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گزارش تاریخی

نانیکهبهمذاقشاه
خوشنیامد!

حاج مالهادی سبزواری یکی از بزرگ ترین حکما
و فالسفه جهان اسالم محسوب میشود .او افزون
بر دانــش و حکمت ،فضایل پرشمار دیگری نیز
داشتکهکثرتعبادت،بیرغبتیبهدنیاوجدیت
در کسب روزی حالل ،از جمله آن ها بود .حکیم
سبزواری که به دلیل برگزیدن تخلص «اسرار» در
اشعارش ،به «حکیم اسرار» مشهور شده است ،به
حاکمان و قدرتمندان زمان نیز بیتوجه بود .نقل
میکنند که وقتی ناصرالدینشاه برای عزیمت به
مشهد،ازشهرسبزوارعبورکرد،اعیانومقاماتاین
شهر،بههمراهجمعیازمردمبهپیشوازشآمدند.
شاه که صیت شهرت حکیم اسرار را شنیده بود،
انتظار داشت حاج مالهادی را در جمع استقبال
کنندگان ببیند ،اما خبری از او نبود .ناصرالدین
شاه تصمیم گرفت شخص ًا به دیــدار حکیم برود.
روزبعد،همراهبایکنگهبان،راهیمنزلویشد.
برخالف انتظار شــاه ،خانه حکیم بسیار ســاده و
محقربود.ناصرالدینشاهکمیدربارهموضوعات
مختلفصحبتکردوسپسخطاببهحکیماسرار
گفت«:هر نعمتی شکری دارد .شکر نعمت علم،
تدریس و ارشاد است؛ شکر نعمت مال ،اعانت و
دستگیری است و شکر نعمت سلطنت هم ،البته
انجام حوایج خلق اســت .لهذا ،میل دارم از من
چیزی بخواهید تا توفیق انجام آن را پیدا کنم».
حکیم با بیتفاوتی پاسخ داد«:من حاجتی ندارم
و چیزی نمی خواهم ».شاه گفت«:شنیدهام یک
زمین زراعی داریــد .اجازه دهید دستور دهم آن
زمینازمالیاتمعافباشد،تاحداقلدرانجاماین
خدمت جزئی موفق شوم ».حکیم این درخواست
را هم نپذیرفت و به شــاه گفت«:دفتر مالیات
دولتی ،در هر ایالت ،مضبوط و معین است که از
هر شهری ،چقدر مالیات بگیرند .اگر من مالیات
ندهم،مبلغآنبهسایرآحادرعیت،ازطرفاولیای
امــور ،سرشکن میشود و ممکن اســت بخشی
از آن به فالن بیوه زن یا فالن یتیم یا فالن فقیر و
مسکین تحمیل شود .شاه نباید راضی شود که
معافیت من از مالیات ،سبب تحمیل آن بر یتیمان
و بیوه زنان باشد ».ناصرالدینشاه که از پاسخهای
حکیم اسرار ،مستأصل شده بود ،موضوع صحبت
را عوض کرد و از حکیم خواست که ناهار نزد او
باشد و از همان غذایی بخورد که حاج مالهادی
تناول میکند .حکیم به خادم خود گفت«:ناهار
بیاورید ».فــور ًا طبقی چوبین که روی آن چند
قرص نان ،چند قاشق ،یک ظرف دوغ و مقداری
نمک دیده میشد ،آوردند .حکیم نخست نان را با
کمال ادب بوسید و بر پیشانی نهاد و شکر به جای
آورد و سپس ،آن را ریز کرد و داخل دوغ ریخت و
قاشقی را نیز جلوی شاه گذاشت و گفت«:بخور
که نانی حالل است ».شاه یک قاشق خورد ،اما به
ذائقهاش خوش نیامد .از حکیم اجازه خواست تا
مقداری از نان را ،برای تبرک با خود ببرد ،سپس
از جا برخاست و با یک دنیا حیرت ،خانه حکیم
اسرار را ترک کرد .
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درباره بانوی سردار خراسانی چه میدانید؟

