
 

 

 

  مرثية مُرسيه*
  [تلگراف در ايران] 

 

 دكتر محمدابراهيم باستانى پاريزى

 

چهل پنجاه سال پيش كه سالى چند بار از كرمان به تهران يا باالكس،  باا 

هاى بكد از نائين  تنها اثر قابال اتنناايى مكموالً در بيابان -پيمودم مى اتوبوس راه

تيرهاى تلگراف باود كاه در  -كرد يى مىجاده از دور خودنما هاىكه در نزديسى

نهايت كوير  پشت سرهم  سطح جاده را تا ارتفاتى كوتاه بى يك رديف منظم  تا

من مسافر  گاهى كه از خسنگى يسنواخنى راه به تنا   در تسخير خود داشنند  و

كاه تمومااً آهناى  -پرداخنم. تيرهاى تلگاراف مى آمدم  به شمردن اين تيرهامى

گرفت  آناان نياز در تراور مان  گاويى باه مى اهى كه اتوبوس سرتتبودند  گ

توبوس به سرتت  مثال قهرماناان دو ا اند و در جهت خالف حركتحركت آمده

راه كرمان باه تهاران را ساه  دويدند. اتوبوس آن ايامدر بيابان بى اننهاى كوير مى

داشت  و مكموالً  قپيمود  و دو شب  يسى در يزد و يسى در اصفهان اتراروزه مى

غاروب   دمادم غروب كه هنوز اتوبوس به شهر نرسيده بود  در تاريك روشاناى

 -اىصورت اشباح و موجودات رمزآميز جادوگران افسانهاين تيرهاى تلگراف  به

دويدناد  چرخاندناد  و ماىوار بر دور سر خود ماىدر حالى كه كمندى را حلقه

                                                           

 .418تا  359  ص 20ايرانشناسي )ناموارة دكنر محمود افشار(  ج *. پژوهشهاي 
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يدند. گاهى هم كه خط جاده به تلت پيدايش تپه كشمسافر را به خود مى خياالت

كرد. يا اتوبوس رودى  مسير خود را از خط مسنقيم تيرها جدا مىيا كوه يا خشك

 شد.كرد  طبكاً شمارش نيز تمام مىمفلوك  لن  مى اىخانهدم قهوه

شدند. يك صاداى هوهاوى گاهگاهى هم كه راه و تيرها به هم نزديك مى

آدم را  -شاد گانه توليد مىهاى سهاز وزش باد و برخورد با سيم البد كه –مبهم 

 -اناداخت هاى آبشار نياگاارا ماىهاى نزديك هنلاننهاى شببى به فسر هوهوى

ى كنناد  و پيرمردهاااشباح كوير با هام راز و نيااز ماى هوهوى مبهمى كه گويى

هناد   رد شاه با ملساهگفنند  البد داآهسنه مى سفر اتوبوس  به همديگردهاتى هم

 كند.گفنگو مى -ويسنوريا 

هاا كرديم  در كنابهاى تحريلى كه تاريخ قرون اخير را مرور مىدر دوره

خنى سها تا چه حد مرارت و داشنن اين تيرها و كشيدن اين سيم كه برپاخوانديم

 ها همان استوزارت پست و تلگراف همراه داشنه است. و اين راه براى كاركنان

 بود:  هدكه شاتر ما فرمو

 اندها كه به صحرا نوشنهاين خط جاده

 اندياران رفنه با قلم پا نوشنه

 هاستقبرها همه سربسنه نامهو اين سن 

 اندكز آخرت به مردم دنيا نوشنه

 -ها  به كمك سيم آهنى پيغام حيات را مننهى پيك پست و تلگراف آن راه

ديك دو قرن به مردم دنيا رسانده است. قريب صاد را نز «ما زنده هسنيم» و اينسه

پيش از جانب ناصرالدين شاه خطاب به حاكم كرمان فرمانى صاادر  و پنجاه سال

تأكيد شده كه وسائل ادامه خط تلگراف و پيوسانن آن باه  شده و در آن توصيه و
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ق/ 1286فراهم شود. اين فرمان مورَّخ دوم محرم  -از طريق كرمان -سرزمين هند

 ميالدى است. 1869آوريل  14

الزم به توضيح است كه وضع حسومت كرمان در اين ساالها كماى آشافنه 

خاواه الملك اول حاكم نامدار آباادىخان وكيلمكنى كه محمداسماتيلشده. بدين

شت  م درگذ1867اكنبر  15ق/ 1284جمادى االول  16به تاريخ   (1)نظير كرمانكم

ن الملك امير تومان فاراهم آورد  فرمااخان شهابحاجى حسين و با مقدماتى كه

خاان خاود را باه خان پسر محمد اسامكيلقلىمرتضى حسومت كرمان را گرفت.

شد   الملك را مكزول و خود جانشين پدرشهاب تهران رساند و با تمهيد مقدماتى

فرماان  به كرمان وارد شد  و بنابراين  اين م1869ق/ مه 1286و در ماه صفر سنه 

شاود باه تناوان خطاب مى -بود رى فراهم آمدههر چند مقدمات آن براى ديگ -

الملاك سارتي  خان وكيلقلىالسلطان مرتضىالخاقان مؤتمندسنورالكمل مقرب»

ه است و جمالتى از آن بافرمان مفرل. «اول و حاكم مملست كرمان و بلوچسنان

 كند:كنم. در بند اول ترريح مىينجا نقل مىا در  مناسبت

 
 [عبارات عمده فرمان]

ر دسبب زيادتى روابط خارجه در سامت كرماان  . از اين كه اين ايام به1»

 ةسااليف خاصاى باه تهادت -لك طلق اين دولت تليّه م -و مسران كيج –خاك 

خواست خدا بر وفق مقارر مجارى و مكماول آمده... تا به حسومت كرمان محول

 .«فرو گذار نشود اىداشنه از دقايق كار  هيچ دقيقه

 سابقه نيسنند كه فيمابين دولت تليّه ايران و دولتالخاقان بى. آن مقرب2»

انگلي،  بكد از مساتبات و مذاكرات طوالنى و اخذ اطمينان قوى  قرارنامه منكقد 

و ازطرف دولت تليّه ايران در تحت شرايط مكينه  اجازت تمديد سيم تلغرافى از 
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ران و بندرتباس تا يك نقطه مابين جاسك و بنادرتباس بر سمت مس بندر گوادر

بسشند  و دولت ايران با شرايط مكينه منكهد شده اسات كوشاش و  سيم تلغرافى

در تسهيل كشيدن سيم مزبور و نگاهدارى و محافظت آن  قدرت مملست خود را

منفرتات اين است كه از طارف دولات انگلاي، از بنادر  تمل آورد... يسى ازبه

بندرتباس كه سيم مزبور امنداد خواهد يافات   تا هر نقطه مابين جاسك و گوادر

 -كه همه ملك دولت ايران اسات -سيم  در هيچ يك از بنادر و منازل خط امنداد

تررفات ديگر نشود. و در مواد  زياده بر قدر تمل تلغرافى آن محل  بنا و احداث

مباشاارين و تملجااات  اتفاقيااه راجكااه باار اهااالى  صاااحب منراابان انگليسااى و

حسومات محال  تلغرافخانه رجوع به حسومات نماوده  اقادامات مقنضايه آن از

ناه  مسئلت  و به كمال حقانيت حسومت و به اطالع آنها قارين تمشايت شاود...

دسات افناد  و ناه باراى دولات تلياه ها ازين بابات شاساينى باهبراى انگليسى

 .«هم رسد...بهترديد حقّى از حقوق مقدسه خود و اهالى تشويش

تنها رتايت صاورت تفرايالت مندرجاه در فقاره فاوق را  حقيقةً . 3»

 كافى براى اين همه تمهيادات وزارت امورخارجاه تراور نماود  توان ننيجهنمى

است كه تسلط و اقنادار حسومات كرماان در صافحات  بلسه ننيجه كامله آن اين

 .«دداخله كرمان بشو كيج و مسران نيز مثل ساير بلوكات

دانند كه اكثر اهاالى ايان صافحات  مردماان آن مقرب الخاقان بهنر مى. 4»

از رسوم و قواتد مدنيت هسنند. هر كدام از رؤساى آنها كاه ياك  وحشى و دور

كنناد كاه قريناه خليفاه بغاداد  و از داشنه باشند خيال ماى حرار چهار ديوارى

اهالى ساواحل آنجاا  بخروصه - (2)آزاد است هرگونه تساليف خدمت و بسنگى

از طرف اين دولت تليّاه در تحات  كه دور از مقر حسومت  و اغلب تا اين سالها
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كمى به حسومت كرماان  ان، بسيار -امام مسقط و سپرده به اداره او بودند ةاجار

كه اغلب بيابان و جايى -گونه طبايع  وانگهى در مثل آن صفحاتدارند  چون اين

توانست بيايد. نمى به سهولت تحت قاتده و اننظام -خالى از سسنه و بدهواست 

تار مشاسل شاد  تسلياف دولاتخاصه اگر مانع خارجى و محرك باطنى هم مى

 جا باه مهار و لطاف  بهنار ميسارگشت. و در هر دو صورت نظم و تسلط آنمى

 شد تا به قهر و غضب...مى

ومات را الخاقاان الزم اسات كاه تزيياد تسالط حسبنابراين به آن مقارب»

 هاا از دواتاى وپيشنهاد غيرت چاكرى خود نمايد كه در نظار انگليساى طورىبه

 تلغراف انگلي، و تسهيل امنداد آن جلاوه نماوده  از طارف منفرتات حفظ سيم

هاراً حا، جكاه سارّاً و  -ساهل اسات  -آنها مخالفت و مكارضنى صادرنشاود 

ه باتساهيل امناداد آن را محافظت سيم و  همراهى و موافقنى هم ظاهر بشود  چه

تقاديم ايان خيااالت باشاند و  تهده رياست اشخاصى محوّل بدارد كاه مناساب

نسارده  باا صااحب  ها خشاونت و درشانىمخروصاً قدغن نمايد كه با انگلي،

 .«منربان مرافات و مهربانى داشنه باشند...

خاناه ه از اجازاى تلغارافكا -اكبار خاان . تاليجاه مجدت همراه  تلى5»

اسات و از قوتاد تلغرافاى و ضارورت هار مساانى و بناايى باراى  دولت تليّاه

فراخاور ماراوده تلغاراف آن جاابىر خبار نيسات... باا  خانه هار محلاىتلغراف

 روانه كرمان و سرحد كيج و مسران شده اسات  دسنورالكمل وزارت امورخارجه

فظات ت او و محابراى پيشرفت مأموري الخاقان نيز كمال تقويت راالبنه آن مقرب

 .«حقوق طرفين منظور خواهد نمود...

 الخاقان حااجى شاهابخان كه در تهد حسومت مقرب. تاليجاه ابراهيم6»
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در سامان امنداد تلغراف به محافظت سيم و تساهيل امناداد آن باا ماأمور  الملك

طاور خشاونت ها يكنى مباشرين تمديد سيم باهداشت  با انگلي، ديگر مأموريت

  از طارف (3)احنرامانه به آنهاا نوشانه باودقاتده و بىبى كرده  نوشنجاتحركت 

خارجه رفع و اصاالح نماوده  باه نمودند  و وزارت سفارت شسايت اين فقره را

خاان مالمات نوشات و باه راه مسانقيم الخاقان مشااراليه و خاود اباراهيممقرب

جهت اساباب شاسايت و تليه... بى دانى داللت نمود... كه گماشنگان دولتقاتده

ماؤدّى بكضاى ماذاكرات  ها نداده  كاار جزئاى را كلاى وبهانه به دست انگلي،

 «.غيرمنرقبه نسازند...

. چون سمت شمال اين صفحات بمپور و توابع  و قدرى بيابان و قدرى 7»

سيسنان است ... بنابراين تماده تادبيرى كاه موجاب نيال تسالط كامال ايان  از

فكليه و تمليه و اسنماليه باه ضابط و ترارف بناادر  صرف قواى صفحات باشد 

امام مسقط  ةساحل درياى تمان است... و اين ايام كه اجار كيج و مسران واقكه در

او و صايانت  ةضبط و اداره اراضى راجكاه باه اجاار فسخ  و دولت تليّه خود به

اسى از گوادر تا تب خاصةً و اين بنادر  -است بالواسطه حقوق خود منسفل شده

اناد كاه در تحات هم اتنراف داشنه هااز جمله اراضى و محالى است كه انگلي،

الزم و انسب است تمهياد  به حسومت كرمان زيادتر -اداره امام مسقط بوده است

اماام  ةاز اجاار و تدبير الزمه را به كار برده از بنادر مزبوره... هر كدام كاه خاارج

الخاقاان حسومت آن مقرب ةسلط مسنقرانمسقط بوده منحرراً در تحت اداره و ت

 الدولاهبوده باشد. توصيه رتايت اين مكنى در ضمن دسانورالكمل جنااب آصاف

 ميارزا ةالحضارپيشسار مملست فارس هم مرقوم شده است.... و به اطالع مقرب

خان مأمور مخروص وزارت امورخارجه مقيم بندر تباس و سااير وساايل تراب
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االمسان با رتايت حالت اسنمالت با اهالى  و در مود... حنىابالغ خواهد ن مقنضيه

كاه  -آن هم بطورهاى پخنه و حقّه -اضطرار با صرف بكضى قواى قهريه صورت

ننوانند اسباب شاسايت خاود قارار داده ممانكات صاورى ياا مكناوى  هاانگلي،

 .«آورند...به تمل -نمايند

يران و مجااور حادود . چون مملست سيسنان يسى از ممالك محروسه ا8»

قت و مساتبت پيوسنه مواف -يزد و كرمان  و دسنرس آنجا و خراسان است شرقيه

حسومت مزباوره  و آگااهى و اطالتاات مسانمره از حااالت آنجاا  و مراودتى با

 (4)»مكاضد حسومتِ آن داند... داشنه  هميشه خود را

نان و هام و هندوسا (5). در بكضى مواد فوريه راجكه به حسومت ممبئى9»

توانناد مساتباه الخاقاان ماىامور راجكه به بندرتباس و توابع  آن مقرب چنين در

قايم ماللّه كارپرداز اول دولت تليّه الخاقان ميرزا فضلةالحضرمقرب مخروص با

خان مأمور مخراوص وزارت امورخارجاه ميرزا تراب ةالحضرمقرب ممبئى و با

 .«نموده...منوقف تباسى

هااى ديگار  و فارش  و بافى  و بكضى نساجىنكت شال. محرول ص10»

آن  -النجاااره ايااران اسااتكااه بهناارين مال -پشاام  و ترياااك كرمااان  محرااول

و مواظبت را در تربيت و ترقاى صاناتات مزباوره و  الخاقان كمال مراقبتمقرب

فراخور هريك قرار و نظاامى بدهاد كاه روز باه  زراتات مذكوره به تمل آورده 

زيادتى محراول هار ياك بيفزاياد...  اكى صنكت و سهولت تمل آنها وروز به پ
سامت ديگار آن باه  كه يك سمت آن به درياا  و -مثل كرمان جايى  حقيقةً 

رواباط هار  خشسى داخله ممالك محروسه اترال دارد و وسايل برّيه و بحريه و

آن  تواند تجارت و صناتت و زراتتبه اندك مراقبنى مى -دو طرف را داراست 
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هااى تماده اياران چنان ترقى و رواج به هم رساند كه از اولين درجاه حسومات

 .«شود...محسوب

 و. اگرچه تا حال چندان رابطه خارجى در قلمرو حسومت كرمان نبود 11»

 آنجا احنياجى به بكضى اطالتات خارجه نداشت  ولسن حاال كه روابط حسومت

سات. اله مراوده با تبكه خارجه شده از آن طرف شروع كرده وسيتلغرافيه انگلي،

ب و اصوالً جهت آن مقار ةً بكضى قواتد مرتيه درحق تبكه دول خارجه نيز تمد

نگلاي، و نوكر و منسوبان صاحب منربان تلغرافيه ا شود... اوالًالخاقان نوشنه مى

و مثال اباياد در حاق  -تبكه خودشان اسات  زااگر  -ساير مأموران دول خارجه 

ق آنهاا حنموده  احسام الزمه در  ل منبوته خود و همان مأمور رفنارساير تبكه دو

اليهم ماأمورين مشاار را به واسطه مأمورين مشاراليهم به موقاع اجارا گذاشانه  از

نهاا شخراى از آ اجراى آن و ايفاى تنبيه الزم را درخواست نمايند... ولسان اگار

صاورت ر آند -باشد مرتسب به جرمى شود كه موافق قوانين ملسيه مسنحق تنبيه

را  ... حسومت محليه حق دارد كه همان مجرم (6)موافق فرل ششم مكاهده روسيه

ر بالواسطه از مأمورين دولت مطالبه كند تاا اجاراى تادالت شاود... خروصااً د

مقرحسومت كرمان كه مأمور مخروص از طارف دول خارجاه در آنجاا نيسات  

يام الزمه تدالت اين مقوله اشخاص قمحليه بدون ترديد بايد در اجراى  حسومت

 .« و اقدام نمايد...

شاود ... تمساك . مكامالتى كه فيمابين تجار ايران و تبكه خارجى ماى12»

يست كه نفال. نوكر باب اين دولت مأذون  شود. واالّبه مُهرحسومت مكيّن مى آنها

 پنج هزار دينار از تبكه خارجه قرض كند... زياده از دو تومان و

ه خارجه زياده بر قدر ضرورت سسنى و وضاع امنكاه تجاارتى خاود  تبك



 269 مرثية مُرسيه

و مسنغالتى در خاك اين دولات باه هار تناوانى كاه باوده باشاد  خانه و امالك

براى سسنى و وضع امنكه ... هم تا تحرايل آن باه  توانند اسنمالك نمايند. ونمى

جاويز شاود  االمسان نباياد تنمودن آن حنى اجاره ممسن است به مبايكه تحريل

اصرار شاود  زيارا كاه در حسام  ايسنادگى و كليةً ولسن در منع آن هم نبايد 

 -خودشان صريح نيست قدر ضرورتتهدنامه دو منع آنها از ابنياع خانه و انبار به

 .«تواند محل اتنراض شود...مى

–. قرار گمرك تبكه خارجه... اوال رسوم گمرك تماامى دول خارجاه 13»

ادخاليه فقط يك  ةوافق تهدنامه صد پنج است كه از امنكم -انيهدولت تثم سواى

اخراجياه فقاط ياك دفكاه در وقات باردن خاارج باياد  ةدر امنكا دفكه ورود  و

 نامه صدگمرك تبكه دولت تثمانيه اگر چه موافق تهدكارسازى كنند... ثانياً رسوم

ى ديگار خالف مكاهده  قرارتثمانى مدتى است به چهار است ولسن چون دولت

  شااراليهماقنضاى مكامله منقابله همان رفنار دولت پيشنهاد نموده است  تليهذا به

 بدين تفريل است:  موقةً ايران قرار گمرك تبكه تثمانيه در خاك

برند  اگر از محراوالت اياران اسات صاد از بابت مناتى كه به خارج مى

آورناد اگار از اياران ماى   و از بابت مناتى كه از خاارج باه(7)بدهند دوازده بايد

ايع  و صاد دو باه صايغه منضامى از بصد چهار از  -استمحرول خاك تثمانى

اشاد  اين كه مشنرى مزبور هم تبكه تثمانيه بوده ب ولو –شود مشنرى دريافت مى

رى و صد پنج بايد مطالبه شود... رسوم راهدا و اگر از محروالت فرنگسنان است

 .«ود...مثال آن نيز بايد مطالبه ش

. اگر مالى از تبكه خارجه در محلى سرقت شاود... تسلياف حسومات  14»

كافى به پيدا كردن مرتسب  و اخذ اموال منهوبه است و ب،. ديگر مطالباه  اهنمام
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 .«حساب است...غرامت آن ازكسان ديگر و يا محل سرقت خالف قاتده و بى

ن ده باشاد و تكياي. اگر كسى از تبكه آن دولت مقروض تبكه خارجه بو15»

ثبوت افالس و مالحظه دفااتر و نوشانجات او  بادون شاسنجه و اذيات  شود تا

قسايم از آنسه امالك او مكلوم شد با اطالع طلبساران قارار ت شود و بكدحب، مى

س شود... حسم آن در قرارنامه افالحب، مسنخلص مى اموال او مشخص  و او از

كقد شاده اسات مكايّن اسات  در حاق او روس من كه مابين دولت تليّه و دولت

 .«رفنار نمايند موافق شروط و فرول قرارنامه مزبور

سفارت انگلي، . اين روزها تلغرافى از طرف فرمانفرماى هندوسنان به16»

يم طهران رسيده  ماحرل آن شسايت از اتمال تاليجاه مجدت هماراه اباراه مقيم

ا اهالى آنجا و حاكم كيج را باه ه گويك -سمت كالت ناصرى و كيج بود  خان در

كرمان دتوت نموده و در صورت تخلف به صرف بكضى قواى  اطاتت حسومت

خاان نوشانه شاود از است... بالمآل قرار گرديد كه به اباراهيم قهريه تهديد كرده

تواناد احداث ناامنى در محال امنداد سيسنم تلغراف مى اقدام به امرى كه موجب

كضى باطاتنى و اصالح تمرد باشد  تا قرار رفع بى رى داشنهشد اجنناب و خوددا

قاوق غايله و اخانالل امنيات  آنجاهاا هام حاهالى كيج و مسران... داده شده  بى

يانت اماكن موافق قاتده منظور و صا مالسانه و تسلط دولت تليه در آن اراضى و

 قوف بر آن هممسن محافظتا و هشود  و هم تسهيالت تمديد سيم تلغراف انگلي،

كره و آن محناج ماذا به تمل آيد... البنه تا هر درجه كه صيانت و رتايت مطلوب

ماأمورين  الخاقاان وبايد از طرف آن مقاربمى -غايله است بى ةمساتبه و مراود

 2اً ساحت بلوچسنان و خط امنداد سيم تلگراف كامالً مرتى و منظور شود.تحرير

 (8). 1286 شهر محرم الحرام.
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* 

 ها پيش ورد زباان اوليااى امار باوده اسات.اما گفنگوى تلگراف از مدت 

قاايع ناام بارده و در جاز  و «راه سايم»تناوان اتنمادالسلطنه  از خط تلگراف  به

بكضى  چون در بالد اروپا »نويسد: م مى1855آوريل  21ق/ 1271شكبان 2 اتفاقيه 

 ان هنوز شايع و منداول نگشنه ه در بالد ايرك -وقايع غريبه منداول شده اتمال و

ه  موسوم به تلگراف است كاه در آنِ واحاد از مساافت بكياد «سيم راه»از جمله 

اهلل اياام داما -نمايد... برحسب امر هماايون شاهنشااهىمى اخبار جديده را اخبار

لاى ميارزاى مراقبات و اهنماام ناواب واال شااهزاده تليقمقرر شد كه به -سلطننه

  كريشاشّ نمسااوى  مكلام كال توپخاناه مباركاه ه  تاليجاه موسيواتنضادالسلطن

 .«به انجام برسانند... اسباب الزمه اين تمل را دسنورالكمل داده

 اين مقاله براى شركت در يادواره دكنر محمادامين ريااحى اساناد فاضال 

اى و هايچ در هايچ ياادواره»ام كاه شود  و چون من سوگند يااد كاردهمى نوشنه

 شركت نسنم  مگر آن كه باه تقريباى ياا باه تحقيقاى در آن اىى و كنگرهمراسم

هماين  تاريخ خوى كه يسى از بهنارين تأليفااتبه «مراسم  ياد كرمان به ميان آيد

شود چيزى پيدا كرد كه كه ببينم آيا مىمراجكه كردم -دكنر رياحى خودمان است 

بياباان تاا بياباان »ده نامادار: خوانن قول آنشهرى كه به دو -ميان خوى و كرمان 

 پيدا كنم. -« فاصله داريم

ن ايان باود كاه در آن روزهاا كاه مرحاوم آدست آماد و اى بهاتفاقاً نسنه

 -هاى خوديسى از قوم و خويش -هنوز وليكهد و مقيم تبريز بود  مظفرالدين شاه

پيشخدمت باشى  پسر دايى ماادر خاود را باه حسومات خاوى  خانباباخان نايب

خاان ظهيرالدولاه اسات. خان  و نوه اباراهيمپسر رسنم فرسناد  و اين خانباباخان
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خاان پسار خان اتنمادالملك پسر رسانمرسنمخانباباخان را مرحوم بايگان  به نام

