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كتــاب وقايع اتفاقيــه ،مجموعه گزارشهاي خفيهنويســان انگليس در
واليات جنوبي ايران از ســال  1291تا  1322قمري ،بهكوشــش سعيدي
سيرجاني ،نشر پيكان ،تهران ،چاپ سوم ،سال انتشار  1376ميباشد.
اين كتاب در  795صفحه بهانضمام ســي و دو صفحه مقدمه از سعيدي
واليات جنوبي ايران را
سيرجاني بهچاپ رسيده است .وقايع هيجده سال از
ِ
از سال  1876تا  1904ميالدي ( 1264تا  1282خورشيدي) را در بر دارد.
«يكي از امتيازات ارجمند اين كتاب اين اســت كه منبع پر فيضي است
براي محققان علوم اجتماعي و پژوهندگاني كه در كار شــناخت روحية ملي
ايرانيان دستي دارند ،چه ،در اين گزارشها بهصراحت ميتوان بهعكسالعمل
مردم پي برد در برابر اعمال حاكماني كه سليقههاي مختلف دارند و روشها
و اغراض گوناگون( ».ص بيست و چهار)
اين كتاب كه توســطِ خُ فيهنويســان انگليســي بهنگارش درآمده است،
بازتابدهندة اتفاقاتي اســت كه براي مردم عادي حادث شده است .گرچه
نويســندگان اين كتاب ،تحكيم مواضع استعماري انگليس است ولي
هدف
ِ
از آنجايــي كه رويدادهاي مردم را بهدقت بهثبت رســاندهاند ،حائ ِز اهميت
طول تاريخ كشورمان كمتر كتابي داريم كه بدين دقت
فراواني است .ما در ِ
مردمان اين ديار پرداخته باشد .بههمين
به وقايع و حوادث و زندگي روزمرة
ِ
لحاظ اين كتاب ميتواند منبع و مأخذ بســيار ارزشمندي باشد براي كساني
كه در كا ِر تحقيق تاريخ و فرهنگ مرد ِم عزيزمان هستند.
اي كاش از اين گونه كتابها براي كل تاريخ كشورمان در دست داشتيم
تا از گوشهها و زواياي زندگي نياكانمان آگاهي بيشتري كسب ميكرديم.
آنچه كه در اينجا آورده ميشود ،مطالبي است كه صرف ًا مربوط بهمرد ِم
بدون هيچ كم و كاستي يا افزايشي عين ًا نقل
اصطهبانات (اســتهبان) استِ .
شده است.
نكتهاي كه الزم اســت بهعرض برســانم اينكه نا ِم «استهبان» تا اول
آبانماه « 1353اصطهبانات» بود و در همين تاريخ بنا بهپيشــنهاد جمشيد
آمــوزگار كه زادة اســتهبان بود بههيأت دولت ،بههمان نا ِم قبل از اســام
برگردانده شد.
نويســندگان كتاب ،معمو ًال گزارش خودشــان را بــا اين تركيب «ديگر
آنكه» آغاز ميكردهاند
***
ديگــر آنكه ميرزاچراغعلي بهارلو از اصطهبانات رفته اســت به داراب و
نصراهللخان كه اعدي عدو اســت با ايل خود اقــ ً
ا چند ده از دهات داراب
را چاپيد و رفت به الرســتان ،اما كمكم طايفه از او جدا شــده آمدهاند نزد
ميرزاچراغعلي( .از تاريخ غره ماه محرم سنة ( ،)1291ص )4
سمت كرمان رفته بودند همه
ديگر آنكه از قرار اخبار طايفة عرب كه به
ِ
را آدم قوامالملك رجعت به نيريز داده اســت و در آنجا مشغول قرار و مدار
عمل مالياتي آنها محمدرضاخان حكمران نيريز و اصطهبانات ميباشــد.
