاه آن دو ع كارده و گفتهتعريف كرد كه تا اين ساعت يازده نفر به وي رجو

 (8)«اند ما بوديم!نفر كه به نفع پيشنهاد روسها رأي داده

ا چه؟ آيا مصلحت وقت چنين  1919الدوله ا عاقد قرارداد اما دربارة وثوق

نويساد كاه كرده يا  يانتي در كاار باوده اسات؟ نويسانده كتااب ميايجاب مي

سپك از قول مهدي بامداد  (9)«وارالدوله كاري است بك دشقااو  دربارة وثوق»

 آورد:چنين مي

الدوله مردي بود باسواد، باهوش، نويسنده، نارق، فعاال، پركاار )تاا وثوق»

 (10)«اينجا عين حقيقت را گفته( ولي به تمام معني  ائن و نادرست...

 شت:توان آسان از آن گذآورد كه نميسپك داوري  اصي مي

ساال ا يار صادراعظم، وزيار اعظام، ياا  رجالي كه در اين صد و پنجاه»
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اناد. ند، اكثراً مردماني خيق و بانبوغ و با اساتعداد بودهاوزير كشور ما شدهنخست

اما چون بدبختانه ملتي در كار نبوده )تأكياد از نويساندة كتااب( كاه در صاور  

كشف شدن اعمال  طا، جرم، جنايت، يا كارهاي نامجاز، از آنها باز واست كند 

قبيل اعمال است در كف دستشان بگذارد ... فرهايي را كه سزاي ارتياب اينو كي

جاي اينيه ترقيا   ود را از راه  دمت باه رلب ايران بهرجال سودجوي و جاه

مااردم كسااب كننااد، از رريااق تقاارب بااه بيگانگااان اياان منظااور را حاصاال 

 (11)«اند.كردهمي

 رار گيرد كه: اين البته مسألة مهمي است و بايد مورد بحث ق

 اند؟ ا تا چه اندازه مردم آزادي داشته1

.. ميان قدر  دو حريف پارزور و پر دعاه .»ا تا چه حد به گفتة بامداد 2

اند؟ و تا چه حاد ايان عاذر پذيرفتاه اي از  ود نداشته رد و خش بوده و اراده

 است؟

 ا و سرانجام تا چه حد در پاداش دادن باه  اادم و تنبياه  اائن قصاور3

 اند؟كرده

 در مقابال دريافات دو»به احمدشاه باز گرديم. وي در سفر باه  وزساتان 

كلي نادياده هزار ليرة نقد )به عنوان پيشيش( اعماال و جنايتهااي  زعال را باه

 (12)«گيرد.مي

ادامااه دارد: اجاادادش تااامين حيوماات  ااود را از روسااها «  اادمت»

كار ارگر كهناهصرار او ايان اساتعمها. بر اثر انگليسي واستند و احمدشاه از امي

 دهد:سند زير را به او مي

اعليحار  سلطان احمدشاه قاجار و جانشينان ايشان مادام كاه بار وفاق »



 84 41/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ماات وسياساات و صااوابديد مااا در ايااران عماال كننااد از حماياات دوسااتانة حي