پادرش در هنگاام بااردارى همسارش  نماياد كاهظهيرالدوله نوشنه و چنان ماى

و طبق مكمول خانباباخان  -اندهخان خودرگذشنه باشد و پسر را به نام پدر رسنم

شاه هم باباخان فنحكلى اند  يكنى خانى كه نام باباى خود را داشنه  چنانسهگفنه -

خان  شاه مادر رسنم خان قاجار خوانده شده بود.شد كه به نام فنحكلىخوانده مى

 .الدوله بودآصف يارخانگوهرخانم  دخنر ميرزا محمدخان بيگلربيگى خواهر اللّه

هااى جالاب داشانند: فرزندان اتنمادالممالك چهار دخنر هم بود كه لقاب

 نمخانم مكروف به بانو افخم  طوبى خا  صفيه(محبر)السلطنه خانم محبتسسينه

السالطنه السلطنه. و اين مفارحكاله خانم مكروف به مفرحالسلطنه  و زرينفخامت

 خان اميراالمرا  بوده است.ميرزا تلى تيال

  به همين سابب (9)خان بودهفرالدين شاه كه مادرش دخنرِ دخنر ابراهيممظ

شده و طبكاً شااه باه ماذهب شايخيه خان سركار آقادايى او مىمحمد كريم حاج

قوم و خويش خود باباخان را به سامت حسومات خاوى فرساناده  تمايل داشنه 

ايان  نخسنين مدرسه به سبك جدياد در خاوى  توساط و هرچند (10)بوده است

 «فارسى و تربى و فرانساه»مدرسه اتنضاديه  شهرى ما تأسي، شده كه در آنهم

اين مطلب هام  هرچناد صددرصاد باا  شده است  اما  پرداخنن بهتكليم داده مى

دليل آنسه  بكد از هزار سال كاه به -سوگند مخلص همراه بود  چنگى به دلم نزد 

كرمانى كه حااكم خاوى شاده   يك ها بر كرمان حسومت رانده بودند  حاالترك

نااامنى در راههاا بياداد  راهزناى و»حال و سست كارها را گذرانده كاه آنقدر بى

ديازج و سايد  و در دوره او يك ملخ سال تجيب هم شد كه تمام مزارع «كردمى

 ق/ اوت1310حاجين و يساان و اباواوغلى را خاورد  و اوايال تابسانان  محارم 
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توانسانند باه ييالقاات رفنناد  از آمد كه آنها كه ماى م يك وباى سخت نيز1892

بيحال و بيمار كه غالباً در روسناهاى ييالقى و خاوش آب و هاواى » جمله حاكم

ل باه  (11)«مشغول هواخورى بود فرورق و پسك و بدالن و آنها كه ماندند با توساّ

زى بيسات و رو»زنى اميد رفع بيمارى داشانند. سينه خوانى وائمه اطهار و روضه

م 1892اكنبر  30ق/ 1310الثانى ربيع 7وسرانجام در  (12)«شدند...سى نفر تلف مى

 (13)شد. اين حاكم نيمه كرمانى مكزول

پ، با خاود گفانم: ماا گذشانيم از ياك باار حسومات ياك كرماانى در 

و مايش اسات كاه  خروصاً كه با ناكامى توأم بود. حسايت همان بز -آذربايجان 

باباا   اش باال رفت. بز فرياد زد: ديدم  ديدم. ميش گفتيد ودنبهميش از جوى پر

م هانگفنيم  تو يك بار ديدى و دنيا را خبار كاردىر  ما يك تمر ديديم و چيزى

تدبيرى و تيش و تشارت  كنب خود از بى آقاسى و هم رياحى و هم سكيدى در

 اند.ديده اين حاكم نيمه كرمانى را درخور اننقاد

زاتلى آقا فرزند حاجى محمدآقا از طايفه دنبلى آذربايجاان و البنه يك مير

كاه  -االحارار نياز  تجربةةبيا  صااحب ماآثر سالطانيه و تبدالرزاق نواده

در بازگشات باه اياران باه منراب  -ساير باود نظامى سان ةكرده مدرستحريل

شد در باب او هم چيزى نوشت  اماا گشت  مى سرهنگى سرافراز و مأمور كرمان

 -م درگذشت 1877ق/ 1294كرمان به سال  فرصت خدمت بسيار نيافت و دراو 

هم اين  (14)كرد و غريب هم از دنيا رفت.مى تخلّص «غريب»سرهن  شاترى كه 

جز  گاروه محرالين اتزاماى باه  خان پسر امير نظام كه دردانشجو  و هم يحيى

و هار دو جاوانمر  پرداخنند  خدمتاروپا رفنه بودند  در بازگشت  در كرمان به
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شد سازگار نيست  هواى كرمان براى تحريلسردگان ترك و كُرد مكلوم (15)شدند.

 اند: دامنگير است. و خاك آن هم كه از قديم گفنه

 خار اگر در دامنى گيرد  توان كندن به دست

 دانم تالج خاك دامنگير چيسترمن نمى

مقالاه در بااب  البد خواهيد گفت چه ارتباطى دارد مطلباى كاه در صادر

ر دوسنان دكنر ريااحى اسات د ةيادداشت شده  با آنچه كه مورد خواسن تلگراف

 يادواره او.

ام باه چيزهاايى حقيقت اين است كه من در بيشنر ماوارد كوشاش داشانه

 -است  چنانسه وقنى قرار شد نسل بز در ايران  نشرف از بين رفن بپردازم كه در

 ةالاه صافاى لارى را در فضاائل باز  در ياادوارشود  من مققطع -به خاطر سدها

كوب نوشنم  وآن وقت كه قرار شركت در كنگره فردوسى بود  مرحوم دكنر زرين

كربافى)كه درخروص اهميت شال و شالبافى  -را نوشنم  «شكر گلنار»مقاله   (شاع

طباطباايى  و  اساناد محايط ةياادوار در «نون جاو»است؛ و از همين وتيره است 

 -اسناد دكنر يحيى مهدوى. ازآن جمله بود نيز  حرير ةدر يادوار «هردرخت جوا»

 -هااى دخنار قلكاه ام  ياكه در باب بافت و صادرات آن در حريرسنان ياد كرده

ام  ياا پرداخناه كه در خاتون هفت قلكاه بادان -مكابد منروك هزاران سال پيش 

من  كوير ةو در حماس قنات و كاريز كه حيات را در كويرهاى ايران كاشنه است 

ها ثاروت مياان چاين و روم و ها و هزارهجاى يافنه است  يا راه ابريشم  كه قرن

سر بدان اخنراص يافنه  ياا راه فلفال  و اژدهاى هفت -كرده جابجا مى يونان را

، مخراوص]كانال سوئز  اننركوت  كه پيش از حفر امپراطاوران  [= كباب با ساُ

زده اسات و در باازيگران كااخ سابز و رم چاشنى مى نروم را در قسطنطنيه و آت
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از »كارد و ها سالها را گرم مىدم دودمان جاى گرفنه  يا ترياك و وافور كه دود و

وخالصاه: مان رفياق حااكمِ  آن را در كنابى به همين نام جااى داد  «سير تا پياز

كانم كاه ماى مكزول و دزدِ دسنگيرم... مننها  اين كار را باه توصايه پيغمباردزدان

 تاكنون كناب او به چاپ هفدهم رسيده است...

 همه اينها چيزهايى است كه در جامكاه ديگار  از آناان ناامى نيسات و در

 .(16)آنها با نشانى توان يافت تاريخ تنها از

الم اين تلگراف هم از آن چيزهايى است كه يك قرن و نيم تمام بر تمام تا

 داشت  و درست روز (اقنرادى و فرهنگىيكنى سياسى و )مادى و مكنوى  تسلط

و  شمسى است  فاتحه آن خوانده شد 1380ميالدى كه برابر سال  2001 اول سال

در طاقچه فراموشاى و در رفِ بايگاانى قارن بيسات و يسام قارار  الفباى مورس

كنر رياحى به اين پديده بزر  و تجيب قارن  د ةيادوار و توجه من در -گرفت 

 -ت شدن سيم و چراغ پيل آن در پايان قرن اسبازار و خاموش رونقىبه خاطر بى

 يكنى:  -اند و خوانندگان من هم مراديق شكرسكدى

 اندكسانى كه مردان راه حق

 اندرونقخريدار بازار بى

مگر نه آنست كاه اماروز دههاا هازار تلگرافچاى منخراص از سافرهاى 

 اندرخنهنشين شده  به مسافركشى خيابانى پرداخانهبيابانى

 «كش محاسبهخط»فنى دانشگاه تهران  درسى بود تحت تنوان  ةدر دانشسد

رياضى را  ةكش كه بسيارى از محاسبات پيچيددرواقع بحثى بود در باب يك خط

شد محاسبه كرد. درسى ساخت باود. مى -كش كردن درجات آن خط با تطبيق -

همراه داشانه باشاد و  كش رابايست خطدانشجو حق داشت و مى در امنحان هم
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گيار ايان درس بدهد. مرحوم دكنر شفيكيها اسناد ساخت جواب سؤال امنحان را

شد كه يسى از شاگردان با دسنگاه كاوچسى دارد  بود. يك روز در امنحان منوجه

دكنر شفيكيها منوجه شد كه با ماشين حساب  نويسد.جواب سؤال را تند و تند مى

نويساد. آورده بود جواب سؤاالت را مى پا برايشكوچسى كه پدر دانشجو از ارو

كناد شااگرد محاسبه اسنفاده نمىكشخواست ازو بازخواست كند كه چرا از خط

ماورد توجاه شاما نيسات.  خواهيد  وسيله كهجواب داد: شما جواب صحيح مى

شااگردان گفات: از  دكنر شفيكيها پذيرفت و انراف داد  و همان روز در حضور

ماوزه ساپرده  كش محاسبه بايد بهين درس را تكطيل خواهم كرد  خطسال بكد  ا

 شود  و چنين شد.

اينسه گفنم: قرن نوزدهم  قرن حذف و اضافه است  يك واقكيت اسات  و 

 يسى از آنهاست. اين نيز

االول ياعوقايع اتفاقياه ماورَّخ نهام رب ةاولين بار خبر از تلگراف در روزنام

 به اين تبارت آمده است: م 1854اول دسامبر  ق/1271

 ردنوشنه شده است  چند سال است  [اسالمبول]سابق  ةچنانسه در روزنام»

هر شاخبر  از  (= برقر)اند كه با سيم و چرخ آتشى فرنگسنان چيزى اخنراع كرده

 (17).«فرسنندو از واليت به واليت مى به شهر

 سد: نويم مى1856ق/ سپنامبر 1273دو سال بكد در شماره محرم 

جهت كه به -اند كه راه سيم و چرخ آتشى اسالمبول نوشنه ةدر روزنام... »

در ايان اوقاات از  -پيغام در فرنگسنان و هندوسنان منداول شده است  فرسنادن

تا سدالبحر و از آنجا به جزايار سااقز و رودس و از  (18)سلطانيه اسالمبول و قلكه

هاا را هندوسنان بناى كشيدن ايان سايم تا (19)آنجا به اسسندريه و مرر وسوي،
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منّرال  -باشادو تلغاراف ماى -شاده هاى سايم كاه سااخنهساير راهدارند كه به

  (20)».نمايند...

كه باه كماك ذوالفقاار بيا  كرماانى  -كريشيشِ مكلم اطريشى دارالفنون 

تفريلى شهر تهران را كشيده  و بيسات و پانج توماان باه او جاايزه  ةاولين نقش

زار تلگراف در مدرسه دارالفنون  و سپ، بين باغ اللاه اولين دسنگاه (21)-اند داده

ت و اهنماام ناواب واال باه مراقبا»اوسات. يكناى  و تمارت سلطانى از مبندتات

  (22)تاليجااه موسايو كريشايش نمسااوى ميرزاى اتنضادالسلطنه قلىيشاهزاده تل

دسانورالكمل داده باه انجاام  را مباركه  اسباب الزمه اين تمال ةمكلم كل توپخان

تماام... صاورت برسانند. در مدت قرب ماهى آنچه لوازم اين كار بوده باه دقات

اساباب  اتمام يافت  و در طول مدرسه دارالفنون سيم كشيده  در دو اطاق مقابال

 و به نحوى كه مقارر اسات امنحاان و تجرباه گردياد  و قاوه -الزمه چيده شد 

آمد  و به حركت آالت  مطلب مسئول ترسيم و ترقيم يافات. السنريسينه به ظهور 

جنااب  [م1857ق/ نهم مارس 1274بيست و چهارم رجب ]پنجشنبه گذشنه  روز

دام اقباله  به جهات مالحظاه [ ميرزا آقاخان نورى]ارفع افخم صدر اتظم  اشرف

غريبه جديد به مدرسه توجه نموده  باه تفرايل و دقات مالحظاه و  اين صنكت

بااه مكلاام مااذكور خلكاات النفااات كاارده  و بااه تاليجاااه  حااان فرمودنااد  ... وامن

اناد توپچى كه در ايان كاار دخيال باوده خان ناظم مدرسه و به شاگردانرضاقلى

آورده به تفاوت درجات به هريك انكام مرحمت كردند  و  )ر(اكرام و انكام تمام 

زار سيم تلگاراف الله باغمباركه سلطانى تا  ةفرمايش فرمودند كه از تمارت خاص

همااايون  كشاايده شااود  و بكااد از اتمااام  بااه نظاار مبااارك اتليحضاارت اقاادس

كه  رسيده  به هر جانب از ممالك محروسه -خلداهلل ملسه و سلطانه -شاهنشاهى
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 حسم اقدس ملوكانه و امر جناب اشرف اتظم صادر گردد راه سيم تلگراف اخبار

  (23)»ساخنه و كشيده شود...

خاناه پادشااهى االمر... از اطاق نقاشخانه كه در جنب تااالر دياوانسبح»

ه زار سايم تلغاراف كشايده شاد  دو دسانگاتا تمارت فوقانى باغ الله واقع است

در هر دو محل مذكور وضع شاد  و از شااگردهاى مانكلّم  آالت سؤال و جواب

 ق نقاشاخانه  وخاان در اطاامحمدصادق قاجار  و محمدتقى جاهانتوپخانه تالى

تمل  محمدحسين خان اصفهانى در باغ مزبور مباشر اللّه وجاهان ميرزا فضلتالى

 25ق/ 1274سؤال و جواب شدند. و روزيسشنبه دهام شاهر رمضاان المباارك ]

اقدس شاهنشااهى باه جهات مالحظاه تمال سركار اتليحضرت [م1858آوريل 

كلام مرما شدند... تاليجاه تشريف ف تلگراف و كيفيت كسب اخبار به اطاق مزبور

يد اتطاى يك رشانه حمايال ساف مشاراليه هم به تنايات شاهنشاهى نايل آمده به

 افنخاار گردياد. و ياك رسم خلكت  قرين امنياز وسرهنگى  و يك طاقه شال به

 ماام تمالات صد تومان نيز به صيغه انكام به منكلّمين تلم توپخانه كه در انجام و

 (24)».بودند مرحمت فرمودند...مزبور جاهد و ساتى 

گذشات  در همين روزگار  پ، از پنجاه سال كه از اخناراع تلگاراف ماى

ا تاوان تمال تلغاراف رهيل آلمانى مكلوم كرد كه با يك سيم نيز ماىحسيم اشنن

مين باه سيم ديگر زمين را به كار برد... چون در قرار دادن زتوضجا آورد و بهبه

 -صاتقه باشاد ةه تبارت از قوك -السنريسينه  ةقو دنتوض يك سيم هم در رسي

و تاليجااه مساي -شاودمخارج تلغراف كم ماى اطمينان حاصل است و هم نرف

ال حاتلغرافى كه با دو سيم ساخنه بود  كريشيش مكلم و سرهن  توپخانه مباركه

 با يك سيم درست كرد....
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ازد  ساراع جدياد آشانا اى از ايرانيان را با اين اخنادولت  براى اينسه تده

خان ناواده رياست تبدالرسول تلگراف  چهل و دو نفر از جوانان را بهوزارت كل

اصفهانى براى تحرايل فناون مخنلفاه تلگاراف باه پااري، رواناه  مرحوم صدر

  (25)كرد.

 از طرف ديگر  سى نفر مسنخدم براى اداره تلگراف اسانخدام كارد كاه از

بارادر )خاان جوادخاان ساكدالدوله  ميارزا تبااس تبارت بودند از: ميارزا جمله

يوسااف خااان نااوايى  تبدالحسااين خااان نااوايى  تلااى اصااغرخان   (سااكدالدوله

زا اور  مياراللّه خان  ميرزا محمد ياللّه خان  ميرزا حبيبفضل مبشرالسلطنه  ميرزا

يادر حمحمود  محمد صفى ميرزا  اباوالفنح ميارزا  ميارزا  تبدالوهاب خان  ميرزا

 (26)  ميرزا جكفرخان.تلى

كشيده شاده  (27)خط اول تلگراف هند از طريق درياى احمر و كانال سوئز

شايده كسيم تلغراف كاه از درياهاا »دهد كه همين وقايع اتفاقيه خبر مى بود  ولى

شود  چاه در جاها خللى در زير آب به او راه يافنه خراب مى شود  در بكضىمى

ى اتالم شاده باود اگار كسا [      ]ملسه انگلي،  اتليحضرت اين باب از جانب

او  تلغراف در ميان دريا پاره نشود و تياب نسناد در حاق اى نمايد كه سيمچاره

تكهاد  در اين اوقات يسى از مهندسين انگليسى انكام و اكرام شايسنه خواهد شد.

كاه  ديگر  يك نوع آلنى اخنراع نماياد كرده است كه از نخ كنان و بكضى اجزاى

ايان باه  (28)»كه تيب نسناد... سيم تلغراف را در ميان او تكبيه كرده از دريا بسشد

از طارف »شده باود:  م نوشنه1856ق/ اكنبر 1273دنبال خبرى است كه در صفر 

تلغراف آهنى  اند كه سيمجمهوريه ينگى دنيا و دولت انگلي، باالشنراك قرار داده

 (29).«شود...مى ر سال آينده از آن دريا كشيدهاز دريا بسشند  ... سيمهاى مزبور د
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 ه باهسيم درياى احمر را قرار شد از اسالمبول به اسسندريه و از اساسندري

 از المندب برسانند  و دولت تثمانى با انگلي، به شراكت تمل كنناد و بكادباب

ال  ه سو درين باب  تا پنجا»هاى هند كشيده شود  المندب به يسى از لنگرگاهباب

د از در هرصد تومان سالى چهار تومان و نيم منفكت براى هر ك، كه مايه بگاذار

 (30)«انگلي، به قومپانيها اتالن كفالت گرديده است. جانب دولت

بايست از ميل بود  پيام تلگرافى مى 5130در فاصله بين لندن و كراچى كه 

 بسر  يارارى  سيواس  دپاري،  اسنراسبور   مونيخ  وينه  اسنانبول  اسسوت لندن 

 برره  فاو  بوشهر  جاسك  به كراچى برسد. بغداد 

 بكداً قرار شد يك خط تلگرافى از راه خشسى به خليج فارس برساد و در

م قرار شد سيم ديگرى روى همان تير كشايده شاود 1865ق/ نوامبر 1282 رجب

يم آزاد ها هميشه يك سمطالب خارجى باشد  بدين ترتيب انگليسى كه مخروص

مار  ماز هماين  (هزار ليره 12هزار تومان )= داشنند  و قريب سى در اخنيار خود

 شد.آنها مى تايدات خالص سهم

هااى مخنلاف  انساان را هاا و زباانها و تاريخ تقويمالبنه اخنالف ساتت

اطاالع هااى باىون كه اين تلگرافات از زير دسات تلگرافچاىچ -كردديوانه مى

  صاربى  هلندى  آلمانى  ايناليايى  يونانى  بلغاارى  واالچاى سوى انگليسى  فران

 (31)گذشت.مى روسى  تركى  ارمنى

... »نويساد: م ماى1857ق/ آوريال 1273وقايع اتفاقيه در رمضاان  ةروزنام

خواهاد درسات اندكه دولت انگلي، از بمبئى الى برره را سيم تلغراف مىنوشنه

ه سيم تلغراف بسشد  و در ايان اوقاات ياك جهااز آب تا برربسند  از دريا و ته

آالت و اسباب اين كار بوده است از مسقط باه طارف  اشمخروص كه محموله
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در اينالياا و ناپال نياز تلگاراف دائار شاد.  يك سال بكد (32)«برره گذشنه است.

 چنين تلگراف پطرزبورغ به آتالننيك وصل شد.هم

وفاان طاجيا تا موسنار  در وقنى كه در اتريش كه اين تمل انجام شد از آلم

شيده كهايى كه سيم تلغراف از آنها سخت روى داده بود  دو ديرك از ديرك و باد

ت باه زمين زده. مأمورين تلغراف خبار شادند... از آنهاا دو نفار دسابودند باد به

هاا مبودند. به جهت اينسه از طوفانى كه روى داده باود ساي هاى تلغراف زدهسيم

د فاوراً از تاأثير محض اينسه دسات باه سايم زدنابه -اتقه كرده بودند جذب ص

به سيم  اند كه بكد از اين  دست زدنكرده صاتقه هر دو هالك شدند... لهذا اتالم

 (33)».تلغراف در هيچ وقنى از اوقات جايزنيست...

دنياا از راه بحار وقايع اتفاقيه خبر داده كه از لندن تا ينگاى 337در شماره 

خواسنند سيم تلغراف بسشند  و قومپانيه مخروصى به جهات اطلننيك مى حيطم

چاون ماابين  -تشسيل يافنه بود  و سيم و اسباب او را نيز موجود كردند  اين كار

درياا يساى از  اگر در ميان -دنيا منجاوز از هزار ساتت راه است ينگى انگلي، و

ن بااب اصاحاب د باود  در ايااالمسان خواهاتكمير آن تاديم -ها پاره شود سيم

 (34)گزارش مسسوت تنه ماند... قومپانيه جسارت نسردند و

بكاد از  يك دو هفنه كار كرد  و»بكد از اتمام سيم ميان امريسا و انگلسنان 

تااكنون  قوه السنريقه او روى داد و بر وجه مطلوب مخابره نسارد  ... آن خللى به

 ت و تكميرش نيز قابل امساان نيسات وتلغراف را ندانسنه چيس سبب خراب اين

باياد  اند بيرون بياورند دو مسااوى خارجدريا كشيده ها را كه بهاگر خواهند سيم

 (35)».نمود...

