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درباره شخصیت عجیب و دوگانه مقتدرترین پادشاه صفویه

گزارش تاریخی

اشک دم مشک شاه عباس!
َ

خبرنگاریکه به دنبال
مستعمره کردن ایران بود!

▪ماجرای قرارداد ۱۹۱۹

در میان سیاستمداران انگلیسی ،شاید بتوان
معدود افــرادی را مانند کرزن یافت که معتقد
بــودنــد باید تحت هــر شرایطی ،سلطه کامل
انگلستان بر ایران حفظ شود و حتی ،گسترش
یابد .نمونه این مسئله را میتوان در وقایع پس
از جنگ جهانی اول و وقوع انقالب بلشویکی
در روسیه مشاهده کــرد .پس از این اتفاقات،
کرزن همچنان معتقد بود که انگلیس ،نباید از
ایران خارج شود؛ زیرا این مسئله ممکن است
بار دیگر زمینه سلطه روسها را بر ایران ،با وجود
شکستهای اخیر آن ها ،فراهم کند و البته،
گروهی از سیاستمداران انگلیسی نیز ،معتقد
بودند حال که روسها از ایران خارج شدهاند،
بهترین فرصت است تا هزینههای بریتانیا در
ایــران کاهش یابد و نیروهای انگلیسی از این
کشور خارج شوند .اوج فعالیت استعماری کرزن
در رابطه با ایران را ،باید در قضیه قرارداد ۱۹۱۹
میان وثوقالدوله و سرپرسی کاکس جست وجو
کرد .انتصاب لرد کرزن به عنوان وزیرخارجه
انگلیس ،در این موضوع نقش اساسی داشت.
کرزن که پیش از این ،به کمیته ایران ،شعبهای
از کمیته وزارت خارجه انگلیس ،دستور داده
بود سیاست جدید انگلیس را در ایران ،تدوین
کند ،اکنون فرصت ایدهآلی به دست آورده بود
تا سیاست مستعمرهسازی ایران را عملی کند.
این قرارداد ،ایران را رسم ًا به مستعمره انگلیس
تبدیل میکرد؛ اما مقاومتهای شدید ایرانیان
و نیز ،مخالفت برخی سیاستمداران انگلیسی
با اقدامات کــرزن ،تالش او را در این زمینه ،با
شکست مواجه کرد .وی در سال  ،1925بر اثر
بیماری درگذشت.