 (13)«مند  واهند بود.اعليحار  پادشاه انگلستان بهره

 بينيم كه شاهمادام كه بر وفق سياست و صوابديد ما در ايران عمل كنند! مي

د پيشاپيش  ود را تقريباً مجاني فرو ته است. پك موضاوع مخالفات باا قاراردا

گوييم شاه مجاني  ود را اند( افسانه است. مي)كه ررفدارانش شايع سا ته 1919

كند كه مورد موافقت العمر ميفرو ته، زيرا از دولت فخيمه تقاضاي مقرري مادام

از  آيا فاايحتي از ايان رساواتر قابال تصاور هسات؟ شااهي (14)گيرد.قرار نمي

گوياد ناه! باا كند و استعمارگر ميدائم مي« مواجب»كشوري استعمارگر تقاضاي 

در مجلاك مهمااني لارد  1919ناوامبر  2احمدشاه در نطقي كه در شب »اين كه 

باا جمالتاي  1919 ارر  اود را از انعقااد قارارداد  كند، رضايتكرزن ايراد مي

 (15)«دارد.صري  و روشن اعالم مي

ها به هر كاري قادرند. اين بردگي مطلق، زادة اين افسانه است كه انگليسي

 (16)«توانند از  رگاه به زير آورند.ها ماه را نيز ميانگليسي»فرمايد: ناصرالملك مي

ا تاه پك چه بهتر كه به امر پر كردن جيب پرد« .ملتي هم در كار نيست»ازررفي 

باه  شود. چنين است كه شاه و صدراعظم اگر دعوايي دارند بر سر پول است. بناا

 نوشتة مرحوم بهار كه در اين كتاب نقل شده است:
 

سلطان احمدشاه چندي بود كه در امور ممليتي،  اصه در عازل و نصاب »

قبيال . بار سار اينبنرداز اين  راه ي فوايدي كرد و حيام اياخ  مدا له مي

الدوله پيدا شد،  اصه پك از آنياه شااه موضوعا ، شيرآبي ميان شاه و وثوق

الدولاه( احااار شاده و السلطنه )والي  راساان و بارادر وثوقامر كرد كه قوام

السلطنه )عموي احمدشاه( به عنوان والي جديد، به ايالت مزبور شاهزاده نصر 
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شود. شااه باري جنگ پنهاني ميان شاه و صدراعظم مغلوبه مي (71)«گسيل گردد.

الدولااه را بااه دل شااود، ولااي كينااة وثوقساااكت مي» ااورد و شيساات مي

 .(18)«گيرد.مي

 

الدولاه مخالفات ماالي اسات ناه سلطان بن سلطان باا وثوق پك مخالفت

پوشاي اصولي. اعليحار  در اين مورد چنان صاري  اسات كاه نياازي باه پرده

اياد و شاما پاول گرفته»گوياد: بيند.  طاب به صدراعظم و وزير  ارجه ميمين

باياد  (19)«ام چارا اماااء كانم؟ايد، من كه هنوز پولي نگرفتهقرارداد را اماا كرده

 گفت: 

 رموز مصلحت ملك  سروان دانند

  تو حافظا مخروش! نشينيگداي گوشه

كناد باه ا را كه  رج ميشود. پولهگذراني عازم اروپا ميشاه براي  وش 

الدوله با برگشت او مخالفات ها به اشارة وثوقچون انگليسي»افتد و ياد ورن مي

« الدوله مخالفت كند و نه با قرارداد.دهد كه نه با وثوقكنند شاه به آنان قول ميمي

ها، با قرارداد جرأ  مخالفات نادارد، اماا گردد. البته از ترا انگليسيپك باز مي

 گذارد. علت اصلي؟الدوله مياً چوب خي چرخ سياست وثوقمرتب

اي كاه آغااز گفت كه رشتة مذاكراتش با شاه از هر نقطهالدوله ميوثوق» 

شود به يك نقطة بخصوص: يعني تأمين وجوه مورد نظر گردد سرانجام منتهي مي

جاوه وزير باز واست كرده كه چرا موقعي كه در اروپا بوده وشاه. شاه از نخست

له در حال حاضر از دولت مطالبه اند؟ اقالمي كه معظمخزم را برايش ارسال نيرده

 كند عبارتند از:مي

ا يك ميليون فرانك كه از حساب شخصي  ود  رج كارده اسات! چاه 1
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  رجي؟!

الدوله قار  ا هشت هزار ليره كه پايش از حركات از اياران از نصار 2

 كرده.

شااه ]ان پول نقد كه پيش رومانيانك داشته ا ]قابل دقت  پنجاه هزار توم3

اند  ولي صراد مزبور به علت ورشيساتگي قاادر باه به مرابحه هم عالقه داشته

 تأدية آن نيست.