انگلسنان  در سال اول حدود نه هازار مخاابره  و  ةبر طبق آمار هشت سال
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دوم چهل و شش هزار  و در سال سيم صاد و پنجااه هازار  و در ساال  در سال

پنجاه هزار  و سال پنجم دويست و شرات هازار  و در ساال  رم  دويست وچها

مخاابره ]و در سال هفنم چهارصاد و سايزده هازار  ششم سيرد و شرت هزار 

هناوز  (م1859ق/ دساامبر 1276االول جماادى) و در سال هشنم [صورت گرفنه

 (36)مكلوم نيست.

خاط هناد و  م  با تأسي،1867ق/ 1284اين را هم ترض كنم كه در سال 

كام رسايد  كامتلگراف بين لندن و هندوسانان در مادت ساه روز ماى اروپايى 

روز شد. بكد هشت ساتت  بكد شش سااتت  و طاولى  تأخيرات منحرر به يك

و نايم مطلاب تلگرافاى باه دسات صااحبش  نسشيد كه در ترض ياك سااتت

 (37)رسيد.مى

بوده  ر اوايل كار چهاينك وارد اصول مالى بشويم و ببينيم قيمت تلگراف د

 استر

بكد از »اند كه م در لندن قرار داده1859ق/ ژانويه 1275االخرى در جمادى

خ يا دويست فرسخ و يا زياد و كم باشاد خواه صد فرس -تحريرات تلغرافيه  اين

جارت تلغاراف سى شاهى اجرت بگيرناد. از ايان تنازل ا -تساوى در صورت -

را با  اند و اكثر امورات خودشانراف شوقمند گشنهتلغ)ر( ها به كشيدن خيلى آدم

 (38)دهند.مى مخابرات تلغراف صورت

ر م برابا1860ق/ 1277قيمت يك كلمه تلگراف بين انگلسنان و امريسا در 

 (39)پوند آن روز بوده است. يك

م طبق قراردادى 1864دسامبر  15ق/ 1281رجب  15سال بكد يكنى در سه

و نماينادگان خاارجى   -بايد بگوييم همه كاره تلگراف  -نه اتنضادالسلط كه بين
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 بود: تنظيم شد چنين

انقين  خبراى بيست كلمه  يا كمنر  از خانقين الى بوشهر  و از بوشهر الى »

اب هزار و چهارصد دينار ايرانى  يا چهارده شلين  انگلي، حساتومان و پنجيك

يناار از قارار بيسات و دو هازار د شد... در مدت اين پنج ماه  رواج پوند خواهد

 (40)«رايج ايران خواهدبود.

اى يك قران ها همچنان پايين آمد و آمد و ما خودمان كلمهتدريج قيمتبه

تاين نرخ تلگراف فارسى و ال»خاطر داريم  و تنها صد سال بكد است كه به آن را

ب هيئت ف و ترويالبنه به پيشنهاد وزارت پست و تلگرا «دو برابرافزايش يافنه به

 (41)وزيران.

خط تلگراف هند و اروپا سه سايمه باود: دو سايم مخراوص مخاابرات 

 داخلى.يسى براى مخابرات الملل  وبين

درين روزها حسم شاده اسات »م آمده كه: 1858ق/ 1275در اخبار رجب 

ند  و تلغراف را از طهران الى تمارت سلطانيه  و از آن جا الاى تبرياز بسشا سيم

اين خدمت  مشغول انجام -ون سپرده به اوست دارالفن ةكه مدرس -ادالسلطنهاتنض

شاود  و باه مارور باه هماه است كه در اياران كشايده ماىاست  و اول تلغرافى

 (42)سرحدّات خواهند كشيد.

سيمى كه قرار بود به سلطانيه كشايده شاود در نهايات سارتت در هماان 

نورالكمل دادند كه در باب محافظت سيم تا سليمانيه رسيد. بكد دس هاى اولهفنه

نسردن آن بايد در هر جا گذشنه است حسام و تمال و مباشارين  تلغراف و تيب

تمل آيد كه از منرددين و غيره آسايبى باه آن نرساد  اوال در آن حدود مراقبت به
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كند ماورد مؤاخاذه و سياسات پادشااهانه خواهناد  خاك هر يك از حسام تيب

 (43)شد...

ان م سيم تلگراف به زنجا1859ق/ اكنبر 1276االول ى بكد  يكنى ربيعاندك

ند بادين شارح تشاويق درسيد  ودانشجويانى كه در كار تلگراف خدمت كرده بو

بار  و شرات توماان -خان به منرب سرهنگى پسر رضاقلىخانقلىشدند: تلى

اصاغر ىباقرخان  ميرزا حسن  محمدمهدى ميرزا  تل مواجب سابق او افزوده شد.

ضافه مواجاب  ميارزا او صد تومان  -تلغراف  ميرزا  حيدرتلى به منرب ياورى

  ميرزا (44)اضافه مواجب. ذوالفقار ميرزا تبدالرحيم مهندس تلغراف و چهل تومان

يق تبدالحسين  ميرزا حسين نيز به منرب سلطانى وسى تومان اضافه مواجب توف

 (45)يافنند.

برياز شاا اللّه تلگاراف را باه تسه مااه ديگار ان شاه دسنور داده بود كه تا

الملك بااد و ده تميادآهمين ماه خبر رسيد كه سيم تلغراف مياان امر برسانند. در

وار الملك ده نفار سادر چهار پنج جا پاره شده است. سراج مجدالدوله و پورسقا

دالى اتنانمايند. بكد مكلوم شد كه اهالى ديازج بى مكين نمودند كه رفنه رسيدگى

فنند و االتلى يسرد تومان از مقررين گر االمراند. حسبنموده سيم را پاره كرده

كاار  خاود اتنضادالسالطنه باراى در رمضان آن سال (46)آنها را تنبيه كامل كردند.

 تبريز رفت.تلگراف به

يرهاا در اوايل امر  تيرهاى تلگرافى از چوب بود  بكد مكلوم شد كه ايان ت

رهاى چاوبى به مرور  تي -رش بدن شنرهاى آن اطراف را ندارند رفع خا مقاومت

  (47)چدنى شد. مبدل به تيرهاى

هماين جهات  هاى بلوچسنان چشمگيرتر بود و بهآفت قطع سيم در بيابان
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خط سير تلگراف و خروصااً تيرهااى تلگاراف در بلوچسانان  گلاد  براى حفظ

اماروزى هسانند و آنهاا كاه در آنها كه در ايران  -ايالت بلوچ اسميت با رؤساى

قراردادهاايى بسات  كاه از آن جملاه باود  قارارداد  -اناد پاكسنان قارار گرفناه

فرماانرواى دارالسالطنه كاالت و جاام  فرمانفرماى كل هندوسنان يا خادادادخان

م قرارداد با فقير محمد 1862ژانويه 24ق/ 1278رجب  22چنين در ميرخان  و هم

كالت. در قرارداد با خادادادخان اهلل خان نماينده خاننايب كيج  و رئي، رحمت

ميازان  قرار شد يك مقررى باهدر مقابل (م1863فوريه  20ق/ 1279اول رمضان )

مذكور حفظ سيم سااحل  پنج هزار روپيه ساليانه به خان كالت داده شود  و خان

دتلى  و محما محمادتهده گرفت. قبايل باهو و دشانيارى  نياز ديانمسران را به

هازار يك ساليانه هر يك در مقابل حفظ خط سيم تلگرافى از كيج تا چابهار مبلغ

 (48)گرفنند.روپيه مى

 28تكااويض تيرهاااى چااوبى بااه چاادنى سااالها بكااد  يكنااى در قاارارداد 

 (49).(چهل سال بكد)م صورت گرفنه است 1909ژوئن  19ق/ 1327االولجمادى

 اند.هاى گيالن هم كمك كردهجنگلكشى تلگراف تبريز  مردم و براى سيم

 يدهم امر شد به سلطانيه سيم كشا1858ق/ 1275در سنه »نويسد: مخبرالسلطنه مى

انرد شود  اين خدمت به اتنضادالسلطنه رجوع شد. پ، از آنسه از چهارهزار و پ

 دو هزار تومان به خرج مشاقى مررف شد  اين بنده بكضى داليل تارض تومان 

كاه  حرر شد كه بنده اين خدمت را انجاام داده باشام. باا اسابابىمن كرده  چاره

وله كاه قزوين رسانده  براى سيم مكطل مانديم... به مجدالد حاضر بود سيم را به

قدارى نوشنند كه از بازار مساره سيم بخواهد. در آن اوان م حسومت گيالن داشت

 ..مشغول كشيدن سيم به زنجان شديم. سيم از گيالن وارد شد.



 286 40/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ت او 1276/ 11محارم  11از تبريز شروع شد و به ميانه آماد.  76در سنه 

 سلطانيه رسيد.م به1859

الدوله شنيدم كه در آن اوقات كاه مكطال سايم خان اديباز محمد حسين

رفناه گبيند فرد كرده پنجاه و چهار مثقال خون اتنضادالسلطنه خواب مى اندبوده

 (50).«رسددن سيم  پنجاه و چهار حلقه سيم مىكند به رسيتكبير مى است  پدرم

شنويد  خواب خون گرفنن  خاواب بادى باود كاه خبار اما اگر از من مى

 رسيد. بكدى به او

شااسار كااه بكااداً پي -خااان ظهيرالدولااه حاااجى خسااروخان پساار ابااراهيم

و  (51)خطردى نقااش و خاوشما -در ايام وليكهدى او  هم شاد مظفرالدين شاه 

ت فرسنگى رفسنجان يك آبادى هس 12خوبى بود. در  و بسيار آدم شاتر و سليم

و  -رخاست داشانه باشادباز پنجاه هزار من بار  كه امروز شايد بيش -به نام بياذ 

 اش هم به جاى خود.هاى پسنهالبنه باغ

ا در بيااذ ر... »روايات وزيارى اما وضع كرمان آن روز را بايد بگويم كه به

ك سبب ماليات و تحميالت تمال ديوان  به يامالسين آن به «م1844ق/ 1260سنه

به حاجى خسروخان پسار  (دو شاهى)گندم و يك صد دينار رايج كرمان  چارك

 (52).«ظهيرالدوله مرالحه كردند مرحوم

  خان ظهيرالدوله بود  از دخنر ميارزا بازرحاجى خسروخان  پسر ابراهيم

  و (54)خان نواب رضاوىميرزا كوچكيكنى سيده خديجه خانم خواهر  (53)منشى

ياز نخان سركار آقا رئي، شايخيه كرماان حاجى محمد كريم طبكاً برادر غير امىّ

 رفت.شمار مىبه

توضيح بايد بدهم كه حاجى خسروخان يسى از بهنارين نقاشاان روزگاار 
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هرحال  آن روزهاا و به -نمايد كه از اين زن  فرزند نداشت چنان مى خود بود  و

قول هدايت: در آن اوقاات  خساروخان كرماانى  بود  و به روخان در زنجانخس

طاالق داد   -كه موسوم به خانم تبريزى بود  -را [اتنضادالسلطنه] دخنر شاهزاده

 (55).«درين قضيه بود -زنجان به تبريز شد اى كه ازو اول مخابره

لات خسروخان با اتنضادالسلطنه قوم و خويش قبلى هم باوده اسات و ت

از سالهاى طوالنى زندگى  براى من روشن نشد. حااجى خساروخان  طالق  بكد

كرماان  اسم نوراللّه خان دارد. و هموست كه امالك خود را در تنها يك فرزند به

ت و خان زنان منكدد گرفز جمله بياذ را. البنه نوراللّها -كردوقف بيمارسنان نوريه

خاان و اللّاهخان و حبيباهللخان و نكمتهزجمله نرراللّا -فرزندان منكدد داشت 

خااانم و خااانم و سااسينهدخنااران: تركااان خااان  واللّااهو فاارج (دوم)خسااروخان 

چناين خان و هماللّهدوم پدر امانخانم. خسروخانخانم و ايرانخانم و ربابهفاطمه

ه ياك دور وديده بودم.  خان بود كه منولى بيمارسنان نوريه بود. و من او رايداللّه

 وكيل مجل، هم بود.

گند ام را خنم كنم  و بگويم آن سوجا مقالهشايد حق اين بود كه من همين

ن كاه ام در اينجا صورت وقوع و انجاح يافت و ديگر چه بهنار از اياكرده كه ياد

اشادر بدر اترال تلگراف مخابره شد منكلق به يك كرمانى بوده اولين تلگرافى كه

 زيادى داريم كه بايد بگوييم.هاىاما نه  هنوز حرف

الملك داده شاده و از طرف شاه به وكيل -فرمانى كه در اول مقاله آورديم 

مربوط به طارح تسميلاى ارتبااط انگلسانان و اروپاا باا شارق  خروصااً  -بود 

پيش از آن از طريق درياى سارخ  و ساپ، از طرياق بغاداد و  هندوسنان  است.

كام و بايش صاورت گرفناه باود. ولاى ظااهراً  باطبرره و خليج فارس اين ارت
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و آذربايجاان و  (تثمانى)ترين راه همان بود كه ازطريق تركيه ترين و كوتاهطبيكى

بايست صاورت بندر جاسك مى خروصاً –ايران مركزى و سواحل درياى تمان 

 باب اقداماتى شروع شاده ينا آيد كه قبل از آن نيز درگيرد. و از منن فرمان برمى

داران و گااهى زماين بود كه باا مخالفات بكضاى نيروهااى محلاى و خاوانين و

خاان اباراهيم روحانيون نواحى جنوب اياران برخاورد كارده باوده  از آن جملاه

 كه رفناار او رساماً ماورد شاسايت -اسكدالدوله حاكم بم و بخشى از بلوچسنان 

بكادها چناين رفناارى  انگلسنان قرار گرفنه. او در مورد مرزبندى شرق ايران نياز

خاان نياز طاورى باود كاه تهاران باه سااادگى اسات  و موقكيات ابراهيم داشانه

 (56)درافند. توانست با اونمى

 پيغمبر دزدان در تضمينى كه از غزل حافظ دارد: 

 امدادى اى رفيقان  وقت آمده خدا را

 دزدان برهنه كردند حاجى غالمرضا را

 در ضمن آن گويد:

 ست  سر خيل ما ازو پرسا كريم داد مالّ

 تا بر تو ترضه دارد احوال ملك دارا

داد جباال كاريم هاى كرمان هست كه حااجى ماالدر افواه مردم كوهسنان

 بال بارزججبال بارزى  گويا او بود كه نگذاشنه بود سيم تلگراف از  بارزى كالننر

ه و پاياهر وقت ايران خواست خودش تلگراف بسشد بياياد  بگذرد  او گفنه بود:

 (57)بسوبد. تير آن را روى چشم من

 الملك به بلوچسنان نيز باراىخان وكيلقلىظاهراً سفر نيمه جنگى مرتضى

نظر و توافق رؤساى بلوچ براى مسأله تأمين تباور خطاوط تلگاراف از آن جلب
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ق/ 1290الملك و فنح قلكه كوهاك باه ساال است. لشسركشى وكيل نواحى بوده

آيد  كه كشايدن خاط تاا ايان   و به هرحال چنين برمى(58)نهگرف م صورت1873

بوده است. مننهى خبرى داريم كه ده سال بكد  ديگار  سال مقدماتش فراهم نشده

 تلگرافخانه كرمان رسماً راه افناده وچند تن مأمور و كارگزار داشنه است.

اى الهالكقد اترال تلگراف انگلي، به كرمان  آن رسحاال بايد گفت كه درّه

ماه ايان مُبدع و پيشنهاد كننده اين يادواره  و اسنادى كه حق به گردن ه است كه

ن زماين چااپ يكنى ايرج افشار  سى سال پايش در فرهنا  ايارا -فرهن  دارد 

رج هاا را كشايده. اياهاى مأمورى است كه اين سايميادداشت كرده  و آن دائر بر

ساله در ن رساله يك نفر فرنگى باشد. رنويسنده آ افشار به دالئلى ترور كرده كه

الملك دوم  و فرمان ناصرالدين شاه به وكيل م يكنى ده سال بكد از1879ق/ 1296

شاده. حقيقات ايان اسات كاه مان الملك دوم نوشنهدو سالى بكد از مر  وكيل

قلام را هام در آن خوشسبب انشاى لطيف فارسى رساله  جاى پاى يك ايرانىبه

رچناد مكلاوم ه -صفحات بكدى اين مقاله به آن اشاره خواهم كارد بينم. و درمى

 كدام از ما دو تن درست بوده باشد.نيست نظر هيچ

  باه تلگرافچى ما  روز شانزدهم ژانويه از دارالخالفه طهاران بيارون آماده

 وگنابااد  از ابوزيدآباد به كاشان رسيده  به سروهن و دينىر و جلفاا و نطنز رفنه 

آباد متهقدا و اردكان و ميبد و تگنبد و آباد و نايين و نهفيض ايه وسگزى و قهپ

در  -زيگزا  طى كرده و باالخره باه يازد رسايده اسات و اشسذر گذشنه  راه را

  (59).«بيست ذرع ارتفاع آن بوده از تپه ريگى گذشنه كه»حالى كه 

دين الاو سريزد و زيان (توران پشت)باالخره از طريق تفت و ترون پشت 

به شهركى  -وكرمونشاهون و شمش و پوزسبز و نوِر خيران خود را به انار رسانده
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 پرداخنه است.يسهزار و پانرد و چهل تومان ماليات مى كه

رساد  و آن گااه ماى (= بيااذ)پ، از زيارت قبر بشرحافى  نوبت بيااض 

روزهاا ه در ايان كا -آباد و كبوترخان و باغين و بااالخره كرماان كشسو و بهرام

 الملك.بود جانشين وكيل الملكحاكم كرمان  شهاب

نگاار  رور شاه آباد و از كرمان به طرف بندرتباس به اسماتيل آباد و جوه 

و از  و گدار كفنو خاود را باه بافات رساانده  (= كارزار)زار زارچو و اللهو تن 

خ و تنا  آباد و احمدى و چاه كهاور و سرسايارزو و وكيل دشناب و ده سرد به

شاهرى كاه ناه  -ساحل بندرتباس خيمه زده  زندان و كشسوه و قلكه قاضى  در

اى كاه در بوشهر و بحرين رفنه  جزيره هزار جمكيت داشنه  بكد از طريق دريا به

قيمت مروارياد كاه »اين سفرنامه:  و سال قبل از نگارشد -م 1877ق/1294سال 

 .«بوده است ر تومانفارس به اطراف برده شده  سه كرو از خليج

 باز به تباسى برگشانه از طرياق شاميل و فاريااب و نورآبااد و رودباار و

 ده كاوچسى كاه -آباد و باه راه بُار رسايدهكهنوج و اسفندقه و يدوم گالشگرد و

ى از جا را به توپ بسات  دخنار  قلكه آن(فنحكليشاه بكد) وقنى كه خان باباخان

 (60)خانم كه سوگلى شاه شد.هفاطمبُر به زنى گرفت به نامراه

 (ره= قوي)الكرب به غبيرا رسيده  يةسپ، از راه شيرينك و بهرامگرد و قر

ن از كرماا آباد و باز كرمان. اين سفر مطالكاتى بوده و آنگاه خاود رااسمكيل و باز

طارف كرماان اصفهان رسانده  مقدمات كشيدن خط را فراهم آورده  به مجدداً به

 نويسد:وزسوم به نايين رسيده است. او مىراه افناده  ر

از نايين الى اصفهان چاپارخانه ندارد  و اال بايد از راه كاشان بارود. دو ... »

يك االغ كرايه كرد. بكد از چند ساتت توقف حركات كارد. االغ دو روز  يابو  و
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كشى و تملجات بوديم و حضارت اصفهان مشغول تهيه اسباب سيم بكد آمد. در

 همه جهت تقويت در كار ما فرمودند.السلطان بهلواال ظ

از اصفهان حركات كارديم و  [م1879ق/1296شكبان ]روز شانزدهم ژوئيه 

 كشى چندان از پيش نرفت  چاونكشى شد. از اصفهان الى يزد سيمسيم شروع به

از جهت  در نايين هم (61)كوهسنان نياورده بودند. مكطلى پيدا شد. كه تير هنوز از

كار مانديم. با وجاود هفات هشات روز دو سه روزى بى ر نشدن تملجاتحاض

ابراهيم  يزد شد  همان روز مسالمه با طهران شد  مكطلى  بكد از يك ماه سيم وارد

اماداد  -واال ظل السلطان حااكم يازد اسات كه از جانب حضرت -خاناللّهخليل

ن ه روز توقاف از آبكاد از سايزد زيادى به جهت حاضر شدن تير و تمله كرد  و

طهاران حارف زد. روز جا به سمت كرمان شروع شد. بيست روز ديگر  كرمان به

 و شايراز و آخر ماه مبارك وارد شديم و همان شب مسالمه به طهاران و بوشاهر

گار م -غيره شد. مردم  همه جا از ورود تلگراف تشسر داشنه و خوشحال بودناد

 در نايين و يزد.

 ه بهكميل به تلگراف نداشنند. در يزد مجنهدى بود  در آن دو جا مردم هيچ

گاراف گفت كه اليق سالم نيسنيد. زيرا كه امداد باه آوردن تلفراشباشى حاكم مى

 گرافخاناهبرتس، كرمان بود. آنجا مجنهدين و تلما و اكابر  جميكاً  به تل كرديد.

 (62)».گفنند...تشسر و تهنيت مى آمده اظهار

انه بين اصفهان و طهران را بدين طرياق جااى دادناد: دفاتر تمده تلگرافخ

قادا: تخواسنند خانه به ما بدهند. اجاره  نايين: خانه اجاره  مردم نمىقهپايه: خانه

تلگرافخانه در ار   كرمانشاهان: قلكه كهناه  و بكاد كاروانسارا   چاپارخانه  يزد:

: خانه اجاره  كرماان: (= رفسنجان)منزل حاكم  بهرام آباد جنب -انار: خانه اجاره
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جاى خوبى است. حااال خاراب اسات. و جااى  تلگرافخانه در ار . اصل مسان

مرحمت نشاده و تلگرافخاناه باه ايان  بزرگى اقالً سيرد تومان مخارج يا بيشنر 

 .«خوبى خراب خواهد ماند...

