
 
 
 
 
 

 *ياد يك روز از دوران ناصري
 

 *جناب خان معير
 

. ق. در پاريس نمايشگااهي ديگيني  ه 1306مسيحي مطابق با  1888سال 

جاي مانگي    هوگ ز در دل پايت گ  برپا شي كه برج ايفل از آن بساط شارف به

ليين شگا  را خيگال سگفر صگرااكوي. هم در آن سال نزيباي فرانسه خ دنمايي مي

السگلطان لبگ  اصغرخان را كگه آن زمگان امينن به سر افتاد   ميرزا عليفرناستا

 شي مأم ر تهية ل ازم آن ساخ .داش     زير اعظم ناميي  مي

چيز فراهم آمگي   شگا  آهوگر فرنگر كگرد. همراهگان در انيك ميت همه

اختيار لب  يافگ   خل ت كه بعيها صاح خان امينعبارت ب دني از: غالمحسين

خان مجيالي لگه   چوگي تگن دياگر از خان آج دان حضگ ر  مهگييبليدكآقا مر

خان عزيزالسلطان كه آن هواام چهارد  سال داشگ  خ اص پيش يمتان. غالمعلي

الي لگه نيگز در ها   پيشكارش شاهزاد  شگاپ رميرزا مببلبچهبا يكي د  تا از غالم

 ركاب ب دني.

ز س داي سفر ديار فرنر محميخان معيرالممالك كه از ديرباپيرم د س 

پر رد م قع را مغتوم شمرد  از شا  اجازت خ اس  تا جياگانگه عگازم در سر مي

                                                           
  .310-306  صص 1339  شهري ر 146يغما  ش  *

 خان معيرالممالك.ستعليد  ** 
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ار پا ش د. شا  رخض  فرم د   پيرم د  مگا  بعگي بگا گر هگي همگرا  ازجملگه 

اهلل ميرزا  دكتر باقرخان طبي  خان ادگي  آقا ميرزا احمگي ام شاهزاد  امانزاد دائي

 ابراهيم را  فرنر در پيش گرفتوي. عكاس   پسرش ميرزا

. ق. از را  تبريز بگه ايگران بگاز  ه 1408شا  در ا ايل پائيز سال ناصراليين

گش . در تبريز بيماري صع  به  ي ر ي نم د   حالش چويان ديارگگ ن شگي 

هوگر كه طبيبان اميي از حياتش برييني  لي سرانجام سالم  مزاج بگاز يافگ    آ

بگگر حركگگ  شگگا  از تبريگگز بگگه طهگگران رسگگيي مگگادرم پايت گگ  كگگرد. چگگ ن خ

زان بگيش خگمرا گف  تا به استببال شتابم. آن هواا  چهارد   الدولهعصمة

 نييي  ب دم   بهار عمر را هو ز از آف  د ران آسيبي نرسيي  ب د.

جا همرا    راهوماي  ق    همهدائي مادرم شاهزاد  جهاناير ميرزا كه همه

د  را آمگا براي ر ز استببال ناهاري مفصل تهيه   ديار ل ازم من ب د دست ر داد تا

 كووي.

اعي ب د. بامياد از مهرآبگاد سگ ي كگرج سآن ر ز ه ا آرام   از هر حيث م

الشگعرا  شگاهزاد  رهسپار شييم. در ن كالسكه شاهزادة عبيالحسين ميگرزا شمس

ر  بگر پشگ  جهاناير ميرزا   من قرار داشگتيم. بسگاط ناهگار   آبيارخانگه   غيگ

شيني از عب  ر ان ب د  تبريباً يك قاطرهايي كه اصطالحاً قاطر آبياري ناميي  مي

ي به فاصلة سي چهل گگام بگه راسگ  افرسور   نيم از مهرآباد گذشته قرا ل انه

جاد   اقع   يك نار ن پي نيي كهن   چوي درخ  بيي پرشاخ   برگ در ميانش 

نتظار م ك  شا  آنجا را مواس  يافته بيان س  گرفته ب د. براي خ ردن ناهار در ا

رانييم. فراشها نميهاي آبياري را در ساية درختها گسترد  چاي حاضگر آ ردنگي. 