جواد نوائیان رودسری  -ایرانیان در طول
تاریخ چندهزار ساله تمدنی خود ،همواره
پیامآور صلح و دوستی بودهاند؛ آن ها ترجیح
میدادند بیشتر مدافع باشند تا مهاجم .در
تاریخ ایران نبردهای تدافعی ،بر جنگهای
تهاجمی ،فزونی چشمگیری دارد .هنگامی
که دشمن ،مرزهای مقدس سرزمین ایران را
در مینوردید و عزم چپاول و غارت میکرد،
این سربازان و ســرداران جان برکف ایران
زمین بودند که با پایداری و نثار خون خود،
از مام میهن پاسداری میکردند؛ هرچند
که در برخی از این نبردها ،فتح و ظفر نصیب
ایرانیان نشد ،اما یاد و خاطره ســرداران و
سربازان سلحشور ایرانی ،در تاریخ این مرز
و بوم باقی ماند و به سان میراثی گران قدر،
نسل به نسل منتقل شد تا در هر عصری،
شاهد بــروز و ظهور غیرت و وطــن دوستی
در میان ایرانیان باشیم .وقتی اوراق تاریخ
را ورق مــی زنــیــم ،نــا مهــایــی میبینیم که
درخشش آن هــا ،چشم را خیره و خواندن
روایــت جانبازی و ســرافــرازیشــان ،جان را
از شوری وصفناشدنی ،آکنده میکند .در
این نوشتار ،برآنیم تا به معرفی شش تن از
این نا مهای درخشان بپردازیم؛ سردارانی
که نام شان ،تا ابد ماندگار خواهد بود ،دلیر
مردانی که غیرت شان ،از دو هزار سال قبل
تا امــروز ،پرچم ایران زمین را در اهتزاز نگه
داشته و ایرانیان را مفتخر به داشتن چنین
فرزندان برومندی کرده است .همراه با هم،
در سفری از امــروز تا دیــروز ،به بازخوانی و
بازشناسی تعدادی از ســرداران نامی این
سرزمین میپردازیم.
▪حسن باقری

زیرکانه و هوشمندانهای که ارائــه میکرد،
زمینهساز آزادی خرمشهر شد .حسن باقری
روز  9بهمن ســال  ،1361هنگام بررسی
منطقه عملیاتی فکه ،به شهادت رسید.
▪مصطفی چمران

نام دکتر مصطفی چمران ،نامی جهانی است؛
هر جا که جهاد و مقاومت باشد ،نام این سردار
نامی ایران را به بزرگی یاد میکنند .او که پیش
از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران ،سا لهای
طوالنی را در لبنان و در خط مقدم مبارزه
با صهیونیستها گــذرانــده بــود ،با پیروزی
انقالب اسالمی به ایران بازگشت و با شروع
جنگ ،به جبههها شتافت تا نقشی کلیدی
را به عنوان فرماند های باهوش و توانمند در
عرصه نبرد ایفا کند .دکتر چمران با توجه به
شرایط خاص سالهای نخست پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،ستاد جنگهای نامنظم
را پایهگذاری کرد و به این ترتیب ،از ظرفیت
نیروهای مردمی ،در قالبی مؤثر بهره گرفت.
او که از سوی امام خمینی(ره) به عنوان مشاور
شــورای عالی دفاع منصوب و از سوی مردم
تهران به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده
بود ،با آغاز جنگ ،به خط مقدم نبرد رفت و
تا آخرین دقایق حیاتش ،در عرصه مبارزه با
دشمن اشغالگر ماند .چمران در آزادسازی
سوسنگرد ،نقشی محوری ایفا کــرد .او روز
 31خــرداد سال  ،1360هنگامی که برای
معارفه فرمانده جدید محور دهالویه رفته بود،
زیر باران خمپارههای دشمن ،مجروح شد و به
شهادت رسید.
▪عباس میرزا