= )تلگرافچى ما بيست روز در كرمان توقف كارده  ساپ، تاازم خبايص 

بكد به  اللّه را زيارت كرده ردنه سگوج گذشنه  مزار شاه نكمتشده  از گ( شهداد

ى شااه گويند راه آن گردنه از كارهاو از پلسانى كوهسنانى كه مى اوكن   رسيده

 انبه سيرچ رسيده. بكد گوديز  گدار اشنر و حاوض تركا اللّه است گذشنه نكمت

حارارت  (فارنهاياتالباد )يسرد و نه درجاه  خاتون را ديده  و آب گرم آن كه

هال سكدآباد را دياده  كشايت و قلكاه چ دارد. بكد جوشان و پلوار و هشنادان و

 يكناى درخننگاان بازگشانه و در ها و خبيص منزل آخر است و از راه ديگرگزى

ق/ 1296قكده ذى 5اكنبر ]22كرمان قبر بابا كمال را زيارت كرده  و در چهارشنبه 

مشايز و بيادخواب  ده است  و اين دفكه از طريقبه طرف طهران راه افنا [م1879

هااى او را من خروصاً هفت هشت جمله ازحارف و -خود را به پاريز رسانيده 

نيز ياك  كنم كه مطمئناً در مهمانخانه يسى از اجداد مخلصدر باب پاريز نقل مى

آبااد و جيرسانون باه جوش خورده است. او از طريق فريادون و اللّاهكشك كله

 رسيده و گويد: پاريز

ه اى است  چهارصد و دو خاانوار دارد. بلوكاات پااريز پنجااپاريز  قربه»

ا هماه دهند. اهل پاريز خودشاان راست  و يازده هزار تومان ماليات مى پارچه ده

ان از از جهت اين كه جدّ ايشاان چنگيزخاان باوده  و خودشا -گويندخواجه مى

 (63)اند.بخارا به ايران آمده

ريز باغات زياد دارد. ولى سال گذشنه آب اين كوهسنان بسايار كام پا ةدر
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جا از خلق خالى افنااده. سايب باغات بسيار خشك شده و چند دهات آن بوده  و

جاا خاوب جاات ديگار از جهات سارما در اينخاوب اسات. مياوه پاريز بسيار

دارند. اهل  اند و اكثر باالخانه همهاى پاريزرا زياد محسم ساخنهخانه (64)شودنمى

افناد برند. در سالى كه برف زيااد ماىكرمان مى پاريز سالى پنج هزار من كنيرا به

 حاصل كنيرا بيشنر است.

فرش پاريز در تمام دنيا مشهور است و سالى دو سه تدد بايش باه دسات 

 الّجا چنيا يمت دارد. گعوعن را هم دراى چهل تومان قآيد. اگر باشد دانهنمى مردم

كناى و آدور باه م -و آدور باود  )ر(جا مراديك ينا اسم خارشنر در نند  وگفمى

كنناد. دو سااتت از درد ماىجا مكالجاه چشامينا خارشنر درلكاب خار است. با

خواند. صبح پرسيدم كه چه خبر مناجات غريبى مى شب  شخرى روى پشت بام

 (65).«زند...صدا مىطور فرل همين ةدر هم بودر گفنند كه ديوانه كورى است كه

* 

ى گمان كنم بر ما روشن شد كه توصيه ناصرالدين شاه  ده سال بكاد  يكنا

الملك دوم صورت تمل به خود گرفنه و خان وكيلقلىمدتى بكداز مر  مرتضى

 مرحمت اين تلگرافچى  خط كرمان با تهران حرف زده است.به هر حال  به

سات ت كه بودر و چه كسى باه رياحاال ببينيم اين خط كه راه افناد به هم

 كرمان منروب شده است. بازگو از نجد و از ياران نجد.... تلگرافخانه

المكاارف ترار قاجاار ةحق او را دايرمادارِ داياراتنمادالسلطنه كه من به

ئيل تركى مطابق هازار و سيراد تقويم هذه السنة ميمونه قوى»شناسم  درذيل مى

اقع در رأس قرن چهاردهم هجرى  صورتى از و درو «[م1883] 1300هجرى سنه

سالطنت تظماى  »مملست ايران را به دسات داده: بكاد از تشاسيالت  كارگزاران
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بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ناصرالدين شاه  السلطان بن السلطان

بن وليكهد تباس ميرزا بن خاقاان فنحكلاى شااه بان  صاحب قران بن محمدشاه

و بكد از تشاريح اتضاا  وزارت  «شاه بن...شاه بن سلطان محمد حسنحسينكلى 

وزيار تلاوم و تلگاراف و مكاادن » (66)تلوم و غيره جناب جاللنمآب مخبرالدوله

كند  ذيل تنوان خط فاارس مى   هنگامى كه از ساير واليات ياد«ممالك محروسه

رسد كه تشسيالت مى و كرمان  بكد از قم و كاشان و اصفهان و يزد  نوبت كرمان

 ؛(68)و انااار (67)كرمااان و بهاارام آباااد»كنااد و گويااد: تلگااراف آن را خالصااه مااى

نفر  غاالم شاش [ يك]خان سرهن  رئي،  تلگرافچى سه نفر  نويسنده تباسكلى

 (69).«فراش سه نفر نفر 

م شويم به آن آرزويى كه در صدر مقاله داشانكنم داريم نزديك مىفسر مى

هاايى ايان هماه كاار و دانسنم چه كسانى و چه همتكه كاش مىبود  و آن اين

هاايى كاه ياباانب -انادهاى دراندردشت صرف كاردهبيابان سرمايه تمر را در اين

ى هاا بميارد  كالغااگر شانرى در آن بياباان»ام گفنههمانطور كه من جاى ديگرى

 .«هاى الشه را از كاسه سرآن درآوردنيست كه چشم

دانم شناسم  آن يك نفر نويسنده را هم نمىرافچى را كه نمىآن سه نفر تلگ

ها و سئول رساندن تلگرافات و مراقبت سيممكه در واقع  -ها را هم غالم كيست؛

طبكااً هرگاز  -ها و نخوابيدن تيرها باشاندها براى سالمت مقرهرسيدگى دربيابان

اناد  و اربااب ادهدها هم كه البد يك چايى به رئي، ماىفراش نخواهيم شناخت 

اند گفنهرفننداند و مىگاه دم ديوانخانه حاكم مىاند  و گهكردهمى رجوع را هدايت

است و اتليحضرت در تلگرافخانه حاضارند  زودتار تشاريف  تلگراف حضورى

 را هم دليلى ندارد كه بشناسم. هاآرى اين فراش -بياوريد
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 «مُنهى سيم»سر وصال  از گمان كنم آنجا كه داورى  شاتر بزر  فارس  پ

ماه كند  مقرودش همان غالم تلگرافخانه بوده باشاد  مننهاى نخواسانه كلمى ياد

 كاربعرعد. داورى گويد:  غالم را

 مرا به مژده خبر داد دوش مُنهى سيم

 كه مژده  مژده رسان باد  با خداى كريم

مارض دق  تارك جهاان باه»م 1866ق/ 1283جا كه داورى به ساال از آن

در  «ىنزد داور برد از مردم  محماد داور»ماده تاريخ برادرش وقار  و طبق «فتگ

  بنابراين وصل تلگراف فارس و بوشهر قبال (70)سالگى درگذشنه سن چهل و سه

ك  چهار سال قبل از فرمان ناصرالدين شاه باه وكيال الملا از مر  داورى و سه

  (71)انجام پذيرفنه بوده است.

همات اسام در گازارش اتنمادالسالطنه هسات كاه باه هرحال تنها يكبه

در رأس  -پ، از صد و بيست ساال  باه تناوان ياك خادمنگزار  اتنمادالسلطنه

آن  هجرت پيامبر خدا  در كرماان  باراى ماا باقيماناده و شروع قرن چهاردهم از

مخلص  خودش يك  ةتلگرافخانه است. كه به تقيدتباسكلى خان سرهن   رئي،

 ئه است.مجدّد رأس ما

 خان سرهن  كيستراين تباسكلى

تاوانم در مقالاه خاودم  رباط دورتارين نقطاه جايى كه مىكنم آنفسر مى

به دورترين نقطاه شامال  -يكنى كرمان را و بلوچسنان را  -ايران را جنوب شرق

همين  ةبه وسيل -پيوند دهم  (الرأس دكنر رياحىخوى  مسقط يكنى)غرب ايران 

نباشاد سامينارى و »ها باشد  و آن هدف كاه بلند بيابان تيرهاىهاى آهنى و سيم
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تقريبى و تحقيقى ياادى از كرماان پايش و به اى كه من در آن شركت كنميادواره

 خواهد مرداق پيدا كند.اينجا مى «نيايد

 خان سرهن  كيسترراسنى اين تباسكلى

ميناوى خاوبى كاه   كنم يسى از آن چهاار تان خاويىجا گمان مىينا در

اصاغر ساكيدى خاويى  من بيايد. مقرودم تكليقات آقاى تلى گفت  به كمكمى

 همسار صديق دكنر محمادامين ريااحى در كميسايون نويسنده و منرجم نامدار و

اناد  و گرانبهاى آقاى شهريار ضرغام نوشانه خريد كناب است كه بر كناب بسيار

 اصرالدين شاه است.هاى ترر نسالهاى تلگرافى آخرينآن كناب گزارش

قارن  قبل از پرداخنن به اصل موضوع  اين نسنه را هم بازگو كنم كه تاريخ

د تواناد تسميال و مساننهاى تلگرافى اين قرن مىها و مننفقط گزارش بيسنم را

لگرافاات در بايگانيهااى شخراى و تمنأسافانه بسايارى از ايان  و الغير. -كند 

مانده شاايد قسامت كماى از گرافات باقىپست و تل خانوادگى است  و آنچه در

هايى ديادم كاه ها در صندوقاين تلگراف آنها باشد. من خودم يك دفنر بزر  از

اليات باود و بيشانر مرباوط باه فك تهران مخابره كرده تال الملك از اسالمبول به

 خااطر دارم كاهو باز به الدين اسدآبادى و همچنين بابيان و بهائيان بود سيدجمال

ه شااه اجااز ها  يك مأمور رسمى اشاره كرده بود كاه اگارر يسى از آن تلگرافد

 شود كند  و مظفرالدين شاه در اول سالطنت خاود جاوابدهند كلك سيد را مى

ها را ياك شاب باراى فاروش باه دفنار آن صندوق. «اصالً الزم نيست»داده بود 

بكاد  هاا نشاد  و هفناهكناب آورده بودند  و البنه كسى منوجه اهميت آن راهنماى

صاحب آن برد و ديگر ندانسنيم چه شد و كجاا رفات  مگار ايارج  ها راصندوق

 كند:  راهنماى كناب  زبان باز افشار مدير وقت
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 سرّ اين نسنه مگر شمع برآرد به زبان

 ورنه پروانه ندارد به سخن پروايى

 باز  من در كرمان در خانه دوست و همسار قديم خاودم مرحاوم محماود

 كه البد يك دفنر بزر  به اندازه شاهنامه  منن تلگرافات كرمان را ديديم محزونى

 شدرباز ندانم آن دفنر چه و -اداره تلگراف بوده است  يك نوع بايگانى

هااى ياك مگر آنچه تحت تنوان وقايع اتفاقيه چاپ شده  غير از گازارش

قااى آس اسناد فقيد ما ايرانى براى قنسولگرى انگلي، است كه در دسنر كارگزار

تلگرافخانه  كه از اتضا  - مؤمن قشقائى -د كه از جد خو -نوابى بود دكنر ماهيار

دكنار  -نا بود  و او همه آنها را كريمانه در اخنياار بنيااد فره بوده به ارث برده

 مزد و منت آن را چااپشهرى ما سكيدى سيرجانى بىخانلرى گذارده بود؛ و هم

 مكاصر فراهم آورد. ى براى تاريخكرد و منبع بزرگ

 بارى  اين تباسكلى خان سرهن  كيستر

 اصغر سكيدى به ما كمك خواهند كرد:يادداشت تلى

وى  كاه مارد بانى مسجد خا -خان حاج غالمكلى خان دنبلى  پسر سلمان

محنرمى بود  چند دخنر و شش پسر داشت كه اغلب آناان در ياك قارن  مكمّر و

 ب اسم و رسمى بودند: پيش  منشأ اثر وصاح

 . تسسرخان بيگلربيگى1

 خان ميرپنج. تباسكلى2

 خان. محمد زمان3

 بيگىخان قلكه. حاج اسماتيل4

 . رضاخان 5
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 . كلبكلى خان6

كاه در  -خاان از ميان فرزندان حاج غالمكلى خان  فرزناد دوم تباساكلى

نى  گوياا باه ر همان اوان جاواد -دنيا آمده بود م در خوى به1841ق/ 1257سال

اناب به همراه دو نفر از جوانان خانواده  شهر خود را تارك و باه ج صورت قهر 

 (72)كند.طهران حركت مى

رفنه گ هاى رايج روز را در خوى فرااو البنه در آن زمان  مقدماتى از درس

اياان جهاات در طهااران احنماااالً بااه تشااويق و راهنمااايى دو تاان از  بااود  و بااه

گرد دوره اول كه هار دو شاا -خان دنبلىو تباسقلى لقاسم خانتموزادگانش: ابوا

  و جزو چهار نفرى است كه (73)وارد شده ه آن مدرسهب -مدرسه دارالفنون بودند

ه بانخسنين دوره آموزش الفباى مورس  و سايرفوت و فن داير كردن تلگراف را 

 رساند....پايان مى

پاياان رسااندن آن دوره  پ، از پايان تحريل  هر چهار نفارى  باه مجارد

ر اسنخدام اداره كل تلگراف ممالك محروسه درآماده  و هار ياك دكارآموزى  به

 شوند.مشغول خدمت مى اى از كشورگوشه

تلات رود  و بكاد از ازدواج در آن شاهر  باهخان به سبزوار ماىتباسكلى

 خان پيشاواى شايخيه  ازسرسپردگى نسبت به مرحوم حاج محمد كريم ارادت و

رود. و اين خويى صاحب همت از نخسنين كسانى است كاه مى سبزوار به كرمان

اى دارد. و از هماين تلگراف در آن ايالت  ساهم تماده كشى و دايركردندر سيم

زنم كه آن سفرنامه تلگرافچاى  گفنم  حدس مى جاست كه من  همانطور كه قبالً

ورد ترجماه و اديات و تحريار احنمااالً ما خان  بلاگر نه به قلم همين تباسكلى
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است كه من و افشار در ظن به مجدد همو تواند كه بوده باشدر خوشوقنى من اين

 .[الظنّ اثمانّ بكض]نويسنده رساله مردد در ترديديم  و شريك گناه 

آياد  و مرحاوم حااج خاان باه دنياا ماىدر كرمان  اولين فرزند تباساكلى

كنااد  بكاادها ماادقلى اننخاااب مااىخااان  نااام كااودك نااوزاد را محمحماادكريم

 ملقاب «مبشار حضارت»خان نيز واردتلگراف خانه شاده  و باه لقاب محمدقلى

 (74)شود.مى

خان بكاد از ياك دوره خادمت كوتااه در گمان من اين است كه تباسكلى

ليل اين شاهرود و سبزوار مننقل شده و سپ، به كرمان آمده باشد  د كرمانشاه  به

ه هناد بصوالً دسنور ادامه سيم تلگراف از كرمان و بلوچسنان ا نسنه اين است كه

م صااادر شااده و بااه 1869ق/ 1286گفناايم در ساال  از طرياق جاسااك  چنانسااه

خاان در اين است كاه مأموريات تباساكلى الملك ابالغ شده. و احنمال منوكيل

 ين سال صورت گرفنه باشد.ا كرمان بكد از

خاان باا شروع كار و مالقات تباسكلى در مورد تاريخ فرمان ناصرالدين و

 د.تلگرافچى يسى دو ابهام را بايد رفع كر ةسال تحرير سفرنام سركار آقا و

دانايم خان با حاج محمدكريم خان مالقات كرده استر ما ماىآيا تباسكلى

 /ق1288احد و ناب اشدّ شيخيه يكنى حاجى محمدكريم خان در شكبان  كه ركنِ

 -نزدياك كرماان -ز لنگارا - م زيارت كربال از طرياق درياابه تز م1871نوامبر 

ه . جساد او را با(شاكبان 22رود وفات نمود )چهارم  ته حركت كرد  و در منزل

خان جسد داً پسر بزر  او حاج محمد رحيمبك آوردند  و -المشايخ  قرية -لنگر 

  (75)كاظم رشنى به خاك سپرد. را به كربال برد و در جوار مرحوم سيد

م صاورت گرفناه  و اگار 1879ق/ 1296كشاى كرماان در اما تاريخ سايم
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چنانسه گفنيم دخيل باشد  مالقات او بايد با جانشاينان  -در اين امر خانتباسكلى

خان يا حاج محمدخان باشاد كاه خان  يكنى حاجى محمدرحيمحاج محمدكريم

ه گفناه پدر شدند و از حاج محمدكريم خان نقل اسات كا چند صباحى جانشين

خان  و مال خاود را باه حااج محمادخان محمدرحيم تلم خود را به حاج»بود: 

خان به   و بالننيجه مال  خيلى زود برتلم پيروز شد و حاجى محمدرحيم(76)«دادم

طغياان كاارگران قاليبااف صاورت  تهران مهاجرت كرد. بدين مكنى كه در شاهر 

كرماان گردياد و در ور نظامكمر ماأمخان سرتيب سواره زرينگرفت و حسنكلي

خاان پيشاواى محمادرحيم جنااب حااجى»م 1877ق/ ژوئن 1294االخر جمادى

رئاي،  و از آن پا، حااجى محمادخان (77)«شيخيه را باه طهاران گسايل نماود

 بالمنازع شيخيه شد  بنابراين  آن مالقات كه آقاى ساكيدى نوشانه باياد باا ايان

و اين نسناه البناه چنادان مهام  -خانيمنه خود حاج محمد كر - سركار آقا باشد

 اند.شيخيه خوى به همه رؤساى شيخيه كرمان ارادت و احنرام داشنه نيست  زيرا

خاان دليل ديگرى هم براى اين تاريخ داريم و آن اينسه اننخااب تباساكلى

م صورت گرفناه 1871ق/ 1288رياست تلگراف شهرهاى خراسان در سال  براى

م ترادى 1873ق/ ماارس 1290دسات اسات در محارم ابالغاى كاه در  و طبق

 شاهرود را داشنه است. تلگرافخانه

هجرى صورت گرفنه در  13ها در دهه آخر قرن بنابراين  كشيدن اين سيم

او تنوان رياست تلگراف سبزوار و شاهرود را داشنه است  و ظاهراً بكد  حالى كه

به  -ارتباط ميان هند و لندنتلگراف جنوب شرق سر و سامان گرفنه و  از آن  كار

درخواست خود مهنادس  و  خويى پايان پذيرفنه. شايد هم به همت اين مهندس

 ةاناد  و احنمااالً باه درخواسات و توصايبه او داشنه هااى كه كرمانىروى تالقه



 301 مرثية مُرسيه

كه بكد از انزواى برادرش حاج  -محمدخان خروصاً حاج -جانشينان سركار آقا 

و تا ايام مشاروطه باا قادرت تاام در  مدار كار شيخيه شددائر -محمدرحيم خان

تلگراف كرماان را پذيرفناه اين مهندس خويى نيز رياست -كرمان رياست داشت

ادارات ساال اول قارن  چنان كه اتنماد السلطنه نام او را در جز  روسااى -باشد 

 هجرى كرمان آورده است.14

طور مجهز ساخنه بود. آن خان خود را با جديدترين دانش آن روزتباسكلى

اش آمده: زبان فرانسه ياد گرفت و براى خادمت باه شخرى يهايادداشت كه در

هاا در كناار باشاىهاا و غاالمدورترين شهرها رفت و پا به پاى غالم كشورش به

ى كشى پرداخت. و با مشارب ترفاانهاى خراسان به سيمبيابان كويرهاى كرمان و

هار چناد در  -دانستاالترين تبادت مىو مردم را ب جامكه خدمت به -كه داشت

 (78)نشده بود. اش تركتمام تمر نماز و روزه

هاى خروصى هم دارد كاه مطمئنااً خان يادداشتشود تباسكلىمكلوم مى

 يام توقفهاى بيابانى و جغرافياى شهرهاى كويرى و احنماالً اكيفيت راه بيشنر در

د  باه ها قبل از آن كه به دكان تطارى برودداشتاست  و كاش اين يااو در كرمان

 شد.پرده مىس -خرين پديده السنرونيسى قرنآ -نگارى حروف هاى ليزرىماشين

هرچند بحث ما طوالنى شد  ولى گمان كنم خواننده ماا موافاق باشاد كاه 

 خوان درنشينِ مورسديگر در باب اين مهندس تلگراف نشانِ كرمان چند سطرى

تر فنهاصغر سكيدى بياورم كه: تندليب آششهرى او تلىهمان هم ه از قولاين مقال

 گويد اين افسانه را.مى

خان ميار پانج  ماردى مناين  بسايار ماؤدب  مكنقاد  مرحوم تباسكلى... »

شناس بوده است. و بكد از مدتى اقامت در كرماان  و خراساان  وظيفه دار ومردم
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شهرهاى آبا  و اجدادى فرا رسيده است. پ، در آذربايجان و  اينك نوبت خدمت

باا درجاه سارهنگى تلگرافخاناه  رياسات تلگرافخاناه  م1888ق/ 1306در سال 

به درجه ميرپنجاى نايال شاده و مسائوليت  او سپرده شد. چندى بكد سلماس به

هاى تلگرافى خوى تماماً محراول گزارش گيرد.خوى را به تهده مى ةتلگرافخان

كسى كه اين  - «مربوط به آن سالهاست و [خوى]هر قديمى خدمت وى در آن ش

اى آقاى دكنر محمادامين ريااحى  مقدماهشود  يكنىاو نوشنه مى ةمقاله در يادوار

 نوشنه است. مفرل و فاضالنه در شرت صفحه بر آن كناب

در  مرحوم ميرپنج  تا پايان تمر  هر صبح  پنجره اطاق خوابگاهش را كاه»

گفات. از كارد  و باا آواز خاوش اذان ماىباز مى -ش قرار داشتاخانهطبقه دوم

و را كاه طناين اذان ا -تمرشان از هشناد تجاوز كرده است ساكنان خوى  آنان كه

ه پيچيد و دل سحرخيزان را به لرزهاى خوى مىدر سسوت زالل سحرگاه  درخانه

 «ياد دارند.آورد  هنوز هم به خوبى بهدرمى

   آدم فداكارى كه ساالها تمار خاود را باراى ايجاادهيچ نبايد تكجب كرد

نى كه گذرانده  وق -ور تا خوىدشهرى بسيار  -پديده قرن در كرمان  ترينبزر 

ارى خوى شود  خود تا پاى جان در راه حفظ كيان اين پديده فداك رئي، تلگراف

 كند.