جواد نوائیان رودسری – دوره صفویه ،یکی
از ادوار مهم تاریخ ایــران اســت؛ دور های که
سرزمین ما بار دیگر وحدت و پیوستگی کامل
خود را به دست آورد و همه اقــوام ایرانی ،زیر
یک پرچم قرار گرفتند .گسترش مذهب شیعه و
روی آوردن عموم ایرانیان به این مذهب ،زمینه
اتحاد بیشتر دین و دولت را در عهد صفویه فراهم
کــرد .اقتداری که بیتردید پیامد این اتحاد
بود ،باعث شد که ایران پس از سا لها تحمل
جنگ و جدالهای مغوالن ،تیموریان و اقوام
مهاجم ،از زیر بار سنگین تفرقه ،کمر راست
کند و شکوفایی علمی و ادبی را از سر بگیرد.
شاهان صفویه ،عموم ًا ،افــرادی هنردوست و
هنرپرور بودند و با حمایت آن ها ،رونقی دوباره
در عرصه معماری ،نقاشی ،خط و دیگر صنایع
مستظرفه پدید آمد .در میان شاهان صفوی،
شاه عباس یکم به دلیل اقدامات گستردهاش
در ایجاد نظم و ثبات در کشور و تاراندن دشمنان
از سرحدات و رونق بخشیدن به اقتصاد و هنر،
جایگاه ویژهای دارد .دوران سلطنت او را باید
نقطه عطفی در تاریخ کشورمان به حساب
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جـــــرج نــاتــانــیــل
کــــرزن ،از جمله
سیاستمداران و
مستشرقانی است
که تا مقام وزارت
خارجه انگلستان
نیز ارتقا پیدا کرد.
به گزارش مؤسسه
مــطــالــعــات تــاریــخ
مــعــاصــر ایـــــران،
براساس اسناد تاریخی ،وی نقشی اساسی در
وزارت خارجه انگلستان ،در راستای پافشاری
بر انعقاد قرارداد  ،۱۹۱۹میان ایران و این کشور
استعماری داشته است .فعالیت اصلی کرزن ،تا
پیش از به دست آوردن مناصب رسمی ،ظاهر ًا
جهانگردی بود و گاه ،برای نشریات انگلیسی،
مقاله و گــزارش تهیه میکرد .جالب است که
نخستین سفر کــرزن به ایــران هم ،در کسوت
خبرنگار بــوده اســت .وی معتقد بود ایــران ،از
جمله کشورهایی اســت که منابع اطالعاتی
انگلستان درباره آن بسیار اندک است و همین
مسئله است که ضرورت سفر وی به ایران را از
نگاه خودش ،دوچندان میکند .کرزن پس از
سیاحت بخشی از قفقاز ،استانبول و مناطقی از
ترکمنستان ،از راه عشقآباد وارد خراسان شد
و پس از گردش در چند شهر آن ایالت ،به تهران
رفت .وی توانست همراه نمایندگان سیاسی
انگلیس در ایــران ،در یکی از آیینهای سالم
رسمی «ناصرالدینشاه» قاجار در کاخ گلستان
حضور یابد .او پس از شش ماه توقف در ایران،
اطالعات مد نظرش را گــردآوری کرد و بعد از
بازگشت به انگلیس و تکمیل اطالعات از دیگر
منابع ،به تدوین معروف ترین اثر خود  ،یعنی
«ایران و قضیه ایران» ،پرداخت .کرزن ،پله پله
مراتب ترقی را در دستگاه سیاست خارجی
انگلستان طی و دوباره به ایران سفر کرد .تفاوت
سفر اول وی به ایــران با سفر دومــش ،این بود
که اگر وی بار اول صرف ًا مشاهد هگر و روایتگر
وقایعی محسوب میشد که در ایران رخ میداد،
این بار در مقام یک دیپلمات و سیاست گذار به
ایران سفر میکرد .کرزن در این سفر و به منظور
عملیاتی کردن اهداف استعمار انگلیس ،تالش
کرد برای جلوگیری از نفوذ روسها ،حلقهای در
اطراف ایران تشکیل دهد و به همین دلیل ،به
سراغ شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس نیز رفت
و قراردادهای همکاری متعددی با آن ها امضا
کرد و بسیاری از آن ها را تحت حمایت انگلیس
قرار داد.
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آوریــم .او موفق شد بــرای نخستین بار پس از
آغاز حکومت دودمان صفوی ،عثمانیها را به
پشت سرحدات ایران براند و شکستی سخت
و قاطع بر ازبکان مهاجم وارد آورد .با این حال،
مورخان درباره شخصیت و ویژگیهای اخالقی
شاه عباس یکم ،سخنان و روایات فراوان و البته
متضادی نقل کرد هاند؛ روایاتی که چهر های
دوپهلو و اخالقی دوگانه را از وی به نمایش
میگذارد .در این نوشتار برآنیم تا مروری بر این
ویژگیهای اخالقی داشته باشیم.
▪واجد خشونت افسارگسیخته

شاه عباس را باید یکی از خشنترین پادشاهان
تاریخ ایران بدانیم؛ او اصو ًال با دشمن یا کسی که
با وی سازگاری نداشت ،اهل مماشات نبود .شاه
عباس برای کشتن دشمنانش ،از فجیعترین و
هولناکترین شیوهها استفاده میکرد .روایت
اعدام مخالفان با استفاده از آدمخواران که توسط
راقم این سطور ،پیش از این ،در همین صفحه
به عرض خوانندگان محترم رسید ،شاهدی بر
این مدعاست .او حتی در این زمینه با پدرش
هم شوخی نداشت و سلطان محمدخدابنده
را ،بــا وضــعــی اسفناک در قلعهای محبوس
کــرد تــا درگــذشــت .رفــتــار او در دوران
سلطنتش ،مصداق ضربالمثل
«الم ُ
لک عقیم»(سیاست پــدر و
ُ
مـــادر نــمـیشــنــاســد!) بـــود .به
قــول اسکندر بیک ترکمان،
در «عــالــمآرای عباسی»« ،از
بدو خلقت طینت آن جناب به
جــبــاری و قــهــاری سرشته شــده،
در ســیــاســت(مــجــازات) مــجــرمــان
واجبالسیاسه به فرمان قهرمان طبیعت
عمل نموده ،اص ً
ال در عقوبت گناهکاران و
بیدولتانکهجزواعظمسپهداریورعیتپروری
است ،به اغــراض دنیوی و مالحظه خاطر
ارب ــاب عــزت و غــیــره ،مسامحه و
تــأخــیــر جــایــز نــدانــســتــه و
ن ــمـ ـیدان ــد ».البته
بسیاری از افرادی