پس از ن شيين چاي بر بام قرا ل انه برآمي  با د ربين به تماشاي اطراف   امتياد 
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هگاي شگي. از ارد ي نظگامي   ارد را  پرداختم  عب ر   مر ر در جاد  قطگع نمي

ديار كه از مستببلين تشكيل يافته بگ د دسگته دسگته سگ ار   پيگاد  سگ ي شگهر 

رفتوي   گر   گر   از شهر جان  كرج ر ان ب دني   در آن ميان دستفر شگان مي

داشتوي. تماشاي انبگ هي   جوگبش مگردم در آن متاع خ يش را به آنان عرضه مي

اي كه س ي كرج ر ان ب د بگه ب ش ب د. از آن ميان درشكهسن برايم بسيار لذت

محاذات قرا ل انه كوار جاد  ايستاد   چ ن با د ربين بيان ناريستم مردي فربه   
داش    پگس از گفگ    مسن را دييم كه با يكي از فراشان صحب  مي نسبةً 

رسي   از بام قرا ل انه بگه شو دي ك تا  جان  ما راني  من دانستم كه مهماني مي

 زير آميم.

آيگي امجيالي لگه از خ يشگان شگا  اسگ . مگرا گفگ  فگالن كگه مي دائيم

مجيالي له عم زادة ا س    با پيرت س ابق د ستي دارد. مگن چوگي گگام پگيش 

 رفته ادب بجگا آ ردم. امجيالي لگه مگرا ب سگيي   پگس از تعارفگات مرسگ مه بگا

س ن بگ د   قيافه   شيرين ارد مردي خ ششاهزادگان ر ي فرش نشس . تاز 

رفته الي له معيرالممالك مين ن شيين چاي از زماني كه پيرش نزد جيم نظامضم

 برد  يكي د  داستان خ ش ياد كرد.   ي را براي بازي كردن با پيرم همرا  مي

ان نيم ساع  بيش از  ر د امجيالي له ناذشته ب د كه س اري از جاد  عوگ

در امگي السگلطوه بگراخان مجيتافته س ي ما آمي   چ ن نزديك رسيي محمگيقلي

خان مجيالي لگه را شگواختيم.  ي زمگاني نايگ  نگابر دربگار بگ د   در مهييبلي

 زيس .همساياي ما مي

هو ز ا  نوشسته ب د س اري ديار فرا رسيي.  ي پيري سگال  رد  بگ د بگا 

م ي   ريش يكيس  سپيي   لگي قگامتي كشگيي    راسگ    حركگاتي مگ ز ن 
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ر آمي   به حلبة ما پي س . تاز  رسگيي  شگاهزاد  داش . از اس  به جستي به زي

 ن راليهر ميرزا ن ستين ناي  نابر دربار ناصري ب د.

زد مگا دائيم   من از مهمانان ناخ انية گرامي تباضا كرديم كگه ناهگار را نگ

توي. بمانوي  آنان نيز دع تمان را به طي  خاطر پذيرفته گرد هم به صگحب  نشسگ

دييگان را د س  ذاشگتم   خگام ش   سگراپا هانمن با  ج د ج اني صحب  ج

 بردم.شوييم   لذت ميگ ش س وان آنان را كه بيشتر مرب ط به گذشته ب د مي

رگ در آن ميان گرسواي ز دتر از همه به امجيالي له تاخ  زيرا ساع  بز

شگي از جيگ  شا  با المگاس خ انگي  ميطالي خ د را كه ر ي آن نام ناصراليين

. خ ب اسگ  ناهگار را بيا رنگي»  پس از نااهي بر صفحة آن گف : بير ن آ رد 

 «ترسم چوي تن ديار از را  برسوي   را  رزق را بر ما تور گيرني.مي

اي رناين گسترد  شي   مهمانها به خگ ردن غگذا پس از ربع ساع  سفر 

 . نشستوي...

* 

نظام اد   پي  اما  ضع جاد  از مهرآباد تا باغ شا  چوين ب د  در د  طرف را

 صف آراسته ب د   شش هزار س ار به ف اصل معين پشگ  آنگان ايسگتاد  ب دنگي.

س ارها عبارت ب دني از هگزار سگ ار مهييگه  هگزار سگ ار موصگ ر  هگزار سگ ار 

 كشيك انه  هزار س ار شاهس ن  هزار س ار د يرن   هزار س ار قزاق.

د    هشگ  يك طاق نصرت در كرج  يك طاق نصرت بين كرج   مهرآبگا

طاق نصرت از مهرآباد تا باغ شا  برپا ساخته ب دني. آخرين طاق نصگرت كگه بگه 

اي از در باغ شا  قرار داش  توها با آالت حرب ازقبيل شمشير  قمگه  فاصلهانيك

خوجر  نيز   سپر  زر   خ د    باالخر  تفور   طپانچه زيو  شگي  بگ د   چهگار 
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 د  ب دني.هايش قرار داارابه ت پ كوار پايه

ها افراشگته   السلطوه در باغ شا  خيمهبه دست ر شاهزاد  كامران ميرزا ناي 

رجي شاهانه فگراهم آ رد    از  زرا   بزرگگان   نمايوگيگان خگا سايل پذيرايي 

 دع ت كرد  ب دني.