فراموش نسنيم كه تلگراف  به مدت يك قرن  بايد گفت ديسنااتور مطلاق 

انا »گر كه بايد او را اين دسنگاه مكجزه -سياسى و نظامى و اقنرادى بود ر امورد

خواند. بسيارى از تحاوالت بازر  و انقالباات سياساى دنياا را  قرن «و الغيرى

مسلك ظهيرالدوله قاجار  درويش ةكه مرحوم شاهزاد موجب شده است  تا حدى
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ز مشروطه را شنيد  در خاطرات صدراتظم مقندر قبل ا الدولهوقنى خبر تزل تين

 خود نوشت: 

 تسبار و الاله اال اللّه  آن همه باد و بروت  پ، برو پيش بياا  و تفارتن و«

 خبرى از حال مردم  و هزار چيز ديگر  باه ياكفرتونيت وجبارى و سخنى و بى

 (79).«تلگرافچى پوسيده  تمام شد و رفت... حركت انگشت يك

گاهى اوقات يك كلماه تلگاراف موجاب  حرف ظهيرالدوله درست است 

نويساد: شاد. مرحاوم مخبرالسالطنه ماىتجيب و گااهى مضاحك ماى حوادث

 خواست و مهمنرين ادارات بود. خراوص كاهالكاده مىفوق تلگرافخانه انضباط»

قطه  گيرند  و در مخابرات  به يك نتلگراف را به گوش مى هاى ايران تلگرافچى

فت. و گر «بدهيد»را  «ندهيد»وقنى تلگرافچئى در براتى   شود.مى «مجرم» «محرم»

 (81).«داد خسارت مخابره را (80)پدرم

توان آن خاصه ايجاد تلگراف  پيدايش ادبيات و زبان جديدى است كه مى

ادغام  و آن حذف فكل در جمالت  و (82)تلگرافى يا زبان تلگرافى ناميد را ادبيات

ر دهاى ساخنگى است  و اين براى اين بود كه يسديگر  و جكل فكل دو كلمه در

گار احساب مخابره بر تكداد كلمات بود  البنه هار تلگرافاى  تلگراف چون مبناى

شاد  مضاافاً باه تر تمام مىچهار قران يا بيشنر ارزان شدچهار كلمه از آن كم مى

 شاد تاا بيشانرينكرد. و كوشش ماىمخابره مى اينسه تلگرافچى هم آن را زودتر

و در ايان ماورد مرادر جكلاى  تارين تباارت بياياد مفهوم و مقرود در كوتااه

 رفت.كار مىبه تلگرافيدن از افكالى است كه روزى هزاران بار در مخابرات

 (ساابق)اين شوخى گويا واقكيت داشنه كه دانشاجويان دانشاگاه پهلاوى 

 -گاه شايرازاكناف ايران در كنسور قبول شاده و در خوابگااه دانشا كه از -شيراز
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باناك ساپه در  ةاند  تنها يك شاكبكنار شيراز منزل داشنهخارج از شهر بر سر تپه

كاه پدرانشاان از اطاراف  -خرجاى دانشاجويان را  هااىآنجا دائر بود كه حواله

و در اين ميان هر وقت رسايدن حوالاه  كرد به آنان پرداخت مى -اند فرسنادهمى

افنااد: دانشاجو و به تأخير مى شد اى ديگر دير مىالمثل از جهرم يا ساوه يا جفى

لطفاً سالمنى خود را به » زد كه:تلگراف به پدر يا مادر خود تلگراف مى ةبه وسيل

 كرد.امضا مى و بكد - «بانك سپه خوابگاه دانشگاه شيراز  تلگرافيد ةوسيل

ول پاهاى ظريف و لطيفى كه البنه از پرداخت اما به هر حال داريم تلگراف

ن اند و به صورت يك قطكه ادبى تاريخى ضبط شده است و مدريغ نداشنه بيشنر

ع از آن ناو ام. شايد يساىو بهار ديده (قرا)آن تلگرافات از فرمانفرما  دهها نوع از

ه كامر  ناصرالدين شاه باشد. مرحوم اورن  نوشنه اسات  تلگرافات ادبى واقكه

 يارزابه گلوله ميرزا رضاا كشانه شاد  و متبدالكظيم شاه وقنى ناصرالدين شاه در

خواسات ىم -ظفرالدين شاه بكدم -براى وليكهد  اصغرخان اتابك صدراتظمتلى

 رياياد و بادتوت كند كه از تبريز به تهران ب تلگراف تسليت بفرسند  و البنه او را

 تلگراف به تبريز مخابره كرد. صورت يكتخت بنشيند  تنها اين شكر را به

 نگريم  چرا خوش نخندم چرا خون

 كه دريا فرو رفت و  گوهر بر آمد

 ه هامكا -تار تلگراف ايران  پيامى از اين لطيف ةو گمان نسنم در تاريخ صدسال

 (83)خابره شده باشد.م -تسليت باشد و هم تهنيت 

هاى باالى تير از كاشى است و براى تايق شدن و منع تماس سيم اين مقره

نى كه شاهزاده اميراتظم از شاهرود راه افناد به قرد يزد و ساخنه شده. وق با آهن

باه دار زد  و  -كاه طغياان كارده باود  -اسناد محمد بنا را در يزد  كرمان  و اول
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رفكت نظام بمى و ميرزا حساين  -هاتن از دموكرات سپ، تازم كرمان شد و دو

ين تباور از در حا (م1912ق/ 1330كارد ) دار باز در بردسير بر -خان رئي، را 

بيابان  به اراز وردى نوكر تركمن با وفاى خودگفت: آن مقره را بزن  و اراز وردى 

پاره شاد و باه زماين ريخات. از دويست منر فاصله تير انداخت و مقره كاشى ده

 گرفنم.طهران را مى اميراتظم به اطرافيان گفت: اگر ده تا مثل اراز وردى داشنم 

داليلى كه اينجا جاى گفنن آن نيسات  ياك  وقنى به شاهرود برگشت  به

دهن  خواست  اراز وردى سينى آب را پيش برد و از زير آن پيشنو را در روز آب

 خود به تركمن گريخت. امير خالى كرد و

گفت: حااج ميارزا مرحوم فرهن  يزدى كه نديم امير بوده به خود من مى

 بود ولى هميشه او را به خاطره او هم با امير دمخور ك -شريكنمدار دامغانى  رضا

ا رل اميراتظم را شنيد. اين بيت وقنى خبر قن -كرد هايش ماليماً اننقاد مىتندروى

 ا تلگراف مخابره كرد: ب -ها مير تضدىا -تنوان تسليت به بازماندگان امير به

 ندانم تهنيت  يا تكزيت بايد دهم دل را

 به اين مقنول گريم  يا ببوسم دست قاتل را

تمار خاود در  ةتر در صاد ساالو گمان نسنم الفباى مورس تكزينى از اين لطيف

 مخابره كرده باشد. ايران

اين دسنگاه و اين نهادى كه يك قرن تمام  سياست تمام دنيا را چرخاناده 

چرخاناده  -كه اولى با يك تلگراف شروع شد -است  دوجن  بزر  جهانى را 

از جملاه انقاالب  -زر  تالم را رهبارى كاردهچندين انقالب ب و به پايان برده 

هااى خالصه تاريخ قارن بيسانم در گارو خااطرات سايم مشروطيت ايران را  و

هااى محرماناه داشنه. پديده اول آن تلگراف اوست  دو سه پديده خاص خود نيز
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آن خبر داشنند و براى حفاظ ايان  بود كه تنها رئي، تلگرافخانه و مخاطب او از

چنانسه همين تباسكلى  رفت.پاى جان نيز مأمور تلگراف پيش مى اسرار گاهى تا

خوى و ماكو بار  م1907ق/ اوت 1325خان در ايام شروع مشروطيت  در رجب 

 كاه از طارف -السالطنه ساردار مااكوانجمن رقابات داشانند  و اقبال  سر اتضا

ن محمدتلى شاه تقويت شده بود  با ماردم خاوى درافنااد و حيادرخان اميرتوماا

 برابر او ايسناد. خويى در

را باه  آباد پيغامى از سردار به اميرتومان رسيد كه: من اين كارهاادر سسمن

ا كنم  و براى اثبات ادتاى خود رونوشت تلگرافاى را كاه ميارزدولت مى دسنور

رده اتابك صدراتظم وقت از راه تلگرافخانه خوى براى او مخابره كاصغرخانتلى

 (84)فرسناد. -بود

ى مير تومان  تلگراف را نزد حسمران خوى فرسناد تا درسانى ياا نادرسانا

ناد باه تلگرافخانه تحقيق شود. مجاهدان كه از جريان اطالع يافناه بود موضوع از

د  و خان رئي، تلگراف خواساننمنن تلگراف را از تباسكلى تلگرافخانه ريخنند و

هاايى شاد. يساى از زىآنها خاوددارى كارد تيرانادا چون او از انجام درخواست

تاا  شدند  رئي، تلگرافخانه هم تير خاورد مجاهدين به قنل رسيد  دو نفر زخمى

باالخره منن تلگراف به دست مجاهدين افناد.حاكم شهر خشامگين شاد  از ياك 

 ةزناماكاه بالفاصاله در رو طرف منن تلگراف را براى انجمن ايالنى تبريز فرسناد

 طبقات مخنلف جان شديد گرديد  از طرف ديگرانجمن به چاپ رسيد  و مايه هي

مخالفات  هاايى باهمردم در محل توپخانه برابر تلگرافخانه جمع شدند و تلگراف

 (85)اتابك مخابره كردند.

مقرود اين است كه اين دوست خوب خاويى كاه ديگار باياد گفات باا 
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را باه خط قرار گرفنه  تا پاى جان نيز براى خط تلگراف  خاود  كرمانيان در يك

 خطر انداخنه است.

 -خان دنبلاى بكد از تير خوردن رئي، تلگراف  پزشسان شهر  ميرزا هاشم

له   بالفاصا(86)مدرسه آمريساييان در دهسده سير اروميه درس خوانده باود كه در

 هاى شسم رئي، تلگراف تنومندجراحى زد و گلوله را كه در چربىدست به تمل

خان در ساجده تباساكلى بخيه زد  هرچند با اولاين و -آورد گير كرده بود بيرون

ال او از مار  نجاات ولى باه هار حا -ها ازجا كنده شدهنگام نماز  تمامى بخيه

 يافت.

هاا و دليال اينساه تاالوه بار منشاىپديده دوم  تلگاراف رماز اسات  باه

در  -ها وخطاطها  هميشه يك واسطه قطكى كه مأمور مخاابره باشادنوي،ماشين

اف حضور داشت. ترتيب تلگراف رمز از همان اوايل كار تلگر محرمانهدسنورات 

دار لمات مكنىكيكنى تبديل  -دفنرى خاص براى رمز گذاشنه شد و در هر اداره 

 طرف مقابل در نقاط دوردسات از ايان رماز خبار مكنى تأسي، شد  و تنهابه بى

 ى را به كلماتمكنبود. يكنى كلمات بى داشت  و مأمور مخروص براى كشف آن

 كرد.دار تبديل مىمكنى

أليف تااين امر چندان مهم بود كه در زمان مظفرالدين شاه يك تن اقدام به 

ب الرموز كرد و با خط خوش به چاپ رساند  و باه هماين سابنام مفناحكنابى به

ه ملقب گشت  و خاندان او كا «الملكمفناح»مؤلف آن به لقب  ميرزا محمودخان

خارجه شادند  ناام خاانوادگى مفنااح را باراى خاود كارمند وزارتبكدها اغلب 

 (87)د.تلگرافات وزارت خارجه را در دست داشنن برگزيدند. اينها اغلب كليد رمز



 308 40/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 پديده سوم در امر تلگراف  مخابره حضورى بود. و آن در وقناى باود كاه

در  ثل شااه و وزيارانم -هاى بزر  فورى در ميان بود  و شخريت امرى مهم و

ر فرمانادهان در والياات  شخرااً در تلگرافخاناه حضاو تهران  و اسانانداران و

خابره هاى شاه يا وزير را فورى با خط و نقطه محرف يافنند  و مأمور تلگرافمى

اينخات هاى اسناندار يا فرمانده را تيناً باه پجوابكرد  و تلگرافچى مقرد هممى

 فرسناد.مى

ترين خااطره از تلگاراف حضاورى مرباوط باه ترين و قديمىشايد لطيف

ر كرماان باه پايش آماد  يكناى دكه صحبت او  -همان مأمورخوب خويى باشد 

كنى آن را بهنر است باز از قول همان خويى خوب ديگر ي خان دنبلى  وتباسكلى

 نويسد: مى اصغر سكيدى نقل كنيم. اوتلى

خاان در تباساكلىايمان پاك و اتنقادات مذهبى خالى از رياب و ريااى »

هاى شرق ايران  به تلت وخامات و حساسايت در يسى از آشوب حدى بود كه 

ه شود تاا از طرياق مخاابرشخراً در تلگرافخانه حاضر مى وضع  ناصرالدين شاه

ت گازارش تملياا -وسيله فورى ايجاد ارتباط بود  حضورى كه در آن زمان  تنها

 را دريافت  و دسنور الزم را صادر كند.

شاد. ه او در پشت دسنگاه بود مخابره ماىك -ها از طريق سبزوار لگرافت

هاا بلناد انجامد  و صاداى اذان شاب از مأذناه مناارهطول مىطرفين به مخابرات

 شود.مى

بر حسب تادت  نماز خود را هميشاه در رأس  [خانتباسكلى]آن مرحوم 

 نمااز »ه: لّه اكبر  با مخابر: به اين جهت با شنيدن اولين طنين ال(88)خواندمى وقت

 كشد. دست ازدسنگاه مى «نماز
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گويناد: ماا در حضاور اتليحضارت هسانيم  به او مى [تهران]از آن سوى 

 گويد:ها نخواهد گذشت  كارت را ادامه بده  ولى او مىاين زودى وقت نماز به

 ماز خواهد گذشت.در آن صورت وقت فضيلت ن -

 شود.و ازجاى خود بلند مى

ا اصرالدين شاه كه از قطع ناگهانى دسنگاه مخابره منكجب شده اسات  بان

 خان مخبرالدوله  از ترس اوقات تلخاىپرسد. مرحوم تليقلىتلت را مى حيرت 

 گويد:شاه  مى

ربان  در آن سوى سايم در سابزوار  ماا تلگرافچاى ديواناه و خشاسه ق -

ناد ازش را بخواناد  چكار را تكطيل كرده تا بارود نما موقةً كه  مقدسى داريم

 بفرماييد.... دقيقه بايد صبر و تحمل

 ناصرالدين شاه كه اتنقادات مذهبى داشت... از چنان جساارتى  باه جااى

 گويد:شود و خطاب به مخبرالدوله مىاوقاتش تلخ شود  خوشحال هم مى آنسه

مله دولت بايد مثل او باشند. تشويقش كنياد. وقناى باه سار دسانگاه ت -

خاابره ممسرتِ خاطر ما را با خبر حواله پنجاه تومان پاداش  باه او  اولبرگشت  

 (89).«كنيد...

ن ام كه وقنى تلگراف مشهد باه راه افنااد  ناصارالديمن يك جايى خوانده

از    در واقع بكد(90)تلگراف خود را خطاب به حضرت رضا مخابره كرد شاه اولين

 فرسناد:باد به خراسان مى ناصرخسرو پيام خود را با هشنرد سال كه

 سالم كن ز من اى باد مر خراسان را

 مر اهل فضل و خرد را  نه تام نادان را



 310 40/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اينك ناصرالدين شاه  همنام او بود كاه پياام خاود را بار جنااح سايم باه

اهى كه فرسناد  و اين تجيب نيست از پادشخروصاً حضرت رضا مى -خراسان 

نخسانين  -اه تبادالكظيم كشايده اساترا در كناار ضاريح شا آخرين نف، خود

 اف نيازمندى آن نيز تلگر -خراسان مخابره كرده باشد  تلگراف خود را نيز به شاه

 كه:

 درويش و گدا بنده اين خاك درند

 ترندترند محناجآنان كه غنى

مثال  -اين را هم ترض كنم كه در اول كار  روحاانيون باا امار تلگاراف 

نبودناد. در گازارش يازد  چنادان موافاق -غرباى  مظاهر ديگر تمدن بسيارى از

 ها روى خوش نشان ندادند.روحانى شهر با تلگرافچى خوانديم كه مقامات

امار ]در بادو امار  تلماا  در »نويساد: مرحوم هدايت  مخبرالسالطنه ماى

 -قرآن ترديد كردند. دتوت شدند كه با تبريز گفنگو كنند  آخر از آيات[ تلگراف

د  و جواب آيه شانيدند  و لاب مخابره كردن -از آن كوتاه است  كه دست شيطان

 (91)».تكجب گزيدند...

ود را خآنجا رسيد كه بيشنر روحانيون  تظلّمات تدريج كار تلگراف بهاما به

لگاراف از و من دهها ت -سپردند گونه به تلگراف مىدسنورات خود را فنوى و يا

 ياا پاينخات و -رم كه باه مريادان خاوداللّه حاج ميرزا محمدرضا داآيتمرحوم

 لزوم مشروطيت  مخابره كرده است. اولياى حسومت  در

هااى خانه كار مساجد كارد و جااى آخاورهكار به آنجا رسيد كه تلگراف

 نند.سنشكنى مردم در آن جا بست مىي -مسجد شاه راگرفت

تلگراف و مخابرات  «تخم و تركه»كه خود  -مرحوم مخبرالسلطنه هدايت 



 311 مرثية مُرسيه

تلگرافخانه از براى منظلّمين بسات باود  و از ايان رهگاذر  »نويسد: مى -است 

 .«كردند...مى حسّام  احنياط زياد

ز آفرين بود كاه وقناى قارارداد تلگاراف ااين امر آنقدر براى دولت مشسل

 نشينى بود.سى از مواد آن مربوط به بستي -جاسك امضا شد  طريق

 27ق/ 1304الثاانى تاريخ غرّه جمادى  بهقرارداد تلگراف  از طريق جاسك

 مهر آرتونيساسن شاارژدافر و توضايحى باا خاط م به امضا رسيده  و1877فوريه

همراه دارد و مخروص سااخنمان محال دبير شرقى سفارت  به سيدنى چرچيل 

 اسنفاده از چااه آب نزدياك آن محال  و اننخااب محال باه تلگرافخانه است  و

صاحب بوده و شاامل مكافيات كاركناان تلگاراف از  فينچ النجار  وترويب ملك

 شده است.پرداخت حقوق گمركى مى

 نشينى دراى است كه به پناهندگى و بستنسنه مهم در اين يادداشت اشاره

ت. شود در همان اوايل كار مرسوم شاده باوده اساتلگرافخانه شده  كه مكلوم مى

 گويد: اين قرارداد مى يك بند

خاوار شود كه غير از نوكرهااى حقيقاى صاحيح مواجاباده مىقرار د... »

اه تناوان بسات  و پنااگر كسى از رتاياى جاسك و غيره بخواهد باه تلگرافخانه 

فخانه حق ندارند از او حمايت كنند  اجزاى تلگرا -حدود شود  آوردن  داخل اين

 .«تسليم حسومت جاسك كنند... بلسه بايد او را خارج  و

شاهر  11حدود از قرار نقشه است كاه باه تااريخ »شنه شده: در حاشيه نو

ن در تمارت صاحبقرانيه مبادلاه شاده  و هماا [م1877يه ئژو 2ق/ ] 1304شوال 

 (92).(نيسلسن آرتو مهر:) «طرفين رسيده است و صحيح است. نقشه هم به امضاى
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ر ها بهنر از ما اهميت جاسك را از جهت بناادبايد ترض كنم كه انگليسى

ياك  اند و تأسيسات مهمى در آنجا كار گذاشنه بودناد.تمان شناخنه بوده رياىد

 نويسد: هشناد سال پيش بندر جاسك مى گزارش در مورد

بر طبق اطالتاتى كه حسنكلى پسر حاج تلى اهرمى مدير گمرك جاساك 

باه  (ش 1301ايل م پنجم جوزاى ايت1922مه  26ق/ 1340شهر رمضان  28)در 

 در ايان ساال  -مأمور مخروص دولت در خليج فارس داده است كالمماليمين

فار ن 2500خاانوار و جمكااً داراى  700الاى  600تخميناً داراى  جاسك مع توابع

 نفوس بوده است.

ها  در جاسك يك نفر رئاي، تلگرافخاناه  و ياك نفار نمايناده انگليسى»

ها سى نفار رند. انگليسىاد -ه غير از مسنخدمين ايرانىب -ده نفر اجزا سياسى  مع

ام قرياب ها از قرارى كه شانيدهجاسك دارند. ساخنمان انگليسى سرباز هندى در

جاسك بنا شده. جاسك داراى سه جهاز شاراتى اسات  شرت سال است كه در

ك كمپانى جهازات تجارتى انگلي،. تجارت جاس كه آن هم منكلّق است به وكيل

ت شود برنج و قماش و خارازى آالوارد مى با كراچى و بمبئى است. اجناسى كه

كه به برّ تماان  (تسر)است و حرير شود فقط بوشو جنسى كه حمل مى -است

كنناد ندارناد  تجاارت ماى ها اتباتى كه كسب ورود... انگليسىو بنادر داخله مى

 (93).«فقط اجزا ِ تلگرافخانه هسنند و وكيل كمپانى جهازات...

* 

 والًالدوله  و مخبرالسلطنه در پيشرفت تلگراف و اصانبايد از خدمات مخبر

 ا لقب خود را هم از همين پديده گرفنه بودند.كارى كه آنه -ارتباطات غافل بود

خاان در اماور مدرساه دارالفناون وارد شاد و تلت اينساه ميارزا ملسامبه
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 ةسياست و تاريخ انقالب فرانسه آشانا كارد و يساى دوباار زمزما شاگردان را با

ديگر اسام مدرساه را باا انزجاار ... »بلند شده  شاه   رى در ميان محرلينجمهو

خان مخبرالدوله را به جااى و چون تليقلى« شنيد  و به حفظ صورتى قانع بودمى

وزارت تلوم را باياد اداره ... »اتنضادالسلطنه به وزارت تلوم گماشت به اوگفت: 

 (94).«ها نخوانند...كنى  اما از آن كناب

رت خان مخبرالدوله كرد اين بود كاه وزاهر حال اولين كارى كه تليقلىبه

ر دالدوله بود. تأسي، كرد. البنه پسنخانه آن روزها در دست اداره امين تلگراف را

آماد مظفرالدين شاه اين دو وزارتخانه توأم و يسى شد  و چاون در اوايل سلطنت

والت پسنى تا اين تااريخ حاجت كم و كاسنى نداشت. محمهم داشت  براى رفع

شد  و در آيناده در بكضى نقاط با جمازه حمل مى ده مال  و احياناًوهميشه با گر

نويسد: اآلن . مرحوم مسنوفى مى(= گارى)مقرر شد محموالت با چرخ حمل شود

و حناى باا طيااره  [م1948ش/ 1327] اياموارد سال پانجم بكاد از جنا  شاده

ان باه آمريسا و لندن زودتر از تهر ولى كاغذ از كنيم محموالت پسنى را حمل مى

 (95)است. و مقرد أنظمى در ادارات مبدرسد  سبب آن بىقم مى

كاه  (پور باغ درخناى= ملك)شناخنم  من خود غالم پسنى را در پاريز مى

او را  (كاه حشاره خطرنااكى اسات)زمسنان  در گدار سوراخ  تينِ شانرى  شب

فان و هاى تلگراف و تلهايى كه از غالمگذشت. داسنانآن در گزيده بود و در اثر

خود ياك كنااب خواهاد شاد  و  اگر جمع شود -هست  پست در افواه تمومى

ين بساهيم  يك مورد آن را كه مرباوط باه هما براى اينسه از خسنگى خوانندگان

 كنيم.شود در اينجا نقل مىخان مىتباسكلى

 -رحوم حاج احنشام آقا شهيدى نويسد: از متلى اصغر سكيدى خويى مى
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ام  در آن زمان  تلگرافخانه خوى مأمور توزيكى شنيده -خان بودتباسكلى كه داماد

خاان زد  و چون تباساكلىگاه دمى به خمره مىيوسف داشت كه گه نام ميرزا به

االسالم شاهر پنااه بارد و غالم تلگرافخانه به خانه شيخ -كند  خواست او را تنبيه

 نشست. بست

-حانى خيرانديش خطاپوشى بودكه البنه رو -االسالم شهر اهلل  شيخآقا فنح

 گويد:خطاب به ميرزا يوسف مى

ز اين مرد محنرم خجالات اهيچ  الاقل  -كشى مرد  از خدا خجالت نمى -

ها اى كه مير پنج رئي، آن است از اين كاركنى در ادارهطور جرأت مىچه بسش.