َ

که توسط شاه عباس به مجازات میرسیدند،
«واجبالسیاسه» نبودند .وی در بیشتر مواقع
شــیــوهای غیرانسانی بــرای مــجــازات در نظر
میگرفت.اسکندربیکترکمانتصریحمیکند:
«اگر به پدری حکم قتل پسر فرماید ،همان لحظه
فرمان قضا و قدر به امضا رسد و اگر پدری از روی
شفقت اب ّوت ،تأخیر در قتل پسر جایز دارد ،حکم
برعکس آن فرماید و اگر او(پسر) نیز تعلل نماید،
دیگری به قتل هر دو پردازد ».رفتار جالدان شاه
عباس ،با نفس و خواسته اربابشان ،مطابقتی
غریب داشت؛ محمود افوشتهای نطنزی ،مورخ
عهد صفوی ،در کتاب «نــقــاوة اآلث ــار فی ذکر
االخیار» ،درباره رفتار «شیخاحمدآقا» ،یکی از
دژخیمان شاهعباس که سخت مورد عنایت وی
بود ،مینویسد«:کار سفاکی در آن والیت بدانجا
رسانید که زنان از ترس او بچه افکندند و بعضی
زنان را که این حالت واقع نشد ،شکم ایشان را
شکافت و بچه به در آورد و بر سر نیزه کرد و در آن
دیارَ ،د ّیاری نگذاشت ».طبع ًا این زیادهروی در
خشونت ،خواست شاه عباس بود ،وگرنه نوکران
او ،بدون اجازه ارباب ،آب نمیخوردند .قساوت
قلبی که از شاه صفوی بــروز پیدا میکرد ،هر
مورخی را به شگفتی وا میدارد؛ دستور میداد
اسیران را بر خالف رأی مــر ّوت و جوانمردی،
پوست بکنند و مخالفانی چون «زهرمار سلطان»
رابهحکمعباسیکم،زندهزندهدرآبجوشاندند!
نگاهی به این حرکات و سکنات ،از شاه عباس
یکم ،چهرهای قسیالقلب ،سفاک و بیرحم در
ذهن تداعی میکند ،اما از عجایب شخصیت او
که تنه به تنه تیمورلنگ میزند ،روی دیگر اخالق
اوست که اص ً
ال قابل قیاس با شخصیتی که شرح
آن را دادیم ،نیست.
لانگیز!
یهای د 
لنازک 
▪د 

به رغم آنچه ذکر کردیم ،شاه عباس گاه چنان
ر ّقــت قلب پیدا میکرد که از دیــدن بریدن سر
متغیر میشد و اشک میریخت.
گوسفندی،
ّ
به تعبیر نصرا ...فلسفی در کتاب «زندگانی
شاهعباس» ،او همواره اشک در آستین داشت
و در مناسبتهای مختلف ،از نثار آن خودداری