* 

 ا مراقگ بعي از ناهار يك تن را با د ربين باالي بام قرا ل انه فرستاديم تگ

  بان به شتاب از بام فر د آمي    را خبر دهي. مبارن عصر ديي باشي   رسيين شا

 م. ديرينزديك شين كبكبة شا  را اعالم داش . همه برخاسته به كوار جاد  شتافتي

گفگ    ييم   شا  به ديگينمديي كه كالسكة سلطوتي برابرمان رسيي. من پيش ائنپ

زنگان   ر ان بگ دم   نفسرا به در كالسكه گرفته با قگيم دتر برانوي. دس  آهسته

گفتم. شا  دس  خ د را كه در دستكشي سپيي ب د ر ي دستم نهاد   خيرمبيم مي

حگال »جگ اب دادم در را  اسگ . بگاز پرسگيي: «پيرت از فرنر برگشته؟»پرسيي: 

س  را د گفتم در انير ن انتظار مبيم شاهانه را دارد. آناا « مادرت چط ر اس ؟

در دم كالسگكه را تگرك «. ش ي س ار ش خسته مي»از ر ي دستم برداشته گف : 

 گفته بر پش  اس  يكي از جل دارها جستم.

كرّات در السلطان را بهآمي. امينالسلطان ميپش  كالسكة شا  كالسكة امين

گگا  بگا  ي سگ ن نافتگه بگ دم. عزيزخگان خ اجگة حض ر شا  ديي   لگي هي 

الممالك لب  ياف  كوارش نشسته ب د   به ديگين كه بعيها نصرتم ص ص ا  

السلطان مت جه ايگن حگال شگي  من با اشارة سر   دس  به تعارف پرداخ . امين

در پاريس با پگيرتان »دست ر داد تا كالسكه را باز دارني   مرا پيش خ اني  گف : 

در آيوي  بايي شگما  مالقاتها كردم   آشوائيمان به د ستي  اقعي تبييل شي  اس  
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مگن پگس از اداي « را بيشتر ببيوم   ر ز  ر د خان معير را نيز به من اطالع دهيي.

س وان تشكرآميز به كوار رفتم   كالسكه باز به را  افتگاد. در مهرآبگاد بگه دسگت ر 

باني برابر طاق نصرت حاضر آ رد  ب دني رهيكل براي قمادرم پوج رأس گا  ق ي

دس  از سر بريين آنها ممانع  كگرد   گفگ  تگا گا هگا را بگه   لي شا  با اشارة

 برگ   ن ا ب شوي.دهبانان بي

ه جان پس از حرك  از مهرآباد از بسياري گرد   غبار را    انب هي مردم ب

 سگ ي انگير ن شگاهي بگرانم    رآميم   بر آن شيم كه از جاد  خارج شي  يكس

درنگر عوگان كشگيي  زمگاني پگس بيهواام  ر د شا  بيانجا نابر مراسم باشگم. 

ه له گرفتگايستادم تا اطرافم انيكي خل ت شي آناا  تبريباً يكصي گام از جاد  فاص

ر دبرابگر  تا در ازة طهران آس د  تاختم   خيابانهاي شهر را نيز با يرتمگه پيمگ د 

رمگر ت   مرمر از اس  به زير آميم   مرك  را به دربان سگپردم. از را  ت گ  م

غ گلستان شيم. باغ خلگ ت   آرام بگ د   مگن در آب صگافي حگ   بگه  ارد با

نگير ن ر  از گرد را  پرداختم. آناا  از در نارنجستان بزرگ بگه ا   شستن دس 

 رفتم.

رم  ايي برپا ب د  بگيش از د  هگزار زن از بگان ان حگشدر آنجا غ غايي تما

هاي م مل توهنيم همسران شهزادگان   بزرگان   همراهانشان با چارقيهاي قابي 

  ترمه  ساقهاي عريان   ج رابهاي ك تا  رناارنگر   كفشگهاي اطلگس   چگرم 

نگي. مگادرم بگا  ن   آهور خوي  را درهم آمي تگه ب دسري ته صياي برقي درهم

 ارة حگ   شصگ  فگ همسران شگا  كوگار چوي تن ديار از الي له  مادرش تاج

تمگرزد    گلپگر   آبليم خ ابانگي  زنان آجيل كوان   خوي انير ن نشسته صحب 

پس از آنكه چا ناي  ديين من ناران شي  سب  پرسيي  ليخ ردني. مادرم بهمي

 د.را باز گفتم خوي  به لبانش باز آمي   مرا پيش خ اني  ر يم را ب سه دا
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ديري نپاييي كه بانر شيپ ر   متعاق  آن غرش ت پ بگه گگ ش رسگيي   

سگرا ي. پس از ساعتي خبر دادني كه شا  آهور حرم ر د شا  به پايت   اعالم ش

كوان جان  در بزرگ انير ن ر ي آ ردني   به نسگب  كرد . بان ان د ان   هلهله

 مبام در د  طرف هشتي  ر ي سك ها   داخل حياط صف كشييني.