طايفة كطي و بنيعبداللهي كه در فســا و سروســتان و خفر هســتند هم
ميرزاچراغعلــي بهارلو را قوامالملك با صد نفر ســوار مأمور نموده كه برود
آنجاهــا و تمام آنها را بكوچاند به داراب و نيريز تا اينكه خود قوامالملك
روانه شــود( .از  28جمادياالولي تا  29جماديالثانيه  1291قمري)( ،ص
)12
ديگر آنكه از قرار اخبار قوامالملك هشــتاد نفر سوار ميفرستد در خير
اصطهبانات و آقابزرگ اصطهباناتي را برداشــته ميبرند داراب .مراتب را به
نواب واال رسانيدند .نواب واال چند نفر سوار مأمور فرمودند كه بروند
ســم ِع ِ
نزد قوامالملك و آقابزرگ را حكم ًا مستخلص نموده ببرند درمحل زراعت او

 23ربیعالثانی 1439

Jan 11، 2018

استهبان در وقايع اتفاقيه

گردآورنده :محمدرضا آل ابراهيم

ايلخانــي و حاجي نصراهللخان ايل بيگي خلعت پوشــيدند ،تا روز هفدهم
شوال ميروند به سرحد( ..رمضان (،)1303ص )242
ديگــر آنكه در اصطهبانات مجدداً نزاع بزرگي ميانة دو طايفه افتاده كه
از طرفين چند نفر كشته شــده ،اكنون حكومت نواب اسداهلل تفنگدارباشي
را مأمور كردهاند كه برود ميرزاعبدالرحيم ضابط آنجا را بهشــيراز بفرستد و
خود در آنجا موقت ًا بماند و نظم آنجا را بدهد و باقي ماليات ديوان را وصول
نمايد( .ربيعاالول ( ،)1303ص )254
اهــل اصطهبانات از ابوالقاســمخان همشــيرهزادة جناب
ديگــر آنكه
ِ
صاحبديوان كه پارسال ضابطِ آنجا بود شــكايت دارند ،عجالت ًا مشاراليه از
ضابطي آنها معزول گرديد( .ربيعالثاني ( ،)1303ص )255
ديگــر آنكه قبل از حركت جناب صاحبديوان براي بعضي جاها ضابط و
عامل تعيين كردند .از آن قبيــل احمدميرزاي ميرآخور نواب جاللالدوله را
ضابط اصطهبانات كردند( .رجب ( ،)1303ص )260
ديگر آنكه نواب احمد ميرزا كــه بهحكومت اصطهبانات رفته بود ،اهل
اصطهبانات مشــاراليه را جواب كردهاند ،آدمهاي او را زدهاند مخصوص ًا پسر
مالحســين مباش ِر آنجا اين حركات را كرده است .خود مالحسين در شيراز
بوده .قوامالملك مالحسين را خواست بگيرد ،رفت سر طويلة حبيب اهللخان

ديگر آنكه ابوالقاسمخان حاكم اصطهبانات قريب سه هزار توماني به حضرات اصطهباناتي اجحاف و زيادتي نموده
جمعي از اهل اصطهبانات به شيراز آمده و در مسجد حاجي نصيرالملك بست نشستهاند كه به حقيقت رسيدگي
شود .ديگر آنكه حضرات اصطهباناتي كه از ابوالقاسمخان حاكم پارسالة خود به شكايت آمده بودند كه اجحاف و
تعدي به آنها كرده بوده او را امساله از حكومت آنجا معزول كردند ،حكومت حكم كرده هر چه قسم بخورند كه
ابوالقاسمخان تعدي به آنها كرده است از عهده برآيد.