نمیکرد! وقتی خبر هجوم ازبکان به خراسان
را شنید ،سخت متغیر شد و ساعتی را به گریه
گذراند و هنگامی که شنید خلیلپاشا ،سردار
عثمانی ،به مناطق همجوار اردبیل تاخته و به
مرقد جدش ،شیخ صفیالدین اردبیلی جسارت
ورزیــده است ،خود را به آن شهر رساند و روی
قبر شیخ صفی انداخت و ساعتها گریست.
این در حالی بود که پدرش ،در حبس مشغول
جان کندن بود ،اما توجهی را در سلطان مقتدر
صفوی بر نمیانگیخت .به نظر میرسد که این
دم مشک ،بیش از آنکه به کار احواالت
اشک ِ
دل و ر ّقت قلب شاه بیاید ،در امور سیاست مورد
استفاده قــرار میگرفت .شاید روایــت آنتونیو
دوگــوا ،کشیش کاتولیک و سفیر فیلیپ سوم،
پادشاه اسپانیا ،در دربار صفوی ،این وجه از رفتار
شاه عباس را بهتر تفسیر کند .وی مینویسد که
وقتی شاه به همراه خدم و حشم خود به کاشان
رسید و خیل کاشانیان را مسرور از ورود خود
دید ،سیالب اشک ریخت تا جایی که برای پاک
کردن آن ،دست به آستین سفیر اسپانیا برد و
احتما ًال ،اشک و آب بینی خود را با پارچه لباس
مشکی کشیش کاتولیک پاک کــرد! آنگــاه با
صدایی بغض آلــود به وی گفت« :میبینی که
این مردم چگونه با شادی و سرور از من استقبال
میکنند؟منشایستهاینهمهمهربانینیستمو
هر وقت گناهان بیشمار خود را به یاد میآورم،
شدت غم و اندوه ،دلم را از لباس تو نیز سیاهتر
میکند.ایکاشمردسادهدرویشیبودموبایک
لقمه نان زندگی میکردم و پادشاه این سرزمین
فراخ و این همه مردم که در کمال بیلیاقتی بر
آنان حکومت میکنم ،نمیبودم[!]» مقایسه
این جمالت ،با رفتارهایی که در فراز پیشین
از شاهعباس روایت کردیم ،پارادوکسی غریب
و البته ،طنزگونه را به نمایش مـیگــذارد که
حیرتآور است .به نظر میرسد ،شاهعباس،
مــردی بــود که بیش از دیــگــران ،تــوان غلبه بر
احساساتش را داشــت و میتوانست با مهار و
استفاده از آن ها ،در زمانهای الزم ،بهترین بهره
را ببرد؛ شیوهای که به یقین در توفیق وی سهمی
عمده را ایفا میکرد.

بازیگران تاریخ

منوچهر اقبال؛ سیاستمدار
قوام دوست!
منوچهر اقــبــال ،روز
 20مهر 1288هـ.ش
در مشهد به دنیا آمد.
اوتحصیالت ابتدایی را
در مشهد و تحصیالت
متوسطه را در مدارس
ثـــروت و دارالــفــنــون
تــهــران بــه پــایــان بــرد.
اقبال در سال  1305عازم اروپا و در سال 1311
بهعنوان متخصص امراض عفونی ،از دانشگاه
پزشكی پاریس دانــش آموخته شد .او از جمله
جوانان تحصیلكرد های بود كه با محمدرضا
پهلوی دیدارها و مذاكرات پنهانی داشــت و از
همین زمان ،نقش مهمی در تثبیت موقعیت شاه
ایفا و روابط نزدیكی با او برقرار کرد .او در شهریور
 ،1323در كابینه محمد ساعد ،كفیل وزارت
بهداری شد و در دولت دوم قوام(بهمن 1324
تا آذر  )1326به وزارت بهداری و وزارت پست
و تلگراف رسید.او عالقه زیادی به قوام داشت.
در دوران دولــت دکتر مصدق ،اقبال متصدی
شغلی نبود و تنها در دانشگاه تدریس میكرد.
پس از كودتای  28مرداد  ،1332منوچهر اقبال
به تهران بازگشت و به دستور شاه سناتور شد و
در  18دی ماه  ،1333ریاست دانشگاه تهران
را بهعهده گرفت .وی در  12خــرداد ،1335
وزیر دربار شد .منوچهر اقبال در  15فروردین
 ،1336پس از حسین عالء ،به نخستوزیری
رسید .دولت اقبال به سرعت بهعنوان یک دولت
مطیع شــاه شهرت یافت .روی كــارآمــدن وی،
در نتیجه نارضایتی مقامات آمریكایی از دولت
عالء بود .تاسیس حزب ملیون به دستور شاه و به
دبیركلی اقبال ،تشكیل كنفرانس پیمان سنتو به
ریاست شاه در تهران ،مذاكره با رژیم صهیونیستی
بــرای ایجاد رابطه «دو فاكتو» و شناسایی این
رژیم ،حمله تبلیغاتی جمال عبدالناصر به ایران
و قطع روابــط سیاسی تهران و قاهره ،از جمله
رویدادهای دوران نخستوزیری منوچهر اقبال
بود .منوچهر اقبال ،در آبان  ،1342بهعنوان
مدیرعامل شركت ملی نفت ایران منصوب شد .او
در این پست تا آخر عمر باقی ماند و در آذر 1356
درگذشت.