اگر قــرار باشد دربــاره ســرداران نامدار این
ســرزمــیــن ،در عصر حاضر سخن بگوییم،
بیتردید ســردار شهید حسن باقری ،نامی
اســت کــه نــمـیتــوان بــه ســادگــی از کنار آن
گذشت؛ سرداری سرافراز که در  26سالگی
شــربــت شــهــادت نوشید و بــه دیـــدار معبود
شتافت .باقری در دورانــی خود را به عنوان
سرداری آزموده و شجاع شناساند که دشمن
بعثی ،بخشهای بزرگی از خوزستان را به
اشغال خود درآورده و خرمشهر در چنگال
دشمن ،اسیر بــود .او به همراه دیگر یــاران
جوانش ،طرحی جسورانه و مهندسی شده
برای پس گرفتن خرمشهر و آزاد کردن اراضی
اشغال شــده ایــران ارائــه کــرد؛ جابه جایی
هزاران نفر از سربازان دلیر ایرانی در خطوط
مختلف و انجام عملیات ایذایی برای گمراه
کردن دشمن .شهید باقری در لحظه لحظه
این عملیات حضور داشت .طر حهای او ،به
ویژه در عملیات طریقالقدس و تحلیلهای

سپس باکو ،متجاوزان را زمینگیر کــرد و
سردار روس ،در معرکه نبرد با جا نبرکفان
ایرانی ،جان داد .عباس میرزا را بنیان گذار
ارتش نوین در ایران میدانند .هر چند برخی
از مورخان این اقــدام را تأیید نمیکنند و بر
نوسازی ارتش ایران نقدهایی دارند ،اما این
اقدام ،یعنی ایجاد ارتش مدرن و مجهز برای
سرحد ات ایرا نزمین ،اقدامی
پاسداری از
ّ
شجاعانه و روزآمد برای تقویت جایگاه ایرانیان
در منطقه محسوب مـیشــد .بــا ایــن حــال،
ســن ـگانــداز یهــای فتحعلیشاه ،پادشاه
فرصتطلب و ترسوی قاجار ،مانع از به نتیجه
رسیدن مجاهدتهای عباسمیرزا و یارانش
شــد .او هنگام عزیمت بــه خــراســان ،بــرای
سرکوبی شورش هرات ،بیمار شد و دار فانی را
وداع گفت .سردار نامی ایران را در حرم مطهر
امام رضا(ع) به خاک سپردند .گزارشهایی
نیز دربــاره مسموم کــردن وی توسط ویلیام
کورمیک ،پزشک انگلیسی ،وجود دارد.
▪همسر صوفیان خلیفه

جای بسی تأسف است که نام بانوی سردار
خراسان را نمیدانیم؛ شیرزنی که یکتنه،
فرماندهی مدافعان شهر را برعهده گرفت
و مهاجمان ازبک را تاراند .صوفیان خلیفه،
حاکم خراسان در دوره شاه تهماسب صفوی
بــود .در دوره او ،بــاروی شهر مشهد ،برای
نخستین بار شکلی منظم و قابل قبول یافت.
هنوز مدتی از حکومت صوفیان خلیفه بر
خراسان نگذشته بود که ازبکها برای جبران
شکستهای سنگین قبلی ،در دوران شاه
اسماعیل صفوی ،به مرزهای ایران تاختند و
هرات را در محاصره گرفتند .صوفیان خلیفه،
در پی استمداد هراتیان ،راه این شهر را پیش
گرفت؛ غافل از اینکه ازبکها مترصد خروج
وی از مشهد بودند تا این شهر مقدس را عرصه
چپاول و تاراج خود کنند .با خروج صوفیان
از مشهد و گرفتار شدن او در محاصره هرات،
سیل مهاجمان ازبک به سوی مشهد جاری
شــد امــا مشهد یها ،بــا فرماندهی همسر
صوفیان خلیفه ،به دفاع از شهر پرداختند.
این شیرزن خراسانی ،یک تنه بر همه امور
نظارت میکرد و حتی توانست در زمانهای
مختلف ،متجاوزان را بیرون از دیوارهای شهر
مغلوب کند .در پرتو تمهیدات او ،مشهد از
آسیب مصون ماند و ازبکان ،پس از شش ماه،
ناچار به عقب نشینی شدند .از فرجام بانوی
سردار خراسانی ،اطالعی نداریم.
▪سورنا