بنشانند(.از غره شعبان تا غره رمضان ( ،)1291ص )17
مخلوق اصطهبانات بهحضور حضرت شــهرياري از بابت زيادتي ماليات
عارض شــدند .حسباالمر هزار و پانصد تومان تخفيف مالياتي بهآنها شد،
بجهت عاملــي اين بلوك بگمارند كه زياده از
و حكم گرديده كه شــخصي
ِ
سيصد تومان حقالضابطي نگيرد( .صفر  1292قمري)( ،ص )26
ديگر آنكه امســاله اصطهبانات را بهحكومت به آقا بزرگ اصطهباناتي
نواب واال داده شد( .جمادياالول  1294قمري)( ،ص )70
ديگر آنكه در اصطهبانات آدم مالحسين ضابط سابق اصطهبانات دزدي
كــرده ،او را گرفتــه بودند ،به اذيت و آزار بروز داده كه اموال مســروقه در
خانة خود مالحســين است( .از  5ذيقعده  1299مطابق  19سپتامبر ،)1882
(ص)170
جهت بعضــي از بلوكات معين كرده و تمســك
ديگر آنكــه ضابط به ِ
گرفتهانــد ،مثل نيريز را دادهاند بهفتحعليخــان نيريزي و اصطهبانات را
به ابوالقاسمخان همشــيرهزادة جناب صاحبديوان( .از جمادياالولي 1301
مطابق  22مارچ ( ،)1884ص )213
ديگر آنكه عاليجاه ابوالقاسمخان ضابط اصطهبانات و سروستان نايبي از
خود به سروســتان فرستاده بود ،اهالي سروستان تمكين نكرده نايب ضابط
را جواب كردهاند ،بعضي شــرارت و افســاد نمودهاند( .از  18ذيحجه 1301
مطابق  9اكتبر ( ،)1884ص )229
مالمحمدباقــر اصطهباناتي كه يكي از علماي شــيراز اســت از جناب
صاحبديوان و وضع حكومت بهطهران شــكايت نوشــته بود ،همان كاغذ را
براي جناب صاحبديوان فرســتادهاند ،ايشان هم علما و بزرگان شيراز را در
مجلس خود حاضر كردند و مالمحمدباقر را هم حاضر نمودند كه از مشاراليه
در حضور حضرات مؤاخذه شود .مشاراليه هم حضوراً ابا ننموده جواب داده بود
كه هر چه در شما بوده نوشتهام ،بعضي علما برخاسته بودند كه مالمحمدباقر
دست صاحب را ببوسد كه از سر تقصيرش بگذرند ،مشاراليه نبوسيده جواب
داده كه توهين دين است .در آن مجلس هم خيلي براي جناب صاحبديوان
تخفيف حاصل شــده بود ،ايشان هم متغير ميشوند او را ميدهند در منزل
نايب حسين نگاه ميدارند كه از شهر بيرونش كنند ،يك روز و يك شب در
منزل نايب حســين نگاهشداشتند بعد خود جناب صاحبديوان ميفرستد او
را ميآورند ،ميگويند ميخواهي در شيراز بمان ميخواهي برو اصطهبانات
از سر تقصيرت گذشتم( .جماديالثاني (،)1303ص )237
ديگــر آنكه نيريــز را كه به حاجــي ميرزاآقاخان همشــيرهزادة جناب
صاحبديوان واگذار شــد اصطهبانات را در ادارة مشــاراليه قرار دادند ،اهل
اصطهبانــات عرض كردند كه ما نميخواهيم در ادارة مشــاراليه باشــيم،
خودمــان ماليات خــودرا ميپردازيــم .جناب صاحبديــوان بهآنها جواب
دادند كه بســيار خوب ،پس از رفتن اصطهباناتيهــا مجدداً حكم بهحاجي
ميرزاآقاخان (كردند) كه اصطهبانات در ادارة تو و به توسط تو عرايض اهالي
اصطهبانات به حكومت برســد .هنگامي كه مشــاراليه خواسته برود نيريز،