 بسنىر

يوساف  در كماال ساادگى و صافا  در جاواب ايان ساؤال  مرحوم ميرزا

 گويد:مى

دساات هااا بااهتقراايرى ناادارم. كااارم رساااندن تلگااراف آقااا  واهلل ماان -

حنرمى و همه به من لطف دارند  وقنى تلگرافى را به درِ خانه م صاحبانشان است

ن تافرماييد كه داخل بشوم. من دسانورشنيدن صداى من  مى آورم  بامثل شما مى

 اى در كناارهواى بهار خوى اسات  و شاما روى قاليچاه كنم  هوا را اطاتت مى

كنيد و به من ايد. با دست خود جامى پُر مىنشسنه حوض و در اطراف گل و گياه

 فرماييد كه: تكارف مى

 ميرزا يوسف  بگير اين را بخور. -

باا لحان كانم  شاما مجادداً آورم و كمى منّ و منّ مىمن تذر و بهانه مى

 فرماييد:مى جدّى

 بگير  بخور  به سالمنى من. -
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آقا  قرباننان باروم  اگار شاما باه جااى مان باشايد  چناين دسانى را رد 

 (96)كنيدرمى

جاى حافظ خالى  كه در بهاران شهر خوى و در ترر تلگراف  اين شاكر 

رار سااالسالم شاهر بخواناد و تبرابر گفنگوى غالم تلگرافخانه و شيخ خود را در

 كند كه: 

 دل باشىنوبهار است  در آن كوش كه خوش

 كه بسى گل دمد از خاك و تو در گِل باشى

 دهدت پند  ولىچن  در پرده همين مى

 وتظت آن گاه كند سود كه قابل باشى

 من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش

 كه تو خود دانى اگر زيرك تاقل باشى...

ن االساالم خاود مادافع ايايست كه چگونه شيخالزم به ادامه اين داسنان ن

دسانور خوردن و فلاك شادن باه توصيه او را براى نجات از چوب غالم شد  و

 نجات داد. سرتي  تلگرافخانه 

* 

دياده پكارگشاترين  -قرن بيسنم -اگر ادتا كنيم كه تلگراف طى يك قرن 

يار از ايان البناه غ ايم  وها بوده است اغراق نگفنهبراى رفع حوائج ملت تالمگير

خواهاد باه طلبد. اما دلم مىها مىخود كناب كه -سياسى آن است موارد اسنفاده

توجاه  -يك نمونه كوچك ازآن كه مربوط به خاود نويسانده ايان مقالاه اسات 

 فرماييد.

هر ك، از تلگراف بد ديده باشد. مخلص  نويسنده باسنانى پاريزى خاود 
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بدين دليال كاه پنجااه و  -دانم پيچ آن مىو سيمرا به هرحال مديون اين دسنگاه 

پدرم مرحوم حاج آخوند باسنانى كه مادير مدرساه پااريز باود   چند سال پيش 

كه يساى سياساى باود و  -بازنشسنگى او به داليل منكدد بازنشسنه شد. و حقوق

درآماد يسى درهم ريخنن پرونده او  چندسال پرداخت نشاد. و پيرمارد در ده بى

كرد كه ديگر چنان شد كه احساس مى خشسسالى هم مزيد بر تلت شد  وماند و 

هم تاازه اسانخدام شاده باودم  دهند. منهاى پاريز به او با اكراه قرض مىكاسب

هاا تاا حسام را وقاتو آن (م1951ش/ 1330هاى كرمان )براى مكلمى دبيرسنان

و طبكااً  -كشايد مىلها  طوها  يكنى ماهكرد  مدتبازنشسنگى و دارايى تأييد مى

پااريز   من هم درآمدى نداشنم كه به پدر كمك كانم  و زمسانان سارد كرماان و

 درمانده بودم كه چه بايد كردر

تلگرافى مخابره كردم به شخص مرحوم مردق  نخست وزيار وقات  باه 

 وشنم: مضمون  و البنه از زيادى كلمات آن هم ننرسيدم و تبارات را كامل ن اين

ام ساله ى دكنر مردق  پدرِ پير مردم ايران: پدر پير هفناد و چندجناب آقا»

ست اها پيش بازنشسنه شده  و هنوز كه هنوز باسنانى مكلم فرهن  مدت اكبرتلى

اناد  اگار ايان ويا مننظر رأى هيئات دولاتگ -اندبازنشسنگى را نپرداخنه حقوق

قدرها احنياج ندارد. ه اين ك -روز قيامت است ةيا ذخير -حقوق براى كفن ودفن

ايد دهحيات اوست  جنابكالى كه مزه هفناد سالگى را چشي و اگر مربوط به دوران

 (97).«يرى و نيسنى...مريبت بود پ -بفرماييد كه:  فسرى به حال اين پيرمرد -

كه خودش آدماى  -خاطر دارم كه مرحوم صابرى رئي، تلگراف كرمان به

  باراى رتايات بودجاه و مخاارج تلگاراف مان  خان دنبلىتباسكلى بود از نوع

تار را از اول مرراع اگر بردارياد كلاى تلگاراف ارزان (- =) «تيره»گفت: اين مى
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و من البنه اصرار كردم كاه  -شدشود  زيرا خط ظاهراً دو برابركلمه حساب مىمى

 باشد.

حادود چهاار )طولى نسشيد كاه حقاوق بازنشسانگى دو ساه سااله پادر 

 رسايد و مان بالفاصاله از كرماان باه پااريز رفانم و وقناى پاول  و( هزارتومان

 شمانش برقى زد و گفت: چ -دست پدرم دادم نوي، تلگراف را بهپيش

  (98).«برو فرزند  كه از قلمت بركت ببينى... -

قالاه ارتباط ميان كرمان و خوى  و مضمون اين م ةبراى اينسه باالخره رشن

صاورتى در محمدامين رياحى بوده باشد. نيز به ركه دكن -كار اين مقالهبا صاحب

 هباخان دنبلاى ساه پسار بخورد  بايد ترض كنم كه از تباسكلى اين يادواره گره

مكاروف باه  -خاان ملقب به مبشر حضارت  و غالمكلاى خانهاى محمدقلىنام

مانده باود كاه هار ساه از خادمنگزاران وزارت خان  باقىادو خداد -حاجى خان

ه خاان ريااحى  مارد وارسانقنبرتلاى لگراف بودند  و داماد او  مرحومپُست و ت

 درويش مسلك  و از اتيان شهر خوى بود.

يش از هار بخوى با كرمان  (99)بنابراين مراتب  نه تنها ارتباط مقاله با دنابله

و البناه  -ارتباط با صاحب يادواره يكنى دكنر رياحى نيز تسميل شادجا بود  بلسه

 خواسنمرديديم به ميان آمد  ديگر من از اين باالتر چه مى هم چنانسهنام پاريز 

 اند  باههاى فرنگسنان نوشنهبه قرارى كه روزنامه»نويسد: وقايع اتفاقيه مى

به جهت اكارام او در  -تلغراف كه مشهور مورس نام باشد  ةكننداحداث ايجاد و

 -تلغراف كشايده شاده اسات  اند كه از هر مملسنى كهقرار داده پاري،  مجلسى

موجاب شود. بنا به اخبار صحيحه كه مجادداً رسايده  باهمى او اكرام و انكامى به
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قريب چهل هزار تومان از اين ممالك پول جمع گشانه  قرارداد اهالى  اين مجل،

 اند.و به او داده

 –اند كه تولد اين در امريسا شده اسات از اصل و نسب اين شخص نوشنه

رفناه اسات. در ه جاايى ماىبا -ه كشنى آتشى باشادك -سال قبل با واپور بيست

اناد بحثاى و گفنگاويى از تلام السنريقاا اشخاصاى كاه باوده كشنى با چند نفار

منمادى در اين تلام صارف افساار نماوده  تاا در  اند. اين شخص مدتىكردهمى

ه باخاودش  اخنراع نموده. اوالً در مملسات چهارده سال پيش تلغراف را ايجاد و

شاده  كه در هر مملست مسانكمل تجربه رسانيده  بكد از آن هنر خود را بروز داد

امريساا در شاهر واشانطون  است  و خودش شرت سال دارد و در مقر حسومت

 (100).«نمايداقامت و سسنى مى

نام آواساز  يك سويج السنريسى و يك دسنگاه گيرنده السنرو مغناطيسى به

 هاا فشاار دادهزمانى كه كليد تلگاراف در يساى از جايگااه تلگراف است. اساس

فخانه رباى موجود در آواساز را در تلگراگذرد تا آهناز خط مى شود  جريان برق

اه اول  كند. بكد از رها كردن كليد در جايگابلندى ايجاد مى ديگر فكال كند. تيك

شود  تا به تقب كشيده مى آواساز به وسيله يك نفر افند و اهرمربا از كار مىآهن

 تيك ديگرى به وجود آيد.
a = 0 --- 
b = --- 0 0 0 
c = --- 0 --- 0 

 كند.به همين طريق حروف ادامه پيدا مى

شود  در سبب توليد دو تيك نزديك به هم مى (= نقطه)فشردن كوتاه كليد 

شاد.  دو تيك دورتر از هام شانيده خواهاد (= فاصله)با فشارى بلندتر  حالى كه
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است كه نقاط و فواصل ارسالى بر ايان روش را از هام تمياز  تلگرافچى آموخنه

 را بخواند. دهد  و بنابراين تالئم مورس

هاى مرحاوم بهاار در اخنياار مرحاوم حبياب خاطر دارم وقنى كه ديوانبه

  يك بار در (م1950ش/ 1327كردم )و من در يغما به او كمك مى -يغمايى بود 

كاه از  -وف التاينمننهى با حار -كاغذى ديدم به زبان فارسى بهار وسط ديوان 

تيرخوردن شاه  و نجات شاه  و همچنين نزديك شادن  لوزن سوي،  به مناسبت

مننهى باه  -المللى مخابره كرده بودلگراف بينت با -نوروز و سال جديد  به تهران

 صورت تك بيت لطيف  و آن چنين بود:
Rouse nowo, Salé nowo, 

Omré nowo, Egbal; 

Bar Shahé djvanbakht mobarak bovad Emsal. 

M. Bahar 

دان ايناليااايى  الساااندرو ولنااا  در سااال فيزيااك ةپياال ولنااا  بااه وساايل

ساازى بزار ذخيارهااوايل سلطنت فنحكلى شاه  به تنوان اولين  -م 1800ق/1215

ال م دو سا1832ق/1248پژوهشگران قرار گرفت... در ساال  السنريسنه در اخنيار

ا بافسر ساخت دسنگاهى السنرومغناطيسى براى ارتبااط  شاه قبل از مر  فنحكلى

ر هنرمناد مشاهو -سااموئل اف. باى. ماورس  سيم  در ذهان ةنقاط دور به وسيل

 امريسايى شسل گرفت.

ش م زمان محمدشاه قاجار  كنگره امريسا براى آزماي1843ق/1259در سال 

ى هازار دالر باالنيمور  سا -آهن واشانگنن كيلومنرى راه 65اخنراع در مسير  اين

م با مخاابره 1844مه  24ق/1260جمادى االولى  5 و اين خط در -اخنراص داد

 بازگشايى شد: اين تبارت زيبنده

 (101)اىرخداوندا  چه آفريده -
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ا م برينانيا و امريسا از طريق يك خط زيردرياايى با1866ق/1283در سال 

 يد.م كابل تلگراف به اسنراليا نيز رس1871ق/1288شد  در سال مرتبط  يسديگر

م طول خطوط زمينى تلگرافى آمريساى شمالى به 1923ش/ 1302در سال 

 ها مشنرى آن بودند.هشت هزار كيلومنر رسيد كه بيشنر روزنامه چهل و

 17گارد باود كاه در توماس اديسون  مخنرع نامى  ياك تلگرافچاى دوره

 يلومنر در خاك اياالت منحده و كانادا سفر كرد.هزاران ك سالگى

 روع سلطنت ناصارالدينش -م 1847ق/ 1264اولين خط تلگراف اروپا در 

حادياه م ات1865ق/ 1282باين هاامبور  و كاكساهاون باه كاار افنااد. در  -شاه 

فنند. و پذيرفنه شد و بيشنر كشورها رمز الفباى مورس را پذير المللى تلگرافبين

خاان ه گفنيم  يسى ازنخسنين كسانى كه ايان الفباا را آموخات تباساكلىچنان ك

 دنبلى بود.

فار گويا نخسنين دوره كارآموزى الفباى مورس  و تلگراف را تنها چهاار ن

ز سايد خاان دنبلاى  تباارت اسات اكه نام آنان  تاالوه بار تباساكلى -اند ديده

ا رسان. نام نفار چهاارم خان از خراتبريز  و غالمحسين دفنرى ازجكفرخان تزب

 ايخان نام خانوادگى مخاطب  و تادهغالمحسين اخالف مرحوم (102)پيدا نسردم.

خااب براى نام خاانوادگى خاود انن «شادگان» دفنرى تنواناز افراد خانواده تزب

 اند.كرده

 26بكد از برخورد كشنى تاينانيك به كاوه ياخ و غارق شادن او در شاب 

هاا بار ايان قارار گرفات كاه م همه كوشاش1912آوريل  14ق/ 1330الثانىربيع

شود و با پيام راديويى تالئم ماورس مخاابره شاود. در جنا   سيمها بىتلگراف

ترين ابزار ارتباط مخابراتى در راديو يسى از ضرورى جهانى دوم ارسال مورس با
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در تملياات جنگاى روز باه روز افازايش  شرايطى باود كاه اسانفاده از هواپيماا

 يافت.مى

نشاين كارد. اسانفاده از ماورس را كم مورس را خانهاين رقيب بزر   كم

ت منحاده اما در اياال -م اداره پست برينانيا كنار گذاشت1932ش/1311رسماً در

 يافت.م ادامه1960ش/1339كارگيرى مورس تا حدود به و اسنراليا

يم هم جاى سبا تحوالتى كه در ترر پهلوى در ايران رخ داد  و اين كه بى

هااا رسااماً خااط م انگلااي،1930ش/ 1309باساايم راگرفاات  باااالخره در سااال 

سات تلگرافى خود را به ايران واگذار كردند و درواقاع بي اخنراصى و تأسيسات

 يد تلگراف صورت گرفنه بود. سال پيش از خلع يد نفت  خلع

  شدالفباى مورس  و اصالً خود تلگراف  خيلى زود از دور گردونه خارج 

ماناد  در گر يسى دو قرن ديگر مىا -همه گسنردگى كه پيدا كرده بودآن وگرنه با

 كرد.جاى پاى خود را پيدا مى دنياى ادبيات 

كنار شايد بنوان گفت بهنرين تكبير را در مورد اين حذف و اضافه  همين د

در  اين مقاله كارده باشاد آنجاا كاه در ماورد تكبيارات ادباى  «مُهدى به» رياحى

نشين شده و تنها بر مزارهاا و سان  ديگر اين روزها گوشه كه –خروص شمع 

 نويسد: مى -زند قبرها گاهى سوسويى مى

ها و كوچه و خيابان شهرهاى ما به نيروى برق نوربااران امروز كه خانه... »

 «يك زبان و ياك دل»ما  لطف تكبيرات و مضامين حافظ را درباره آن با  -است 

تاوانيم بفهمايمر كجاا چگوناه ماى -فهميدنادكه مكاصران او ماىانشاتر  آن چن

نشاين شاب»آن  «سوزهاى نهاانى درون پيارهن»و  «زركش طراز پيرهن»ايم ديده

و  «خنديدميان گريه مى»سوخت  و جانش مى ةرشن را كه «كوى سربازان و رندان
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كه نه تنها به  -هاى تنهايى شاتر نشين شبهم بخشيد. آنبزم دوسنان را صفا مى

وگرنه سرنوشنش اين بود كه  -شدكشنه مىبخشى همتندبادى  بلسه به نسيم جان

قادر فرزندان ما كه شامع را فقاط همين سرانجام با دميدن صبح جان برافشاند. و

ازو كاه ناه تنهاا ياار  -كننادمىهاى جشن تولد خاموشششناسند كه در شبمى

ها به اهل داناش و قرن هاى باسنان بود و افروز فرهنهاى شاتر  بلسه شبشب

از مضاامين  قلم و انديشه خدمت كرد  و با دميدن صبح جديد تمادن فارو مُارد 

  (103)«مربوط بدان چه خواهند فهميدر

قول همان حاافظ خاوش درخشايد  ولاى آرى  چراغ پيل تلگراف هم  به

پاى خاود را كنى فرصت نيافت كه در ادبيات محض جاى ي -مسنكجل بود دولت

گاراف هماين تل «ناب اشادّ»و  «ركن احد»البنه در ادبيات تاريخى   باز كند  ولى

 در شكر فارسى توانسنه نام تلگاراف را در خاود ضابط تنها يك بيت  (104)است.

 كند:

 سيم استميان ما و تو يك تلگراف بى

 كه سيم و قرقره و اسطوانه الزم نيست

(  نويسنده اسپانيايى مشاور Tony Smith)بر طبق نوشنه آقاى تونى اسميت 

شاوال  29از نيماه شاب », Morsum Magnificatالمللى تلگراف مورس بين مجله

المللاى  م بر اسااس قاوانين باين1999ژانويه  31ش/  1376بهمن 11 -ق 1419

رسانى مورس و تالمت شاناخنه شاده ها به امسانات پيامكشنى ديگر الزم نيست

SOS - مجهاز باشاند. در روز اول  -كمك در شرايط اضطرارى واستبراى درخ

باا  GMDSSوضكيت اضطرارى و ايمنى درياايى  فوريه همان سال سيسنم جهانى

شاود جايگزين سيسانمى ماى -پيشرفنه  اسنفاده از ماهواره و ديگر فنون ارتباطى
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 از غارق شادن نجاات داده شامارى راها و جان باىكه  از آغاز اين قرن  كشنى

 (105).«است...

 هااى فكاال ارساالژانويه  بسيارى از دسنگاه 31با نزديك شدن نيمه شب 

يسانگاه مورس  آخرين پيام خود را با انواع تبارات تاطفى فرسنادند. يك ا تاليم

هااى سااحلى اكنون با ارسال آخارين پياام  از ايسانگاهمخابره كرد: هم دانماركى

آغاز شاده  م1909كه در  -سيمتالئم تلگراف بىدانمارك  دوران نودساله مخابره 

 .«ى است...آخرين پيام ارساليابد... اينپايان مى -بود

ه سااله سلسال 150امان و سلطنت مطلقه بدين طريق دنيا از ديسناتورى بى

ن كاه زاده هماي -خالص شد  و جاى خود را به ديسناتور ديگرى ساپرد تلغرافيه

ف در مپيوتر و ايننرنت نام دارد  كه حديث تلگاراآن است  و ك تلگراف و تالئم

 شكر سكدى است كه:  برابر او  مرداق همان

 حديث تقل  در ايام پادشاهى تشق

 چنان شده است كه فرمان حاكم مكزول

ميل  مثل شاه سالطان حساين شاده در دسات محماود يكنى تلگراف در برابر اى

 ن بوش. موريأدر حسم صدام حسين است در چن  م و -افغان

 اىخوارهدر كف شير نر خون

 اىرغير تسليم و رضا كو چاره

خان دنبلى خاويى  رئاي، اسابق تلگاراف كرماان  و خوشبخنى تباسكلى

ناه تلگراف خوى  و يسى از اولين كسانى كه الفباى ماورس را آموخ رئي، مؤخّر

 -بيند  قبل از آن كه مر  الفباى مورس را به چشم بسال اين بود كه هشناد -بود

 چشم از جهان فرو بست.
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خاوى بادرود  تباسكلى خان مير پنج  در سن هشاناد و پانج ساالگى  در»

 و مردم شهر  چندين روز  صادقانه تزادارى و چون يك قادي، از زندگى گفت 

 (106)«او تجليل كردند

 اينك پ، از هشناد سال  ايان بناده نويسانده باه هايچ نيرزناده  باسانانى

ر گارد و دكاه تمارى را  -ك ايان خاويى خادمنگزار پاكباازپا پاريزى  به روح

 تلگراف  همان نسيم صبا  نه سيم ةوسيلباد داد  به هاى بيابان كوير كرمان بهخاك

همت او و امثال او باود كاه شاميم حياات را باا  فرسنم  چه درود و رحمت مى

اننهااى ىدر فضااى با «ماهم زنده هسنيم»تلگراف  و رساندن پيغام اينسه  ةمخابر

شاناس اطريشاى  سياح و اياران كويرهاى ايران پراكنده ساخت. آلفون، گابريل 

 والينى كرشيش صد سال بكد از او چه خوب گويد: هم

فقاط تيرهااى  -تباور  و بادون ساايه اساتدر كوير  كاه تنهاا  و كم... »

 (107).«آنند كه: زمان  از حركت باز نايسناده است... تلگراف  يادآور

ك يخان سرتي  تلگرافخانه  توانسنم  بر سن  قبر اين تباسكلىگر مىمن ا

ا تا - كاه خاوى باشاد -كردم  و سپ، از گوش گرباه نقاش ايران نقر مى ةنقش

ها و سايم ى تلگراف را با مقرهتروير تيرها -چابهار باشد  كه -اليه دُم آن مننهى

چسانان و سيسانان و هااى كرماان و بلوبياباان كاردم  و در قسامتآن رسم مى

ر زباان خاودش را باوالينى همهم خراسان آن  زير همان تيرها  اين بيت صائب 

 نوشنم:همان سن   با تالمات خط مورس  مى

 تر از ما  كسى نگذشنه استزين بيابان  گرم

 ايمما  ز نقش پا  چراغِ مردمِ آينده
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اينساه خاود دون ب -وقنى كه دوسنان مشنرك دكنر رياحى ترميم گرفنند 

صورت يادواره چاپ و تقاديم ايشاان كنناد موته مقاالتى بهمج -دكنر باخبرشود

كرده  و تمارى خود را در جز  خريداران يوسف قلمداد مى مخلص نيز كه سالها

ن ايا دكنر رياحى روزگار گذاشنه  آرزومند بود كاه در تطوفت و محبت ةدر ساي

 .ناچيز و كم وول -ماجرا شركنى داشنه باشد

 گردد به پنجاه شرت سال پايش  و آن درآشنايى من با دكنر رياحى برمى

بهمان   22نوي، ايرانى كشانه شاده باود )است كه محمد مسكود روزنامه ايامى

شانه ادبيات گذا ة( و من كه آن روزها تازه پا به دانشسد1948فوريه 11ش/ 1326

 او سروده بودم:  اى در مر بودم قطكه

 د فروردين ره گلشن بگيردبكد ازين تا با

 تربت مسكود را در الله و سوسن بگيرد

 اى شهيد راه آزادى  سزد كز ماتم تو

 ماتم به پيراهن بگيرد ةمام گينى پرد

 اى در گلشن آزادگى ديگر نرويدالله

 جز كه از خون تو سرمشقى درين گلشن بگيرد...
 