عباس میرزا نایبالسلطنه ،ولیعهد و پسر
فتحعلیشاه قاجار بود اما روحیات او با پدرش،
تفاوتی آشکار و عجیب داشــت .هنگامی که
قشون روسیه تــزاری ،به بهانههای واهــی،
مرزهای ایران در قفقاز را درنوردید و به عزم
جدایی این مناطق از ایران ،جنگی سهمگین
را آغاز کرد ،عبا سمیرزا به همراه نیروهای
آمــوزش دیــده خود در تبریز ،به سوی قفقاز
شتافت و مردانه در برابر متجاوزان ایستاد،
آنگونه که نبرد سرنوشتساز او در «شکی» و

سورنا سردار نامآشنای ایران در دوره اشکانی
بود؛ در بحبوحه حمالت رومیان به صفحات
حران طمع جهان گشایی
غربی ایران ،شهر ّ

مشهدیها ،با فرماندهی
همسر صوفیان خلیفه ،به
دفاع از شهر پرداختند .این
شیرزن خراسانی ،یک تنه بر
همه امور نظارت میکرد و
حتی توانست در زمانهای
مختلف ،متجاوزان را بیرون از
دیوارهای شهر مغلوب کند.
در پرتو تمهیدات او ،مشهد از
آسیب مصون ماند و ازبکان،
پس از شش ماه ،ناچار به
عقب نشینی شدند .از فرجام
بانوی سردار خراسانی،
اطالعی نداریم
و غارتگری رومی ها را برانگیخت .کراسوس،
سردار رومی ،با  300هزار لژیون آزموده ،از
مرزهای ایــران عبور کرد تا با سورنا ،سردار
دالور ایرانی ،روبــه رو شــود .ســواران چابک
پارتی ،با نقشهای که سورنا طراحی کرده
بــود ،جنگ و گریزهای بر قآسایی را برای
انهدام نفرات و روحیه دشمن آغــاز کردند.
 80هــزار سرباز ایرانی با ضربات مــداوم به
رومیها ،سرانجام آن ها را از پا درآوردنــد و
کراسوس مغرور را بر خاک مذلت افکندند.
الگوی جنگی سورنا ،امــروزه به عنوان یکی
از هوشمندترین الگوهای جنگ پارتیزانی
شناخته مــیشــود .او وابــســتــه بــه یــکــی از
خاندانهای بزرگ پارتی به نام سورن بود.
▪آریو برزن

هجوم اسکندر به ایران و ناپایداری داریوش
ســوم در بــرابــر ایــن هجمه ســریــع ،یکی از
تلخترین صفحات تــاریــخ ای ــران را رقــم زد
اما آریــو بــرزن با دفــاع جانانهاش در دربند
پارس ،نشان داد که ایرانیان ،برای دفاع از
سرزمین شان سر از پا نمیشناسند .قشون
کوچک او ،با همکاری خــواهــرش یوتاب،
توانست سردار مقدونی را به استیصال کامل
بکشاند و اگر خیانت یک خدمتکار لیدیایی
نبود ،اسکندر هرگز نمیتوانست از دربند
بگذرد و تخت جمشید را تصرف کند .روایت
پایمردی آریوبرزن ،یکی از روایتهای غرور
آفرین و البته غمانگیز تاریخ طوالنی سرزمین
ماست؛ سردار نامداری که جان بر سر دفاع
از میهن نهاد.