ميخواستند برود اصطهبانات ،اهل اصطهبانات او را جواب كردند .تفنگچي
زيادي فرستادهاند راهها را بسته كه مشاراليه داخل اصطهبانات نشود ،الحال
اهــل اصطهبانات مقصرند تا چه حكم دربارة آنها بشــود .مقربي الخاقان
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پسرش بست .فرستاد از سر طويلة پسرش او را گرفته حبس كردند تا حكم
از اصفهان برسد( .رجب (،)1303ص )261
ديگــر آنكــه از اصطهبانات خبر رســيده كــه اهــل اصطهبانات آد ِم
قوام الملك را كشــتهاند .نواب احمدميرزا كه حاكم آنجاســت دو نفر اشرار
آنجا را گرفته ،يكي را شــكم پاره كرده و يكي طناب انداختند ،حال محض
رســيدگي اين فقرات ،فراشباشي نواب واال جاللالدوله مأمور شده كه برود
اصطهبانات ،اشــرار را بگيرد .در اصطهبانات زياد مغشوش است .اهل آنجا
دو فرقه شــدهاند ،فرقهاي حاكم را ميخواهنــد ،فرقة ديگر حاكم را جواب
ميكنند .شــب و روز نزاع است ،تا به حال چندين نفر كشته شدهاند( .رجب
(،)1303ص )261
ديگر آنكه اهل اصطهبانات دو نفر از آدمهاي قوامالملك را كشته بودند
و دو نفر از آنها را ضابط آنجا كشــته بود .چون اغتشــاش زياد در آنجا
پيدا شــده بود ،تلگراف بهجناب صاحبديوان كردند ،ايشان هم بهحضرت
واال ظلالســطان عرض كرده بودند .حكم تلگرافي به قوامالملك شد كه
ســوار بفرستد اصطهبانات را بچاپند و اشرار را بگيرند و عيال آنها را اسير
كرده بهشــيراز بياورند .قوامالملك هم بقدر پانصد ششــصد سوار و پياده
فرســتاد .اين خبر بهاهالي اصطهبانات ميرسد ،هر كس قوه فرار داشته در
كــوه و بيابان فرار ميكند بعضيها كه خود را حامي ضابط قرار داده بودند
ميمانند .از قراري كه خبر رســيده از اشــخاصي كه فرار كردهاند بقدر ده
دوازده طفل از تشــنگي ُمردهاند .اهالي اصطهبانات به حاجي سيدعلياكبر
فالاســيري كه يكي از مالهاي شيراز اســت كاغذ مينويسند كه حمايتي
بهآنها بكند .مشــاراليه هم جمعيت زيادي بقدر هــزار نفر جمع ميكند و
ميرود در تلگرافخانه كه تلگراف كند بهاعليحضرت همايوني يا بهحضرت
واال ظلالســلطان كه قــراري در كار اصطهبانات بگذارد .ابوالقاســمخان
ســرتيپ تلگرافخانه ،محض تملق از حكومت ،تلگــراف نكرده ،نواب واال
جاللالدوله مطلع ميشود .مالباشي خود را ميفرستد حاجي سيدعلياكبر را
ميبرند قدري مهرباني ميكند تا اينكه مشاراليه را از صرف تلگراف كردن
مياندازد .قرار ميگذارند كه عمل اصطهبانات را بهقسمي كه مشاراليه ميل
دارد تمام نمايد ،مردم هم از تلگرافخانه ميروند .نواب جاللالدوله تلگراف
بهجناب صاحبديوان كرده ،جوابي هنوز نرسيده( .شعبان (،)1303ص )262
ديگــر آنكه قوامالملك در داراب يك نفر از اهل اصطهبانات را كشــته
اســت چونكه قاتل يكي از آدمهاي مشــاراليه بوده است و تا دهم اين ماه
وارد شيراز نخواهد شد( .از  24جماديالثاني  1304مطابق  20مارچ ،)1887
(ص )283
ديگــر آنكه حاجي ميرزامحمدرضا اصطهباناتي كه از اعيان اصطهبانات