وزير به شاه قول داده كه وجاوه خزم را از جاايي تهياه كناد، ولاي نخست

راي اي بشخصاً پيش من ]وزير مختار انگليك  اعتراد كرد كه هيچ منبع يا وسيله

 (20)«تهية اين پول ندارد...

كند كه اين پولها را دولت باه اقسااط بپاردازد ولاي صدراعظم التماا مي

اه و افازايش سرانجام بر اثر تحرييا  ش (21)گيرد.مورد موافقت ملوكانه قرار نمي

تاوان موافاق باراي قارارداد، بينناد از ايان بيشاتر نميها ميها، انگليسينارضايي

 لفان را حبك و تبعيد كرد.و مخا«  ريد»

كند. در اينجا دارند و او استعفا ميالدوله دست برميناچار از حمايت وثوق

اي كشوري، بليه ها كاله بگذارد، البته نه بر سر مسأله واهد سر انگليسيشاه مي

شوند تا هنگامي كه شاه از ها حاضر مياش. گفتيم كه انگليسيبر سر ادامة مقرري

الدوله نك وثوقله حمايت كند ماهي پانزده هزار تومان به او بدهند. و ايالدووثوق

 سقوط كرده است. حقة شاهانه را از زبان وزير مختار دولت فخيمه بشنويد:

اعليحار  اظهار داشتند كه اگر كابينة بعدي نيز به اندازة حيومت فعلي »

اي كه اً از هيچ كابينهمورد قبول انگلستان باشد )كه حتماً بايد باشد، وگرنه شخص

همياري با انگلستان را در صدر برنامة  ود قرار نداده باشاد پشاتيباني نخواهناد 
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كرد( در آن صور  اميدوار است آن مقرري ماهيانه پانزده هزار تومان كه در حال 

 دارد، در آتيه نيز كماكان پردا ت گردد.حاضر دريافت مي

راي رار سفار  انگليك با ايشان )باز اعليحار  سؤال كردم: آيا قول و ق

را  ي آتي ايرانهاپردا ت اين مقرري( منحصر به كابينة كنوني بوده با اينيه كابينه

گرفته؟ شاه جاواب داد كاه شاق دوم نيز، كه مورد قبول انگلستان باشند دربر مي

زنان صحي  است. اما پك از رسيدگي به سوابق قايه و ا ذ ارالعا  خزم از راي

 (22)« ، برايم مسلم شد كه شقِ اول صحي  بوده...سفار
 

* 
 

قدري از  يانات . اينان به1919اما يك جملة ديگر دربارة عاقدين قرارداد 

دو  اند كه براي تأمين آتية  اود ود و تنفر مردم ايران از آن قرارداد هراا داشته

  واستند.امتياز اساسي از دولت بريتانيا مي

يجاة بساته از ررد حيومت انگلستان كاه اگار درنت نامة كتبيا تامين1»

الدولاه ساقوط كارد، شدن قرارداد، شورشي در ايران بر است و حيومات وثوق

الدوله وزيار الدولاه، فيروزميارزا نصار اولياي مسؤول بريتانيا هرسه آنها )وثوق

الدوله وزير دارايي( را در ييي از مساتمليا   اود باه  ارجه، اكبر ميرزا صارم

 وان پناهندة سياسي بپذيرند.عن

گانه، در رول مد  تبعيد و پناهندگي حقاوقي ا به هركدام از وزراي سه2

ر رفااه دبرابر عايدا  شخصي آنها در ايران پردا ت شود كه بتوانند بقية عمر را 

 (23)«سر برند.نيازي بهو بي

اي به شرح زيار باه شود، در عو  رشوهبا قسمت اول تقاضا موافقت مي
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تومان،  100000الدوله تومان، نصر  200000الدوله گردد: وثوقآنان پردا ت مي

 تومان. 100000الدوله صارم

 انديشيدند، شك داريد؟هنوز هم دربارة اين كه اينان به مصلحت ايران مي
 

 ها:يادداشت
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