تاریخ معاصر

پایمردیمشهدیها
وآغازجنبشمشروطه
رودسری  -برخی مورخان معاصر مانند مهدی
ملکزاده ،معتقدند که شهر مشهد ،نقشی در
انقالب مشروطه نداشته است و مردم این شهر،
همراهی چندانی با این جنبش نکردند .غافل از
اینکه اگر مبنای آغاز جنبش مشروطه و دلیل
اصلی وقــوع آن را ،بر اســاس نخستین اسناد
منتشر شده از سوی ایرانیان مشروطهخواه،
عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و ستم بدانیم،
شهر مشهد پیشتاز این مبارزه محسوب میشود.
قبل از آغاز جنبش مشروطه ،چند قیام بزرگ
و تأثیرگذار در مشهد اتفاق افتاد که مردم سایر
نقاط ایران ،تحت تأثیر آن قرار گرفتند و علیه ظلم
و استبداد به پا خاستند .یکی از این قیا مهای
سرنوشتساز که طی آن ،حــوادث غمانگیزی
رقم خورد ،قیام پاییز سال 1282هـ.ش مشهد،
معروف به «بلوای نان» است .کمی پیش از وقوع
این قیام ،قحطی سراسر خراسان را در برگرفت
و هجوم ملخها ،معدود مزارع باقیمانده را از بین
برد .در همان حال ،زلزله سهمگین قوچان نیز
باعث آسیبهای فراوان جانی و مالی به مردم
این منطقه شد .با این حال« ،آصفالدوله» ،حاکم
خراسان که حکومت ایالت را در قبال پرداخت
مبلغی هنگفت ،از مظفرالدینشاه خریده بود،
فکری جز چپاول امــوال مردم در سر نداشت.
او افــزون بر بــاال بــردن مالیا تها ،با همکاری
تعدادی از متموالن شهر ،به احتکار گندم دست
زد و با این کار ،شرایط ایالت خراسان و به ویژه
شهر مشهد ،وخیمتر شد .مــردم مشهد که از
اقدامات غیرانسانی حاکم به ستوه آمده بودند،
در حر ممطهر امــام رضــا(ع) متحصن شدند و
خواستههایشان را به وسیله تعدادی از روحانیان
شــهــر ،بــه اطـــاع «آصــفالــدولــه» رســانــدنــد.
همزمان ،حرکت تــعــدادی از مشهد یها به
سمت ارگ حکومتی آغاز شد .اما «آصف الدوله»
به خواسته برحق مردم ،وقعی ننهاد و دستور
داد تفنگچیهای حکومتی ،مردم را در مسیر
باالخیابان(خیابان شیرازی امروزی) به گلوله
ببندند .با فرار مردم به سمت حرم مطهر ،تعقیب
آن ها از سوی نیروهای حکومتی ادامه یافت و
با حمله مزدوران «آصفالدوله» به حرم مطهر،
مردم در مسجد گوهرشاد و صحن عتیق(انقالب
فعلی) به گلوله بسته شدند و بخشی از ایوان
مطال و کاشیهای فیروزهای این مکان مقدس،
به ضرب گلوله مهاجمان ،تخریب شد .در این
درگیری ،تعدادی از مردم مشهد در حرم مطهر
و اطراف آن ،به شهادت رسیدند؛ اما پایمردی
مشهد یها ،مظفرالدینشاه را به عقبنشینی
واداشت و مدتی بعد« ،آصفالدوله» از کار برکنار
شد .برخی مورخان ،هجوم نیروهای حکومتی
به حرم مطهر امام رضــا(ع) و پخش خبر آن در
سراسر کشور را ،یکی از دالیل مهم قیام مردم
ایران علیه استبداد قاجار و آغاز جنبش مشروطه
میدانند.
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