بود در منزل خودش او را كشــتهاند ،از قرار مذكور بهدستور ميرزاعبدالرحيم
حاكــم اصطهبانات بوده اســت( .از غرة محرم  1305مطابق  19ســپتمبر
( ،)1887ص )297
ديگر آنكه قاتل حاجــي ميرزامحمدرضا اصطهباناتي و ميرزاعبدالرحيم
را فتحعليخان نيريزي گرفته همراه شــصت نفر تفنگچي از اصطهبانات به
شهر فرستاده ،بعد از دو روز بهحكم حكومت ميرزاعبدالرحيم را طناب كردند
و قاتل را سر بريدند( .از  23محرم  1305تا  11اكتوبر (،)1887ص )299

ديگــر آنكه جمعي از اهل خير [اصطهبانات] از دســت ابوالقاســمخان
همشيرهزادة حاجي نصيرالملك سر توپخانه بَست آمدهاند كه ظلم و تعدي و
اجحاف به آنها شده است( .از  5ذيحجه  1305مطابق  14اگست ،)1888
(ص )319
ديگر آنكه ابوالقاســمخان حاكم اصطهبانات قريب سه هزار توماني به
حضــرات اصطهباناتي اجحاف و زيادتي نموده جمعي از اهل اصطهبانات به
شيراز آمده و در مســجد حاجي نصيرالملك بست نشستهاند كه به حقيقت
رسيدگي شود( .از  29رجب  1307مطابق  21مارچ ( ،)1890ص )354
ديگر آنكه حضرات اصطهباناتي كه از ابوالقاسمخان حاكم پارسالة خود
به شكايت آمده بودند كه اجحاف و تعدي به آنها كرده بوده او را امساله از
حكومت آنجا معزول كردند ،حكومت حكم كرده هر چه قســم بخورند كه
ابوالقاســمخان تعدي به آنها كرده است از عهده برآيد( .از  29رجب 1307
مطابق  21مارچ ( ،)1890ص )355
ديگر آنكه اغلب از ضباط كه پارساله بههر جا ضابط بودهاند امساله هم
بهخودشان واگذار شده بجز فسا و اصطهبانات و نيريز كه ضابط آنها عوض
شده و ميشود( .از غرة رمضان  1307مطابق  21آپريل ( ،)1890ص )357
ديگر آنكه ترياك امسال در اغلب بلوكات خرابست ،از قرار خبر صحيح
در نيريز و اصطهبانات هيچ نشــده در نيريز هر ســال بيســت يا بيست و
پنجهزار من ترياك ميشــد امســاله بقدر دو هزار من عمل نيامده در فسا
بهتر از جاهاي ديگر اســت بههمه جهت امسال ترياك فارس خيلي كمتر
از پارسال است( .از  28رمضان  1307مطابق  18مي ( ،)1890ص )359
ديگر آنكه الحمداهلل ناخوشي وبا در شهر شيراز تخفيف كرده روزي دو
سه نفر ديدهميشود و بيشتر معالجه ميشوند ،در خانهزنيان و كازرون شيوع
دارد ،اهل خانهزنيان فرار كرده بهاطراف رفتهاند ،در فســا و اصطهبانات و
نيريز ناخوشــي هست ولي در فسا شــدت دارد ،اطراف شهر بيشتر از خود
شــهر است ،بعد از اين باران خيلي تفاوت كرده است( .از  14جمادياالول
 1310مطابق  4ديسمبر ( ،)1892ص )420
ديگر آنكه چند روز است هوا را خوب سرد كرده است ،الجداهلل ناخوشي
در شــهر خيلي كم شــده بلكه از قرار تقريرات حكمــا ديگر چيزي از اين
ناخوشي نيست ،ولي به كلي رفع نشده است كه اطمينان كلي حاصل شود،
در اصطهبانات و اطراف فســا هم كمتر شده اســت( .از  24جمادياالول
 1310مطابق  15ديسمبر ( ،)1892ص )421
ديگر آنكه الحمداهلل ناخوشــي در خود شــهر شيراز به كلي تمام نشده،