 قطكه چند بيت ديگر هم دارد تا آخر كار:

 ى خواهد خبر گيرد ازين پ،گر ز آزادى كس

 گو سراغ مدفن مسكود را از من بگيرد

 جا چاپ شده بود  دكنر رياحى هم كه رئي، انجمن ادباىشكر در چندين

اى باه ياادبود مساكود در دانشجويان دانشسده باود  تراميم گرفناه باود جلساه

ترتيب دهد  و ترتيب داد و مخلاص را هام همسالساان باه او مكرفاى  دانشسده
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من آن روز خواندم  و از آن پ، ديگر  محفل ادبى نبود كاه  دند  و آن شكر راكر

 دكنر رياحى باشد و مرادتوت نسند.

بكد از اتمام تحريالت دانشگاهى كه دكنر رياحى در قام خادمت مكهاود 

طاع قداد و من نيز به كرمان رفنه باودم ارتبااط دوسانى خود را انجام مى مكلمى

وتاتى به تهران آمديم و همسارى در امور فرهنگى و مطب هردو نشد  تا مدتى بكد

 رياحى در همه موارد يار و ماددكار و مشاوق و حاامى ما گسنرش يافت و دكنر

رج و و سمينارها چه در داخل و چه در خاا هامن بود  و در مجامع ادبى و كنگره

 آن وقات كاه نخسانين مجموتاهو  در خدمات دانشگاهى هرگز مرا از ياد نبرد  

ه آميزترين مقدماتشويق انگيزترين ورسيد دلبه چاپ مى «يادبود من»شكرى من 

 را بر آن نوشنه و مرا تا ابد مديون خود ساخت.

 روزهاى تكطيل  تا آن ايام كه او امسانات داشت و مخلص توان همقادمى

هااى ادباى و فرهنگاى و اجنمااتى رفنيم و بحثاغلب به خارج شهر مى داشنم 

ى هاى من  و درج مقاالت من در يغما و جرايد ديگار بساياركناب پداشنيم  چا

 مديون حمايت اوست.

  كاه ر  به دماوناد-رر  به لواسان  به  سفرهاى كوتاه آخر هفنه به شهر منا

انگيز و دالويز اسات كاه گرفت  آنقدر براى من خاطرهاغلب هرهفنه صورت مى

 كه هرگز از خاطرم محو شود.غيرممسن است

ات مسرر و مفرلى كه با حضور اسنادانى مثل مرحوم مجنبى ميناوى  جلس

اى  و مرحاوم تفضّلى  مرحوم زرياب خويى  و مرحوم دكنر اسمكيل افجاه احمد

اصغر دوسنان حى حاضر ايرج افشار و دكنر احمد اقندارى و تلى تدنان ارزى  و

دسات آمد  لحظااتى اسات كاه ديگار هرگاز سايران فراهم مى خويى و سكيدى
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جلسات با مرحوم مينوى و بر اساس بنياد شاهنامه و آنجا خروصنخواهد داد به

خويى بود و  خويى بود و دكنر زرياب اىدكنر افجه كه دكنر رياحى خويى بود و

خويى  و باه خااطردارم مرحاوم ميناوى باا آن لهجاه زيبااى  اصغر سكيدىتلى

 به اين خوبىر جل الخالق... مگفت: آدمِ خويى آن هنشدنى چند بار مىفراموش

هاى كشاور در سالها او مدير كل نگارش فرهن  و سپ، مسئول كنابخانه

فرهن  شد  من نيز يسى از اتضاى كميسايون خرياد كنااب باودم و در  وزارت

شاد  ها انجام مىاصغر سكيدى خويى و ايرج افشار اين خدمتتلى خدمت آقاى

م نيمه دوم پنجاه پى در پى و پشت سر ها اجنماتى سالهاى تا حوادث سياسى و

و چهل و  -و پرورش به نام دكنر رياحى صادر شد آمد و منشور وزارت آموزش

دراين مقام سپرى كرد و بايد ترض كانم  ز تمام تمر فرهنگى خود راا -پنج روز

راناى  بود كاه در آن روزهااى بح تنها وزير  بل يسى از مكدود وزيرانىكه اگر نه

ياز ايان و دليل آن ن -ست به وزارتخانه برود و با همساران خود گفنگوكندتوانمى

 گذراناده... چاه در بود كه دكنر رياحى تمام تمار فرهنگاى خاود را در مكلماى

فرهنگى هرگاز  باشگاه مهرگان و چه در ساير اجنماتات فرهنگى و اننشار كيهان

دمت لمان همراه و درخاجا با مكاز مكلمان و همساران خود جدا نشده بود و همه

 آنان بود  ولى حوادث چهل و پنج روزه بكدى  حاصل سى و پنج ساال خادمت

 قول اميرمكزى:الشكاع قرار داد و بهفرهنگى را تحت

 حوادث از فلك و روزگار نيست تجب

 فلك هميشه چنين بود و روزگار چنين

 ر كناابآميز ما ناه در وزارتخاناه  بال مكنااً دشايد آخرين مالقات تبرت

 صورت گرفنه باشد. «شاهنامه آخرش خوش است» مخلص
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ه ايان بارادت مخلص  ميزان تنايت دكنر رياحى نه آنقدر بود كه  ةالبنه پاي

ى مبدل شود  و خود دكنر نيز هم قول سكدى نامدار بود كه خود حاوادث هاحرف

 آورد:ديده بود و با همه اينها به زبان مى ترين صكبناكا از
 

 ث منفرق نشوند اهل بهشتبه حواد

 برخيزد...طفل باشد كه به بان  جرسى

* 
 

آن صورت كه ديديد با شروع خط تلگاراف بدين طريق  مقاله خودم را به

 شروع كردم كه ظاهراً ادناى ارتبااطى باا خاوى نادارد  ولاى چاون در در كرمان

يار لاو بساخداوند به من يارى كرده  و يك رشنه ارتباط و گونه مواقع هميشهاين

 ريشم هامداده  و من از آن آثار  ولو كه از تار ابنازك هم كه بوده باشد دست من

قا  كبود ارتمقرود بافنه و با آن كنگره برج م تر بوده باشد  نردبان از ريسماننازك

د  آهناى آن كاه جااى خاود دار ديگر سيم و تلگراف و تيرهاى بلناد (108)ام.يافنه

 قول .....ربه

 سيم استا و تو يك تلگراف بىميان م

 (109)كه سيم و قرقره و اسنوانه الزم نيست

آباد باه شاهر ها از پاريز از طريق دهشنران و شيب كل و خاتونتلگرافچى

دوار رفناه و از و ميمناد و ما -ها غارت شده بودتازه از طرف فارسىكه -بابك 

طهاران در  هبان راه اوليه را دوباره به انار رسانده  و باز هما طريق جوعزْم خود را

 شده است. «ماه و چند روز كم وارد طهران بكد از سفر يازده»پيش گرفنه و 

نظيار ادب فارساى حاال  اى دكنر محمدرضا شفيكى كدكنى  اى اساناد باى
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اسناد فروزانفر و اسناد همايى  اى تو كه در زير نامه دتوت براى يادواره  جانشين

اى كه مخلص چند سطرى به مناسبت بنويسم و نوشانم هدتوت كرد دكنر رياحى

شهرى تطاار  چند صفحه هم تجاوز كرد آرى اى اسناد هم و البنه طبق مكمول از

خاطر پاريز هام افشار بگو اين قسمت از مقاله را  بهكنم به ايرجاز تو خواهش مى

باان تطارى حوالاه ندهاد كاه در آن گال گاوز حذف نسند و به دكان -كه باشد 

ايرج را بگيرى و مرا تا ابد مرهون  بپيچند. خواهش دارم جلو قيچى و قلم حذف

مگر پيش نهد  لطاف شاما  رسد. هملطف خود كنى. زورم به ايرج افشار كه نمى

 گامى چند....

* 

 وها و نيروهاى اننظامى رمز مخروص به خود داشانند در اين ميان ارتشى

ايام اسانالين و بكادها در اياام جنا  سارد امان مسسو در هاى بىيسى ازكوشش

 پنناگون را در دست داشنه باشد. و مفناح رمزهاى كه كليد -همين بود

چون صحبت رمز ارتش شد  بايد ترض كنم كه در كرمان يك كادر وسيع 

    و رئي، رمز پادگاان كرماان نياز سارهنندحزب توده فكاليت داشن از افسران

بود. وقنى كودتاى بيست و هشت مرداد صورت تشسيالت  سروشيان خود دراين

سازمان افسران حزب تاوده لاو رفات  ياك روز ياك  گرفت و اندكى پ، از آن

پاور قاوم و خاويش ايان تيمساار اماان تلگراف رمز از تهران باه كرماان رسايد.

ماز را لشسر بود ماأمور ر ةفرماند .  كهC.N.Nپور خبرنگار جنجالى كريسنيان امان

شاد. لشسر كشف مى ةفرماند الً تلگرافات رمزى در حضور خودخواست و مكمو

 شد: تبارات شروع مىسرهن  سروشيان شروع كرد به كشف رمز كه با اين

داران را توقيف بدون فوت وقت و خيلى فورى  همه اين افسران و درجه»
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شاد. دسنور بكدى برسد  و بكد پى در پى اسامى يسى يساى كشاف ماى كنيد  تا

افسر ساده و كرمانى كه زرتشنى هم بود  طبق مقاررات نظاامى  شيانطفلك سرو

هاا را باه هاى پاوتينيك دفكه از جا برخاست  و پاشنه كردكه هميشه رتايت مى

و دست راست را به تالمات  -كردمكموالً مى هم چسباند كه صداى محسمى هم

 كمال با سپ، و  برد باال خود كاله ةكنارتا سالم نظامى در حضور فرمانده لشسر 

 : گفت احنرام

 قربان  اسم خودم هم هستر  -

خت  به اين صحنه يسّه خورده بود  خود را نبا پور كه ازفرمانده لشسر امان

بنشين جانم  بنشين  چيز مهمى نيسات  بقياه تلگاراف را كشاف كان   او گفت 

 اندكى بكد گفت: 

 بياورند. خسنه شديم  بگوييد يك چايى -

: برخاست و پشت در اطاق سرباز را صدا كرد. و به او گفاتفرمانده خود 

فت رق كنارى ادرار  به اطا ةچايى داغ بيار  آنگاه آهسنه و بكد به بهان فورى دو تا

شيان گفت: با دو افسر مسلح فورى بياييد توى اطاق من  و سرو و به مكاون خود

ى داغ انى لب باه چاايدل كرمبازگشت. هنوز اين افسر ساده را توقيف كنيد. آنگاه

 توى اطاق و خطاب به او فرياد زدند:  نزده بود كه دو تا افسر آمدند

 ا باال.به فرمان فرماندهى كل  دسنه -

ار و بدين طريق سروشيان دسنگير شد كه مدتى كوتاه پ، از آن برابر دياو

ياا كاه گرفت. سه چار تا افسر ديگر هم دسنگير شدند و يسى از آنها گو تير قرار

باه  زاهدان بود با شنيدن اخباار كرماان و تهاران  از طرياق زاهادان در مأموريت

 يافت. پاكسنان فرار كرد و نجات
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* 

ه ماان آن را قاارن حااذف و كاا -درساات در روزهاااى پايااانى قاارن بيساانم

 .هاى آخر را كشيدطور كلى تلگراف  نف،تالئم مورس و به اماش خواندهاضافه

ما نيست و تنهاا  كه مورد بحث -بنه تلفن بودرقيب بزر  تلگراف  اول ال

روى  كه گراهام بل اصالً انگليسى و مقيم امريسا پ، از مدتى كوشاش اشاره كنم

 قال كناد وتلگراف  توانست گفنار را مسانقيماً منن ةالهام از رشن سيم و برق  و با

ار ها كه ما هنوز در گيارودكنى همين سالي -م 1876ق/ 1293اولين كلمه در سال

ايان  ، ازپ -دكه كر هم بو -مننقل شد و گراهام بل  تلگراف بوديم  بين دو نفر

 آمريسايى  خطاب به شهردار گفت: توفيق از ارتباط بين دو شهرك

وزى خواهد رسيد كه هر يك از شاهرهاى امريساا ياك تلفان داشانه ر -

 باشند.

ان در كرماطولى نسشيد نه تنها شهر پاري، در فرانسه  بلسه دهسده پااريز 

تنهاا  -م يكنى صد سال بكد از بال 1979ش/ 1358تلفن داشت. در سال  هم يك

يران ام در 1995ش/ 1374يك ميليون نفر تلفن دارند  و در سال  در ايران  حدود

 تلفن بوده است. ميليون شماره 5/6

و اما پاريز  كه بر اثر توصيه همان تلگرافچى كه از آن جا گذر كارده باود  

پيش صاحب يك دسنگاه تلفن شده بود كه آن نيز براى ارتبااط مياان  سالهفناد 

بود  هم امروز  بيش از دويست و پنجاه شماره تلفان تاوى  رفسنجان و سيرجان

قرار گرفنه است  -هزار تن به زحمت جمكيت داردهاى دهسده پاريز كه پنجخانه

زد درحالى ين شخم مىگردن گاو نهاده زمو من خود ديدم زارتى را كه جغ را به

ترانزيسنورى آويازان كارده باود كاه بارايش  كه به يك شاخ گاو خود يك راديو
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آويزان بود كه اگر زن  زد بنواناد  خواند. و بر شاخ ديگر گاو تلفن موبايل اومى

 كند.با طرف صحبت

گوناه  43فارد باود  و اماروز  آن روز كه تلگراف اخنراع شد  منحرر باه

ميل است و يساى كه يسى از آنها اى (110)ارتباط با او رقابت دارند رسانه و وسائل

يگاانى كامپيوتر و فاك، پ، مكلوم بود كه خط و نقطه به با ايننرنت و يسى ديگر

ر دكدبندى ديژينال به تددى  يكناى ذخياره كاردن  ها برود واهل نقطه و نقطوى

را  فيثاغورثيان كه تادد  21آرى  در قرن  جاى آن را بگيرد Codificationديسك  

ديدناد دانسنند  بر نقطويون كه نقطه وحرف را نماى تاالم ماىمنشأ كل تالم مى

 پيروز شدند.

رنات آرى  اين پديده تازه  يكنى ديژينال تاددى كاه ماادر كاامپيوتر و اينن

مارز  كم از قيد جغرافياا وشناسد. واحدهاى توليد  دارند كممرز نمى است  ديگر

ميلياون  751ر سايرجان باا -تنها يك مركز مخابراتى آن در  وند  وشجو آزاد مى

 انادازى آن ياك خاط رادياويى  ياو. اچ. اف.راه باراى»ريال هزينه و خوديارى 

ان نرب شده است. و جااى پيغمبار دزد كانال اف. ايس، 3كاناله و  30ديجينال 

 بيسات و يسامقارن  ةازاين پديد نگارى به چندر بچاقچى خالى كه به جاى نامه

 ق/1310چنادر در  اسنفاده كند. به قول گرترود بال  باانوى شااتر طبيكناى كاه

آنهاا كاه  (111).«در مشارق زماين ساحرخيز اسات ر-م در ايران گذراناده  1892

 د.اند البد بدين نسنه اذتان دارنخان دنبلى را شنيدهمناجات سحرى تباسكلى

خبرگازارى روينار دائار بار الملل اول  تلگراف وقنى در جريان جن  بين

نفاع آنهاا تبليغات باه و -شد ها مخابره مىانگلي، و شسست آلمان هاىپيروزى

يروزى آلمان بود و در مسمط مكاروف كه طرفدار پ -بود  مرحوم وحيددسنگردى

 گفت:خطاب به روينر اين طور مى از خشم «نارنجك»خود 



 333 مرثية مُرسيه

 سرايى تا چندرآخر اى روينر  اين ياوه   

 درايى تا چندرر اقطار جهان هرزهاند

 خواب اضغايى و تكبير خطايى تا چندر

 شرم و حيايى تا چندركرگدن جلدى و  بى

 تا به كى قافله بيهده را پيشاهن ر

 كى دروغ تو جلوگيرى طياره كندر

 همسرى  ياوه  نيارد كه به خمپاره كند

 گهواره كندخنده زاخبار تو هر طفل به

* 

 سيم ترا پاره كنددم فرو بند  خدا 

 (112)روز را بهر چه شب خوانى و  رومى را زن ر

 دمثل اينسه الزم بود شرت و هفناد سال طول بسشد تا نفرين مرحوم وحي

  و (113)قبول برسد  و روزى برسد كه هم سيم روينر پاره شود ةدسنگردى به درج

 اين صورت در دنيا روشن شود:  تسليف مدرسه مورس به هم

اين دسنگاه  و الفباى آن خروصااً كاه باودر بهنار اسات از قاول مخنرع 

 چهل سال پيش تيناً نقل كنيم.  صد و ةروزنام

* 

هاا اگر تاريخ مجاهدات دنيا را براى گسنرش تلگراف بنويسند خود كنااب

هاى آهنى و چوبى از لندن تا پاري، و ساوي، و ويان و شد. چقدر ميله خواهد

برره و تهاران و اصافهان و كرماان و بلوچسانان و حلب و بغداد و  اسالمبول و

دهلى كار گاذارده شاد و چاه قادر سايم از لنادن تاا  كوينه و كراچى و باالخره
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كالنى پول داده شاد تاا ياك كلماه از  كواالالمپور روى هوا باال رفت و چه مبالغ

 .(= خط و نقطه)مورس  لندن به هند تلگراف شود  و يا چه زحمنى با الفباى

محساوب شادند و مثال  «بسات»ها به آنجا رسيد كه همه تلگرافخانه كار

، پاا باه   اما در آخر قرن كه تلس، و فاك(114)برندمردم به آن پناه مى اهامامزاده

هاا درماندناد واقكاً دولت و -تأسيسات كنار گذاشنه شد ميدان گذاشت  همه اين

 (115)كار كنندرچه كه اين همه ميل و سيم و مقره را

 صورت كيلويى و خاروارى و تُناى باهها و تيرها بهها و مقرههمه آن سيم

، از آن چنانساه پا -ها واگاذار شاد خرها فروخنه يا در بيابانو كهنه سمسارها

نگارى  خروارهاا و دههاا هازار تان حاروف ساربى حروف هاىپيدايش ماشين

اى را ديدم اپخانهمن مدير چ و -سپرده شد «خرانخسنه»ها به ثمن بخ، چاپخانه

ه باه آنهاا را از زيارزمين چاپخانا دحاضر شو كه حروف را مجاناً به كسى داد كه

دادناد بيشانر خريادى كاه ماى حمل آن از بهااى ةسطح كوچه بياورد  زيرا كراي

 شد.مى

اما خط مورس  آرى خط مورس به دنبال تكطيال شادن آخارين مدرساه 

رود كاه باه سرنوشات خاط و ماى لندن  ديگر خطى بااب روز نباود مورس در

 ها بكد كسانى پياداخط پهلوى دچار شود  و بسا قرن هيروگليف و خط ميخى و

 ها.خواندن و كشف خط و نقطه شوند كه منخرص شوند در

 هزاره سوم  البنه مورس و الفباى مورس  خط ماورس باه ماوزه ةدر آسنان

 ى تجياب اسات كاه درفراموشى سپرده شاد  ولا ةبهنر بگويم به بوت تلگراف  يا

بخش جان گروهاى توانست نجاتآخرين دقايق  خود  باهم تالمات مورس  مى

 لبنه نشد.ا و -از منخررين روسى باشد
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 داسنان اين است كه به سال          زيردريايى كورسك روسايه در قطاب

 به سن  خورد و در يخ گير كرد و در اثار ياك انفجاار دودر خودكاار آن شمال

اى از ها  در قلكاههفت نفر سرنشينان اين زيردريايى قكر آب يسرد و -بسنه شد

 د.ارتباطات آنها را با خارج قطع كرده بو ةانفجار هم آهن محرور ماندند و

ها را در آخرين دقايق كه هنوز ذرات باقى مانده هوا و اكسيژن جمكى از آن

رد  او به ذهنش خطاور كااى زنده نگاه داشنه بود  يسى از ملوانان  چاره جاننيمه

سش چها بوده  و با الفباى مورس آشنايى داشت. با جسمى كشنى قبالً تلگرافچى

مننهى با  -زيردريايى اتمى كوفنن. ةآخر شروع كرد به ديوار هاىمانند  در ساتت

ر و آنها كاه د -اش از نقطه بيشنر استخط كه فاصلهيكنى -تالئم الفبايى مورس

م دانسنند  اين تالئآنان بودند و راه چاره نمى ر گيرودار نجاتخارج و در دريا د

نى نفر هسنيم  در كشا 107گويد ما مى را شنيدند و كشف كردند و مكلوم شد كه

ن ماا كرده  ميازان هاوا و اكسايژ انفجارى رخ داده كه وسايل مخابراتى را مكدوم

 هيد.دما را نجات  -ندنيسنها كمها و كشنهمحدود و قريب به اتمام است  زخمى

دولت نروژ و امريسا و بكضى كشورهاى ديگار اظهاار تالقاه كردناد كاه 

د منخرص خود را با وسايل الزم به روسيه و قطب شمال بفرسنن زودتر غواصان

 گار تالئامنجات دهند  منأسفانه همه ملوانان مردناد و دي كه شايد بنوانند آنها را

سااد را كشنى را ببرند و اج ةتا توانسنند ديواركشيد  ها طولمُرس نرسيد  و مدت

 خارج كنند.

خواست آخارين كااربرد اين از غرايب اتفاقات است كه الفباى مورس مى

قاول شامال  باه ةآن نياز در دريااى ياخ بسان -اخنيار بشر قرار دهاد خود را در

ولاى دنياا  «خانه روشن كرده بود»ها مورس  درآخرين لحظات تمر خود كرمانى
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بخاش توانسات حيااتمورس ديگر مرده بود  و نماى انست بهره گيرد. آرى ننو

 بسنه شمال  كه به قول موالنا:آن نيز در درياى يخ -ديگرى باشد

 آب  در بيرون كشنى  پُشنى است

 در درون اما هالك كشنى است

 
 
 ها:يادداشت

 .266فرماندهان كرمان  شيخ يحيى احمدى  چاپ چهارم  ص  .1

 ت كه اينه اين تكبير اولياى مركز در باب بلوچسنان بسيار نارساست و حدس مخلص اين اسمنأسفان .2

ين مرزهاا در سيسانان و كاه نااظر تكيا -خان قوم و خويش وزير خارجه نظريات را ميرزا مكروم

ر ذوالفقاا»ه بوده داده باشد. در باب رفنار ناشايست اين مرد رجوع شود به مقاله نگارناد بلوچسنان

 .169-245جواهر  ص درخت  «  كرمانىبي

 .176خان سكدالدوله رجوع شود به درخت جواهر  ص هاى ابراهيمدر باب مقاومت .3

 الملاك باا خانادان تلام و خروصااًاحنماالً بيشانر مقراود وزارت امورخارجاه  همساارى وكيال .4

رخات جاواهر  نامه داشت  رجوع شود به دالملك است كه آن روزها بر سيسنان حسومتحشمة

 ذوالفقاربي  كرمانى.

 ز بنادر مكروف هندوسنان.ا -احنماالً صورت ديگر بندر بمبئى است  .5

 باه گذار شد باراى امنياازات حقاوقى خارجياان كاه از آنچاى است كه پايهمقرود مكاهده تركمان .6

 كنند.كاپينوالسيون تكبير مى

 شد...  ساختكه باب ازمير و اسالمبول بافنه مى و اين امر  خروصاً از جهت صادرات شال كرمانى .7

 تأثير گذار بوده است.