 پس از زماني انتظار هيكل اعتمادالحرم نمايان شي كه بگا لواگر م صگ ص

سرايان رسييني   از پي آنان شا  در صحن انير ن اجهآمي. از پس ا  خ پيش مي

  غ غگا گام نهاد. اين هواام صفها شكس    بار ديار بان ان درهم ري توي   از ن

ك شيي كه بگراي عگر  تهويگ  مبگيم شگ هر تاجگيار   بپا خاس   هركس مي

اي ب سيين ا  بر دياري سبب  ج يي. گر هگي در گگردن شگا  آ ي توگي. دسگته

اي در پايش افتادني  سراپاي شا  غگرق ب سگه را در ميان گرفتوي   عي دستهايش 

 ان يگاراي گگام برداشگتن نياشگ . بگيش از نگيميشي  ب د   در ميان خيل خ بر 

ساع  گذش  تا فاصلة در  ر دي   ح   شصگ  فگ ار  را پيمگ د. آناگا  در 

رب    الي لگه كگه انگ اع شگالي له نشسگ    انيسكوار ح   برابر عمارت امين

 شيريوي   آجيل   مي   حاضر آ رد  ب د به پذيرايي پرداخ .

نامييني در انير ن بيس  تن مرد بين شص    هفتاد سال كه آنان را بابا مي

كردني. كارشان انجام خريي ر زانة بان ان   جار  كشيين   تميز كردن خيم  مي

زار ه بگه بگاخانمها گرفتگ حياطها ب د. ايوان هر بامياد ص رت ل ازم م رد نياز را از

گرفتوگي   بگه انگير ن رفتوي   اشياء خريياري را در چالمه نهاد  بگر د ش ميمي

دادني   رسگيي ك بييني   از ر ي ص رت اشياء را تح يل ميبرد  در اطاقها را مي

 داشتوي. از آن ميان يكي را رضاقلي نام ب د   طبعي م تصر داش .درياف  مي

شا  كوار ح   در ميان حلبة بان ان نشسته ناصراليينآن ر ز هواامي كه 
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كرد. رضاقلي پگيش آمگي   پگس از عگر  تهويگ    از  قايع سفر فرنر ياد مي

اشعار  ر ديه را كه سر د  ب د با لحن   حركاتي م صگ ص خ انگي. شگا  از آن 

 سال را د  اشرفي صله ب شيي. حال بسيار خوييي   سرايوية كهن

الي له ب دني   پس از شام در بگاغ انگير ني   در انيسش  را همه مهمان 

بگازي مفصگلي انجگام سردر الماسيه   در امتياد خيابان آن تا مييان ت پ انه آتش

 شي.

ا شهر را نيز چراغان كرد    در هر ك ي   برزن بساط سر ر   شگادي برپگ

آتشگبازي السلطوه  زير ق رخانه نگ عي ساخته ب دني. به دست ر جهانايرخان اقبال

جاي زبگان تهيه شي  ب د به شكل مار   به ط لهاي م تلف. دهان مار باز ب د   به

رفگ    در زدني مار س ي بگاال مياي در آن قرار داش  كه چ ن آتشش ميفتيله

آمگي. آن شگ  از آتشگبازي مزبگ ر بگه رناهگا   فضا به پي    خم   تابيين درمي

هاي افشان   كردني   ميان ستار يمرها هاي م تلف در يك لحظه در فضا انياز 

 نم د.شكها بس جال  ميهاي ن راني م ها   موحويرناارنر خمپار 

ز ر ز بعي در ت   مرمر سالم عام با تمام كيفيات موعبگي گرديگي   پگس ا

هاي آبيار خ انيني الممالك  سرايويگان چكامهاي غرّا به  سيلة خطي ايراد خطبه

شگا    ثگال فتحعليآن ر ز در قيحهاي بزرگ طال   ميوا كگه تمها گرفتوي.   صله

هاي گ ارا حاضر آ رد  ب دني   در جامهاي شا  بر آن نبش ب د شرب ناصراليين

ها هگي  دادني    ايگن در سگالمنشان   بل رتراش به حضار شرب  ميزرين ناين

 مرس م نب د.