دو هفته اســت كه ديگر هيچ خبري نيســت ،ولي در اطراف فسا و بلوكات
اصطهبانات قدري ديگر باقيســت به كلي رفع نشــده( .از  24جمادياالول
 1310مطابق  15ديسمبر ( ،)1892ص )422
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اين چند روز هوا بســيار مختلف اســت ،اغلب روزها روز و شب تمام ابر
اســت ،رعد و برق زياد ميشــود ،اغلب روزها باران ميآمد ،باراني كه شب
عاشورا آمد در اغلب جاها خرابي كرده است ،در اصطهبانات سيل زياد آمده
دور محلة آنجا را آب برده است ،در آباده مجدداً قنوات آنجا را خراب كرده
است( .از  14محرم  1312مطابق  18جوالي ( ،)1894ص )450
ديگــر آنكه مويدالملك بــرادرزادة جناب صاحبديوان كه الرســتان و
اصطهبانات و كازرون با او بود در طهران فوت شــده .از قرار مذكور بهبهان
را از عينالملــك گرفته بــه خود منتصرالملك در چهــل و نه هزار تومان
دادهاند ،الر و سبعه و جويم و بيدشهر را به نواب عينالملك دادهاند كازرون
را هم بهيكي از پســران ديگر سركار واال ركنالدوله دادهاند ،اصطهبانات را
خود مستشارالملك بهجهت بستگان خود برداشته است ،از قرار مذكور قريب
ده دوازده هزار تومان مرحوم مؤيدالملك بهتوســط شيخآقا پسر امام جمعه
كه داماد اوست از ابوابجمعي كه به او واگذار بوده گرفته است( .از  14صفر
 1312مطابق  16اگست ( ،)1894ص )463
ديگــر آنكه باران خيلي خرابي بههمهجا رســانيده اســت ،آباده را كه
خيلي خراب كرده ،در اصطهبانات هم خرابي كلي رســانيده اســت( .از 18
جمادياالول  1312مطابق  17نوامبر ( ،)1894ص )473
ديگر آنكه ميرزامحمدقليخان داماد مستشــارالملك كه در شيراز مانده
جهت وصول
و حاكم اصطهبانات است مأمور شــده كه برود در قشقائي به ِ
ماليات و گرفتن تنخواه منهوبة خارجه و داخله اين دو روزه خواهد رفت( .از
 7صفر  1314مطابق  8جوالي ( ،)1896ص )511
ديگر آنكه اهالي فســا به ضابط خود كه حاجي مســعودالدوله باشــد
شــوريدهاند بيشت ِر رؤســاي آنها رفتهاند در اصطهبانات بَست نشستهاند و
بعضی ديگر در خو ِد فسا در امامزادة مشهور به شاهزاده قاسم بست نشستند،
حكومت هم حاجي مســعودالدوله را احضار بهشــيراز نمودند .از قراري كه
معين شــده خيلي اجحاف و تعدي و بدسلوكي بهآنها كرده ،از قرار مذكور
ماليات خبازي و قصابي كه پارسال از دولت معاف ابدي شده امساله به جبر
و تعدي از آنها گرفته اســت( .از  19محرم  1315مطابق  20جون ،)1897
(ص )528
ديگر آنكه در اصطهبانات نايبالحكومة آنجا مقصري را خواسته بگيرد،
حمايت
ســربازان مأمور آنجا را فرســتاده كه مقصر را بگيرند ،اهل شهر به
ِ
مقصر سربازان را ميخواستهاند ُبكشند ،سربازان فرار كرده پناه بهخانة يكي
از اهالي اصطهبانات ميبرند .اهل شهر دو ِر خانة آن شخص را احاطه كرده
ميخواســتهاند خانة او را غارت كنند كه قاصدي از آنجا معج ً
ال بهشــيراز
آمدن قاصد ديگر خبري از آنجا