 سافند مااهم نقل از مقاله مرحوم سكيد نفيسى  نشريه وزارت خارجاه اياران  ا1896آوريل  14برابر  .8

 .23م  ص1963ش/ مارس 1339

 يم خااننار اباراهالسلطنه تيال ناصرالدين شاه مادر مظفرالدين شاه دخنار شاهربانو خاانم  دخشسوه .9

 شاه.السلطنه پسر فنحكلىاهلل ميرزا شكاعظهيرالدوله بوده از فنح
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 احماد شود كه خود شاگرد و مريد شيخآغاز شيخيگرى در خوى از ميرزا تبدالرسول فنا شروع مى. 10

الدوله بود اند. جانشين خانباباخان كه حساماحسايى بوده است  در خوى  شيخيه صاحب نفوذ بوده

ف را او االسالم شهيد مكروثقةاالسالم پدر ثقةمريدان شيخيه بود و حاجى ميرزا موسى  يز ازن

ا اهلل خويى كاه ماالى شايخى باود  او از مظفرالادين ميارزكرد و براى شيخ فضل به خوى دتوت

از  ( و ايان البناه غيار440تاريخ خوى  دكنر رياحى  ص )االسالم گرفت. حجة وليكهد وقت لقب

 الم نيّر تبريزى است.االسحجة

 .421تاريخ خوى  دكنر محمدامين رياحى  اننشارات طوس  ص  .11

  جا.. همان12

  جا.. همان13

  287 صاولين محرلين خارجه؛ تاريخ خوى  دكنر رياحى   ةمقاالت مرحوم محيط طباطبايى دربار .14

 محبوبى اردكانى  تاريخ مؤسسات تمدنى.  و

 .70تا  33چنين: نوح هزار طوفان  ص   هم152ب  شمكى در طوفان  ص بينوايان در وطن غري .15

سايله ديگر من از اخنراتات  قرن بيسنم مثل شرت تير و ده تير و شش لاول و دولاول و دههاا و .16

نيااى زنام. هماين هفناه پايش  دتير باقى ماند  حرفى نماىديگر  كه همه رفنند و تنها هفت جنگى

 ب از آب تسان نخورد.را خورد و آ -كنسورد  -كروفنرين طياره خود خنم م هواپيمايى  قهوه

 .1283  چاپ افست  ص 200شماره  .17

 ظاهراً مقرود باب تالى است. .18

 مقرود كانالِ سوئز است. .19

 .293وقايع اتفاقيه  شماره  .20

 .183درخت جواهر  ص  .21

 .Crizizنمساوى = اطريشى  .22

 .372يه  شماره روزنامه وقايع اتفاق .23

 ى يادگيرى  در همان ايام صحبت از فرسنادن صد تن كارمند به تفلي، برا2544وقايع اتفاقيه  ص  .24

ت ه به رياساتمل تلگراف از تبريز به ميان آمده است كه بكد از دائر شدن تلگراف تبريز  سكدالدول

 .(تاريخ پست و تلگراف  حسين پژمان بخنيارى)برگزيده شد.  آن

 .234تلگراف در ايران  ايرج افشار  سواد و بياض  ص  .25
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م م اين مجلاه زيار نظار مرحاو1925ش/ اوت 1304شماره اول مجله پست و تلگراف  مرداد ماه  .26

 شد كه او اول كارمند وزارت پست و تلگراف بود.فلسفى مننشر مى نرراللّه

 (.20602تفاقيه  ص وقايع ا)ترين نقطه درياى احمر هفنرد ذرع است. تميق .27

 .407وقايع اتفاقيه  شماره  .28

 زار فرساخهانويسد كه مابين فرنگسنان و ينگاى دنياا   همين روزنامه مى298وقايع اتفاقيه  شماره  .29

يرون كشى  دوبار سيم پاره شد كه ناچار شدند همه را ب(. و درين سيم2643ص )مسافت درياست 

 (.2683ص)هم وصل كنند. بياورند و به

 م.1858اكنبر  15ق/ 1275وقايع اتفاقيه  ششم ربيع االول  .30

 محمود محمود  روابط سياسى ايران و انگلي،. .31

 .347شماره  .32

 م  اولين شهداى راه سيم.1858دسامبر  17ق/ 1275االولى وقايع اتفاقيه  دهم جمادى .33

 .(م1857ژوييه  14ق/ 1273الحرام قكدهذى 24) .34

 .2759يع اتفاقيه  ص وقا .35

 .2980وقايع اتفاقيه  ص  .36

 گراف را. بيشنر مطالب مربوط به تل791تاريخ روابط سياسى ايران و انگلي،  محمود محمود  ص  .37

 محمود محمود از كناب لرد كرزن اقنباس كرده است.

 .2810وقايع اتفاقيه  ص  .38

 داهللم مرحاوم تبا1927ش/ 1306باود. در ساال  نالملل اول دو توماقيمت ليره در ايام جن  بين .39

لاه كارده زنش حاج فخرالملك را به چهار تومان و دو قران مباد پدر «گوروكفنى»هاى مسنوفى ليره

اف صاد و (  با مقايسه با نرخ امروز هر كلمه تلگر169  ص 3خاطرات تبداللّه مسنوفى  ج ) است.

 ه است.شددالر امروز مى 60پيش  حدود  پنجاه سال

 .597روزنامه دولت تليّه  نمره  .40

 م.1961اوت  8ش/ 1340مرداد ماه  17روزنامه اطالتات   .41

 .2829وقايع اتفاقيه  ص  .42

 .2872همان  ص  .43

 (.189درخت جواهر  ص )خدا كند همان ذوالفقار بي  كرمانى خودمان باشد.  .44

 . 2947( وقايع اتفاقيه  ص 45
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 چنان بسيار نيست...وين گنه را  آن تقوبت  هم  2983همان  ص  .46

باه  ؛ يك خاطره يادم آمد  البنه مربوط به سيم تلگاراف نيسات و مرباوط792محمود محمود  ص  .47

 130فرساخ فاصاله )=  23تلگراف است. مياان سايرجان و رفسانجان  «ر اندردبرا»است كه  تلفن

يار ا مراد زرتشنى در احاداث آن زحمات بساتلفن كشيده بودند كه مرحوم ميرز يك خط (كيلومنر

هااى پااريز هااى صانوبر بااغگذشت و بيشنر تيرهاى آن را از درختمى كشيد. سيم از روى پاريز

باان تنوان سيمبه (نابسار= ) «ناتو»( يك وقت يك مأمور 830المقدمات  صجامع)كردند. تأمين مى

و    ياا پااريزند  و اگر سيم بين پاريز و سيرجانكننرل ك به پاريز آمد كه مأموريت داشت ارتباط را

ه راه باراه بيهوده طاى نسناد. هرجاا تيرهاا  شد  بداند كه به كدام طرف برود كهرفسنجان قطع مى

ين تيرهاا خاريد گردن خود را به امى كرد البنه خرهاى چاروادارها هم گاهى كه بدنشانبرخورد مى

و  پوسايدگى ياا بارف و باارانسنن تيرها اغلب مربوط باهماليدند تا خارش رفع شود  ولى شسمى

هاا  اتىچندوقت يك بار ياك تيار را در كناار احشاام ايليا آن مأمور  هر خروصاً بادهاى تند بود.

ان آن را قطع كرده اسات و باا شد كه چارپا يا شنر شنردارمدتى مى و بكد -كرد خودش  خرد مى

قت باه گفنند كه يك وگرفت. همان روزها مىاز آنها مىپوسنى   تهديد به شسايت  پنيرى  كشسى 

 (رى پرگوسفند بود و گلّه هزارتايى داشتكه گوسفنددا -= كرباليى حاجى)جى احشام ابراهيم كالّ

 مراجكه كرده و گفنه بود:

شنر شما رفنه و خود را به تير تلفن ماليده و تلفن را قطع كرده است. اتفاقااً آن تيار قطاع  -     

هاد  جساارت دپاى شنر را نشاان  و خارج از راه بود  و مأمور نابسار براى اينسه رد باالى تپهشده 

ر كشيده هر يك منر راه را ماتحت خود را به زمين ماليده و جاى پاى شنشلوار خود را پايين -است

 ساخنه بود.

از راه آن هام  وقات خاارجابراهيم كالجى هرچه گفنه بود شنرهاى من  آن هم با باار  هيچ     

ود بااند  و اضافه كرده روند به خرج مأمور نرفت  و او تأكيد كرده بود كه چنين كردهنمى باالى تپه

 نگلاي،در همان روز كه شنر شما مرتسب اين كار شده  اتليحضرت با ملسه ا كه مهم اين است كه

غان ازو تهديد يك من رو باتث قطع اين گفنگو شده است. او با همين مشغول مسالمه بوده و (ر!)

 گرفنه بود.

بكدها كه ابراهيم كالجى براى بازديد از محل جرم شنر خود رفنه بود  منوجه شده باود كاه      

ديگر شانر بازنگشانه  -اما با تالئمى كه در اين فاصله بر زمين وجود داشت  -تير رفنه شنر به كنار
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سيله حرامزادگى مأمور برمال شد  و توانسانند همين وبازگشت شنر او نبود  و به است يكنى ردپاى

 او را توض بسنند.

   نقل از كناب مكاهدات و قراردادها.804محمود محمود  ص  .48

زا ماراد خااطر دارم  ميارفرساا باود  باهزحمات كارگران و  كارمندان تلگراف و تلفن واقكاً طاقت .49

رزا مراد باه تررها كه مي -گذاشتن را مىه تيرهاى تلفن بين پاريز و سيرجاك -زرتشنى  پورملك

يگار باه  د يها را كار گذاشنه بودند  چون زرتشنى بودناد كساما دسنگاه ةدر خان آنها)آمد خانه مى

 آماد و ماوم روغانترارها  باانو همسار ميارزا ماراد پايش ماادرم ماى( دادآنها خانه اجاره نمى

جاامع )كرد. ها پانسمان مىشد و شبسنهايش زخمى مىد چه اغلب پشت و شانه و -خواستمى

 (.830المقدمات  ص 

 .62خاطرات و خطرات  مهديقلى هدايت  ص  .50

 ساروخانبا ابوالحسن غفارى نقاش دوست و همسار بود و ابوالحسن تروير رنگى بسيار زيبا از خ .51

اپ ( چا139ص )كشيده كه در برينيش ميوزيوم باقى اسات  و مان كپاى آن را در حماساه كاوير 

 ام.كرده

 .281جغرافياى وزيرى  ص  .52

 جغرافياى وزيرى. .53

 هاى مرحوم بايگان همدانى.يادداشت .54

   نقل از خاطرات و خطرات.490نون جو  ص  .55

 پسر آقا زينل خان نانوا  پدرش در نرماشير به قنل رسيد  و او پسرخان اسكدالدوله پسر تلىابراهيم .56

ايفه بهازادى و اميار ط -در حدود خاش سسنى داشت و -برادر گمشاد بود -بهزاد اهل بلوچسنان 

 اد او بود.اند. سردار مجلل دامساالر بهزادى بم به همين نسبت نام فاميل اخنيار كرده بهزادى و

را در  هاا و تشااير  او  گويا بكدها در مباارزات دماوكرات645پيغمبر دزدان  چاپ شانزدهم  ص  .57

 )ر(الممالك او را دم توپ گذاشت. ةكردند  و صفوزندانى  ار  بم

 (.287چاپ چهارم  ص )ام و من تروير اين لشسركشى را در فرماندهان كرمان چاپ كرده .58

 .195سفرنامه تلگرافچى  ص  .59

و مجلاه  137رجوع شود به مقاله نگارنده: از خاك راه بُر تا كاخ گلسنان  خاتون هفات قلكاه  ص  .60

 (.1340ه ديما) يغما 
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 كردناد  بكادهاتيرهاى تلگراف و تلفن در ابندا چوبى بود و مكموالً از درخت صنوبر اسانفاده ماى .61

 تدريج.شد. البنه بهآهنى

 .239  ص 19سفرنامه تلگرافچى فرنگى  به كوشش ايرج افشار  فرهن  ايران زمين  سال  .62

 الاه:نگارنده در كناب سان  هفات قلام  مقدر باب اين نظريه تلگرافچى رجوع شود به تفريالت  .63

 ».خواجگان هفت چاه»

تجيب است كه بكد از صد و بيست سال  همين سال پيش چنان خشك ساال شاد كاه در آن دره  .64

فروش شادند  ولاى ها در پاييز چوبيك درخت را ننوانسنند آب بدهند  همه صاحبان باغ طوالنى

 رسيد. ران رحمت خواهداست و خدا خدا  با باز هم پاريز پاريز

 .254سفرنامه تلگرافچى  ص  .65

 ردهم درگذشنه و در شهر رى به خااك ساپ1880دسامبر  14ق/ 1298اتنضادالسلطنه در تاشوراى  .66

 شده  و مخبرالدوله جانشين او شده است.

 شدوانده مىخ «آقاقلكه»م مركز رفسنجان كه 1843ق/ 1259آباد  ده مكروفى بود. بكد از سيل بهرام .67

آبااد و آبااد و مؤمنآباد و خليلآباد و كمالبسلى از ميان رفت  و چند ده مركز شهر شدند كه بهرام

 ترين آنها هسنند.آباد و ده شيخ  تمدهگرگين وقطب

جاا كاه در حاق آن آبادى بسيار مكروف بر سر راه يزد و شهر بابك  محل دفن بشرحافى. و هماان .68

 اند: گفنه

 ام بيزارار و انارىاز ان

 و قنا ربنا تذاب النار

 .2132تاريخ مننظم ناصرى  چاپ دكنر رضوانى  ص  .69

 .643شاهنامه آخرش خوش است  ص  .70

 لاهلل احمدى اهاخبر دارم كه يسى از دانشجويان خوب سابق ما  و همسار امروز ما آقاى دكنر فرج .71

اب خود در ب ن انگلسنان در لندن مشغول گذراندن رسالهاز اسنادا يفيروزآباد فارس به راهنمايى يس

فارس است. براساس مناابع و  روصاً بوشهر و خليجخ -تلگراف لندن به هند از طريق دريا  اترال

ز يسى ا «افنهبتيسى رشنه و مريم »انگليسى موجود در آرشيو انگلسنان  و البنه اين رساله  تلگرافات

 يده قرن خواهد بود.تحقيق اين پد بهنرين منابع

خاان شاساك پادر بازر  اساماتيل آقاا سامينقو شايد اين مهاجرت ننيجه آن باشد كه وقنى تلى .72

ترتياب دسانگيرى  -خاانخان دنبلى و پسرش تباسكلىدسنيارى غالمكلىخورد  حاكم  به شسست
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ريخ خاوى  دكنار تاا)تليخان را داد واو را به تبريز فرسناد  و در آنجا زندانى باود تاا درگذشات. 

 .(نقل از تاريخ افشار  404محمدامين رياحى  ص 

 خاان ازخان اصفهانى و ميرزا اسامكيلهمراه محمدحسينخان بهاين تباسقلى پسر تموى تباسكلى .73

رتفاع ات ده روز شاگردان مدرسه دارالفنون در همان سالها  به تكيين ارتفاع كوه البرز رفنند و در مد

 (.1: 267مؤسسات تمدنى جديد در ايران  محبوبى اردكانى  )ند. مشخص نمود آن را

 ام:ها گفنهها و تلگرافچىو پنجاه شرت سال پيش  من در حق پسنچى .74

 ترا اى پسنچى صد آفرين باد

 ها در خور تستكه دانم آفرين

 مبشر خوانمت زآن رو كه دانم

 بشارت خاصه پيغمبر تست...

 (121ياد بود من  ص )        

 .276حاشيه نگارنده بر فرماندهان كرمان  ص  .75

 .3: 397رجال بامداد   .76

  «محباوب ساياه و طاوطى سابز»چنين    چاپ چهارم  هم286فرماندهان كرمان  شيخ يحيى  ص  .77

 .74ص

 .276هاى تلگرافى  ص اصغر سكيدى بر گزارشيادداشت تلى .78

 .48  ص 6محمد حسينى  شماره نشريه تاريخ مكاصر ايران  مقاله آقاى  .79

 خان مخبرالدوله نخسنين وزير تلگراف بكد از اتنضادالسلطنه است.مقرود تليقلى .80

 .124گزارش ايران  ص  .81

از  «ننامه منمبر باه تمبار ممالاك محروساه ايارا»بكضى اصطالحات پسنى نيز ساخنه شد چنانسه:  .82

 جمله است.آن

 .88  ص 6تالش آزادى  چ  .83

 منن تلگراف در تاريخ مشروطه كسروى چاپ شده است. .84

 افشود ترور كرد كه هماين تلگار  راسنى آيا نمى443تاريخ خوى  دكنر محمدامين رياحى  ص  .85

ك گلولاه ياآقا جوان تبريزى شده باشد و بكدها اتابك را در ميدان بهارسنان با موجب تهييج تباس

 (.116تالش آزادى  ص )باشدر رسانده و خود را نيز كشنه  به قنل
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 خسنين مدارس طابكه يسى از ن -ام. به نام دكنر كاكران طبيب امريسايى و من اين مدرسه را ديده .86

 گذارى شده است.نام -رضاييه تأسي، كرده بود  را در

 1320المباارك سانه هاى رمزى نگاشنه و در شهر رمضاانالسلطان براى تلگرافاين كناب را نديم .87

دسات كاه هايى بهبه چاپ رسيده است در كارخانه اسناد سيد مرتضى. فرمول [م1902دسامبر  ق/]

را مان نازد  اى از آنه كسى بدان اطالع نياباد. نساخهك -در برابر هرحرفى چه رمزى گذاشنه شود

 ام. الملك ديدهز اوالد مفناحا -خانم ژاله فيلى همسرمرحوم ناصر مفناح 

محال  كناد  باه خااطر دارم روزى ازنامه نيز مىد دكنر سيدجكفر شهيدى رئي، لغتكارى كه اسنا .88

و ان برسم و ارفنيم پياده  كه من به خيابان گرگبه خانه مى (دانشسده پشت بهارسنان)نامه لغت سابق

فاوراً  نارمك را سوار شود  در پنج شش راهى دروازه شميران صداى اذان بلند شاد  در فوزيه خط

ماين فروشى دسنمال خود را درآورد و به زمين افسند و نماز خاود را خواناد. هچوبان يكدم دك

د و باا فرانسيسسو در ايناليا بوديم تسارار كارهاى سنآسيسى مهمان كشيش كار را در روزى كه در

 و سر وقت نماز خواندند  مننهى خودشان اذان گفنند. دكنر نرر  همراه  سجاده افسندند

 .275هاى تلگرافى خوى  ص اصغر سكيدى  بر گزارشتلى تكليقات .89

 .51و  23  ص 7  ش 3براهيم صفايى  مجله نگين  ج ا -شهدم -افنناح تلگراف طهران .90

 .124گزارش ايران  چاپ دكنر محمدتلى صوتى  ص  .91

 .626  4ابراهيم صفايى  مجله وحيد  س  .92

 چنين رجوع  هم166ص  (×  ×تهران: )حمدباقر وثوقى  كوشش دكنر مگزارش كارگزاران بنادر  به .93

 .2003دسامبر  14ش/ 1382آذر  23شود به مقاله نگارنده در روزنامه اطالتات  مورخ 

 .53خاطرات و خطرات  مهديقلى هدايت  ص  .94

 .2: 379زندگانى من  تبداللّه مسنوفى   .95

 .277هاى تلگرافى خوى  ص گزارش .96

 (نظامى)ر دهر دير ايسنى         مريبت بود پيرى و نيسنى مبادا كه د .97

افناه  فرماييد  قلم من واقكاً بركات ي  و چنانسه مالحظه مى358كوچه هفت پيچ  چاپ ششم  ص  .98

ر و ايارج افشاا اى را كه قرار بود در يادواره اسناد دكنر رياحى  به توصيهنه اين است كه مقاله مگر

هناوز هام  و -ام ر شرت هفنااد صافحه نوشانهد -هفت صفحه بنويسم در شش  كدكنى  شفيكى

  كاه همه از مكجزات يك تلگراف است و دتاى پدر پير كه: برو فرزنادها تمام نيست  و اينحرف

 خير از قلمت ببينى.
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اين را هم ترض كنم كه بكدها فهميدم مرحوم مردق تلگراف مرا به مهندس رضوى ناياب        

هااى خااص خاودش  اله كرده  و مهندس كه آدمى جوشى بود  با فرياد و تنادىمجل، اح رئي،

پاول   ةگرفنه بود و پا، از حوالا «به هت و هوت»ها قول كرمانىرا به  دارايى رئي، كارگزينى و

 (.361ص)ام ه در كوچه هفت پيچ تين آن را گراور كردهك -نوشت كاغذى نيز به خط خود به من

 و هاا را حنابلاههاا را لنادناه و حنبلاىاند  چنانسه لندنىصورت دنابله نوشنهجمع بهها را در دنبلى .99

شاار اگار ايارج اف -امها را اشاتره  و من افشارها را برخالف قياس به صورت افاشره آوردهاشكرى

 اجازه دهد.

 م.1858ق/دسامبر 1275االخرى وقايع اتفاقيه  هشنم جمادى .100

 .30  ص 351و  شماره مجله پيام يونسس .101

 .287هاى تلگرافى خوى  ص اصغر سكيدى  گزارشتلى .102

 .100گلگشت در انديشه و شكر حافظ  دكنر محمدامين رياحى  ص  .103

 تااريخ»ناام جز چندين مقاله مربوط به تاريخ تلگراف در ايران كناب مفرلى بهدر زبان فارسى به .104

ايارج )باه چااپ رسايده اسات.  1327ان بخنيارى در ساال از حسين پژم «پست وتلگراف و تلفن

 (افشار

 .29  ص 351مجله پيام يونسسو  شماره  .105

 .282اصغر سكيدى بر تلگرافات خوى  ص تكليقه تلى .106

 .205ماركوپولو در ايران  ترجمه پرويز رجبى  ص  .107

 رجوع شود به مقاله نردبان ابريشم  در شهر نى سواران. .108

 از غزل دلپذير او: براى كشنن تاشق بهانه الزم نيست. .109

راف و مظفرالدين شاه  و مكاون سابق وزارت پسات و تلگا ةتوضيح آقاى مهندس ظهير امامى  نو .110

 پاكسازى شده امروز. و -و رئي، اسبق مدرسه تالى پست و تلگراف تلفن

احى  آن ر رياحى  فرزند دوم دكنر ريااين كناب  تحت تنوان ترويرهايى از ايران توسط بزرگمه .111

 (.36ص )رجمه و چاپ شده است. ت -كه هنوز مهندس نشده بود روزها

ش مسمط نارنجك وحيد از شاهسارهاى ادب فارسى قرن گذشنه است. مانن تماام آن را در تاال .112

 (.228ص )ام چاپ ششم به چاپ رسانده آزادى 

 .359خود مشت و مالى  ص  .113

 .424ر تلگرافخانه انگلي،  فرمانفرماى تالم  چاپ چهارم  ص تحرن د .114



 345 مرثية مُرسيه

 نادى اسات ازاند و آن فنجاان مانبكضى جاها قرقره به كار برده (= بر وزن سه ذرّه)به جاى مقره  .115

كاه بارق سايم  -اندازندگذرد و سيم را روى آن مىچينى كه تايق است و برق از آن نمى كاشى و

 تلف نشود.

 