فرســتاده تا بهحكومت اطالع بدهد ،بعد از ِ
نرسيده كه بر س ِر صاحبخانه و سربازان چه آمده است( .از  29محرم 1317
مطابق  8جون ( ،)1899ص )573
ديگر آنكه در اصطهبانــات نايبالحكومه را كه از جانب فتحالملك بود
زدنــد بيرون كردند .از طرف حكومت اصغرميــرزا كه از همراهان حكومت
بود به اصطهبانات فرســتاده شــد ،او را هم گرفته انواع بياحترامي نسبت
به مشــاراليه كردهاند و مشــاراليه را حبس نمودند .از قرار مذكور چهار هزار
تومان باقي اصطهبانات است( .از غرة محرم  1317مطابق  11مي ،)1899
(ص )594
ديگر آنكه در ممسني حسينقليخان كالنتر ممسني يكنفر از كالنتران
ديگر را كشــته است .بسيار مغشوش است آنجا .هشت هزار تومان تاكنون
باقي در محل اســت .امسال نوروزيها سه محل را برداشتند فسا و ممسني
و اصطهبانات .هر ســه محل مغشوش و بينظم و مبلغ كلي در محل باقي
است .فســا كه بهآن طريق اغتشــاش انداختند ،اين دو محل ديگر هم در
ممســني تا بهحال قريب شصت هفتاد نفر آدم كشته شده و در اصطهبانات
هم اغتشاش كلي اســت ،حكومت هم قوة نظم ندارد 16( .رمضانالمبارك
 1317مطابق با  18جنوري ( ،)1900ص )594
ديگــر آنكه در اصطهبانات همينطور خيلي اغتشــاش اســت با وجود
اينكه مظفر نظام توپ بهشــهر بســته و اغلب جاها را خراب كرده و قريب
ســي چهل نفر هم كشته شده اســت باز آرام نگرفته است( .چهارشنبه 13
شوالالمكرم  1317مطابق با  14فبروري (،)1900ص )597
ديگر آنكه اهل اصطهبانات تمام بهشــيراز آمده و در تلگرافخانه بَست
نشســتهاند ،شكايت از مظفر نظام كه از جانب جناب نظامالملك مأمور شده
به اصطهبانات رفته بود دارند كه خيلي ضرر و خســارت بهآنها وارد آورده
و اغلب خانههاي آنها را خراب كرده و چاپيده اســت( .از  5ذيحجه 1317
مطابق با  5اپريل ( ،)1900ص )604
ديگر آنكه اهل اصطهبانات محض خســارت فوقالعادهاي كه پارسال
بهآنها وارد شده تمام ًا بهشيراز آمده و در مسجد نو بَست نشستهاند ،شكايت
از فتحالملك كه حاكم آنها بوده و خيلي اجحاف و تعدي بهآنها كردهاست
دارنــد ،و نيز شــكايت از مظفر نظام كه از جانب جنــاب نظامالملك مأمور
شــده به اصطهبانات رفته و اغلب خانههــاي آنها را خراب كرده و مبالغي
ضرر بهآنها رسانيده است .خيلي شلوغ در مسجد نو ميكنند ،متصل فريا ِد
ياعلي ميكشــند ،شبها از صداي فريا ِد آنها اهل خانههاي اطراف مسج ِد

ِ
توسط خُفيهنويسان انگليسي بهنگارش درآمده است ،بازتابدهندة اتفاقاتي است كه براي مردم
اين كتاب كه
نويسندگان اين كتاب ،تحكيم مواضع استعماري انگليس است ولي از آنجايي
عادي حادث شده است .گرچه هدف
ِ
طول تاريخ كشورمان كمتر كتابي
حائز اهميت فراواني است .ما در
كه رويدادهاي مردم را بهدقت بهثبت رساندهاند،
ِ
ِ
مردمان اين ديار پرداخته باشد .بههمين لحاظ اين كتاب
داريم كه بدين دقت به وقايع و حوادث و زندگي روزمرة
ِ
مردم عزيزمان هستند.
ميتواند منبع و مأخذ بسيار ارزشمندي باشد براي كساني كه در كارِ تحقيق تاريخ و فرهنگ
ِ
ديگر آنكه از قرار تحقيق از فسا و بلوكات آن از اين ناخوشي وبا هزار و
پانصد نفر تلف شده است و از اصطهبانات قريب دويست نفر تلف شده است،
الحمداهلل در شــيراز ديگر هيچ ناخوشي نيســت ،در شيراز خيلي تلف نشده
اســت ،بايد بقدر دويست نفر بيشتر تلف نشــده باشد( .از  24جمادياالول
 1310مطابق  15ديسمبر ( ،)1892ص )422
ديگر آنكه محمدحسنخان حاكم داراب تا خبر عزل حكومت را ميشنود
از داراب فرار ميكند .در راه حضراتِ دارابي خواست ه بودند او را بگيرند ،بنة او
را غارت ميكنند ،محمدحسنخان چهار نفر از بهارلوها را با گلوله ميكشد،
يك نفر هم از طرف محمدحسنخان كشته ميشود تا خود را به اصطهبانات
ميرســاند ،از آنجا هم ميخواســته فرار كند ،اهــل اصطهبانات او را نگاه
ميدارند و معجال اطالع به حاجي نصيرالملك ميدهند ايشــان هم ياوري
از فوج با چند نفر سرباز معين كرده كه بروند او را از اصطهبانات بياورند( .از
 27شعبان  1310مطابق  16مارچ ( ،)1893ص )427
ديگر آنكه در اصطهبانات نزاعي ميانة آدم نواب سهامالملك و اهل شهر
شــده ،از طرفين چهار پنج نفر كشته و زخمي شدهاند ،اين خبر به حكومت
رســيده مأمور فرستادهاند كه مقصرين را از اهل اصطهبانات گرفته به شهر
بياورند( .از  15جماديالثاني  1311مطابق  24ديسمبر ( ،)1893ص )445
ديگر آنكه تلگراف ًا ضباط براي اغلب جاها معين شــده اســت ،دشتي و
دشتستان و خشــت و كمارج به محمدابراهيمخان مستشار نظام ،گلهدار به
محمدحســنخان فتحالملك ،كازرون به پســر حاج محمدابراهيم ،فسا به
ميرزاصدرالدين مستوفي خود سركار واال ركنالدوله ،بهبهان بهفرجاهللخان
منتصرالملــك ،نيريز بهفتحعليخان نيريزي ،اصطهبانات بهپســر آقابزرگ
اصطهباناتي( .از  17شوال  1311مطابق  24اپريل ( ،)1894ص )454

نو عاجز و متاذيند ،مخصوص ًا دو شــب قبل رفته بودند روي بام مســجد و
فرياد ميزدند ،خانة ميرزاغياث طبيب چســبيده بهديوار مســجد است ،پسر
ميرزا غياث ميآيد روي بام بهآنها ميگويد چه خبر است چرا آنقدر فرياد
بستگان
ميزنيد و نميگذاريد مردم بخوابند؟ اصطهباناتيها بهخيال آنكه از
ِ
كتك زياد زده و با شش
فتحالملك اســت كه آنها را ممانعت ميكند او را ِ
پَر بهســرش زدهاند كه ُمشرف بهموت است( .از  3محرم  1318مطابق با 3
مي ( ،)1900ص )610
حضراتِ عرب خيلي دزدي ميكنند ،از آنجمله ششــصد تومان ماليات
نيريز را كه از يكي از توابعات نيريز ميآوردهاند دو نفر عرب با تفنگ مارتين
ميريزند يك نفر را مقتول ميكنند و ششصد تومان را ميبرند و نيز دو نفر
نيريزي يكي سواره و ديگري پياده هر كدام با تفنگ مارتين از خير به نيريز
ميرفتهاند ،در عرض راه چند نفر عرب به آنها ميرسند ،اول ميخواستهاند
تفنگهــاي آنها را بگيرند ،آن يك نفر پياده تفنگ خود را به آن ســوارها
ميدهد كه سواره تفنگها را برداشته برود بلكه از دست سارقين (جان) سالم
كند ،سارقين با گلوله آن سوار را ميزنند كه س ِر تير فوت ميشود ،تفنگها
را برداشته ميروند.
آن يك نفــر پياده ميرود به حاكم نيريز اظهــار ميكند ،حاكم نيريز
ميفرســتد ر ِد سارقين را برداشته معلوم ميكنند كه از چه طايفه ای بودهاند،
سوار و تفنگچي ميفرســتد آنها را بگيرند ،سارقين فرار كرده ميروند در
پيرمراد كه امامزادهايســت در اصطهبانات در آنجا بَست مينشينند .حاكم
نيريز ميفرســتد اهل و عيال آنها را اسير كرده ميآورند و بهحاكم فارس
اطالع ميدهد( .دوشنبه  16جمادياالولي  1321مطابق با دهم ماه اگست
( ،)1903ص )713

