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کتــاب وقایع اتفاقیه ،مجموعه گزارشهای خفیهنویســان انگلیس در والیت جنوبی
ایــران از ســال  1291تا  1322هجری قمری به مدت  31ســال به کوشــش زندهیاد
ســعیدی سیرجانی ،انتشارات نوین تهران سال  1362میباشد .این کتاب در  795صفحه
به انضمام ســی و دو صفحه مقدمه از روانشاد سعیدی سیرجانی و هشت صفحه از متن
خود کتاب و چهار صفحه فهرست مطالب و تصاویر تعدادی عکس به چاپ رسیده است.
وقایع سی و یک سال از والیت جنوبی ایران را دربر دارد .سعیدی سیرجانی در صفحه 24
مقدمه کتاب مینویســد« :یکی از امتیازات ارجمند این کتاب این است که منبع پرفیضی
اســت برای محققان و علوم اجتماعی و پژوهندگانی که در کار شــناخت روحیهی ملی
ایرانیان دســتی دارند .چه در این گزارشها به صراحت میتــوان به عکسالعمل مردم
در پیبــرد در برابر اعمال حاکمانی که ســلیقههای مختلف دارنــد و روشها و اغراض
گوناگون» این کتاب که توســط خفیفهنویسان انگلیسی به نگارش درآمده است ،بازتاب
دهندهی اتفاقاتی اســت که برای مردم عادی حادث شده است .گرچه هدف نویسندگان
این کتاب تحکیم مواضع اســتعماری انگلیس است ولی از آنجایی که رویدادهای مردم را
به دقت به ثبت رســاندهاند ،حایز اهمیت فراوانی است .ما در طول تاریخ کشورمان کمتر
کتابی داریم که بدین دقت بــه وقایع و حوادث و پیشآمدها و زندگی روزمرهی مردمان
این دیار پرداخته باشــد .برای کســانی که در کار تحقیق تاریخ و فرهنگ مردم عزیزمان
هستند .ای کاش از اینگونه کتابهای کامل برای تاریخ کشورمان در دست داشتیم تا از
گوشــهها و زوایای زندگی نیاکانمان آگاهی بیشتری کسب میکردیم .آنچه که در اینجا
آورده میشــود مطالبی اســت که صرف ًا مربوط به مردم «نیریز» است .بدون هیچ کم و
کاســتی یا افزایشی عین ًا نقل شده است .در این کتاب چون اسامی شهرهای گوناگونی از
والیات جنوب ایران نگاشته شده است.
«جناب آقای محمدرضا آل ابراهیم ،فرهنگی فرهیخته ،نویســنده توانمند و دوســت
بزرگوار ،اســتهبان در وقایع اتفاقیه را در شماره  6256جریده شریفه عصر مردم صفحه 8
مورخ  96/10/21خورشــیدی  23ربیعالثانی  1439مهشــیدی  2018جوون  11میالدی
به چاپ رســانیدهاند که کاری شایسته انجام دادهاند .در کارشان موفق باشند و سالمت»
نکتهای که الزم اســت یادآوری شــود آن اســت که در این کتاب «نیریز» به صورت
«نیریز» چاپ شده است .ولی در این نوشتار «نون» و «یا» با «راء» جداگانه و به صورت
«نیریز» نگاشــته میشود .نویســندگان کتاب معمو ًال گزارش خودشان را با این ترکیب
«دیگر آنکه» آغاز میکردهاند.
 -1دیگــر آنکــه از قرار اخبار طایفه عرب که به ســمت کرمان رفتــه بودند همه را
آدم قوامالملک ســوم [محمدرضا خان  4صفــر  1268-1326هجری قمری] رجعت به
«نیریز» داده است و در آنجا مشــغول قرار و مدار عمل مالیاتی آنها «محمدرضا خان»
حاکم «نیریز» و «اصطهبانات» [استهبانات] میباشد ،طایفه کطی و بنی عبداللهی که در
فسا ،سروستان و خفر هستند هم میرزا چراغعلی بهار را قوامالملک با صد نفر سوار مأمور
نموده که برود آنجاها آنها را بکوچاند به داراب و «نیریز» تا اینکه قوامالملک [شیرازی]
روانه شود( .صص  12و  13از  28جمادیاالول تا  29جمادیالثانی  291هجری قمری)
 -2دیگر آنکه میرزا نعیم لشــکر نوین فارس در شــب دوازدهم شهر [رجبالمرجب
سال  1291هجری قمری از غره [اول ماه رجب تا  2شعبان] فوت کرد( .ص )14
[یــادآوری در اینجا چند جمله درباره میرزا نعیم لشکرنویســی فارس که مدتی حاکم
نیریز شــد و بــا طایفه بهاییهای نیریــز جنگید از کتاب لمعات االنــوار نیریز تألیف
محمدشــفیع روحانی نیریزی فرزند میرزا عبدالحســین فرزند حاج میرزا محمداسماعیل
یزدی و فارسنامه ناصری تألیف میرزا حســن فسایی تصحیح و تحشیه از دکتر منصور
رستگار فسایی صفحه  978مینویسیم« :حضرت خاقانی میرزا نعیم لشکرنویس باشی در
سال  1219در شیراز متولد شده ،کسب کماالت الیقه را نموده ،محاسبات دفتری را به وجه
احسن بیاموخت شغل او بیشتر اوقاتش ،لشکرنویس باشی سپاه مأمور فارس بود و در سال
 1274و  1275حکومت و ضابطی بلوکات «نیریز» ،دارب ،قیر و کارزین ،جویم ،بیدشهر
و جهرم را قبول نمود و در ســال ( 1292اول رجب) در شیراز وفات یافت .دو پسر داشت
میرزا عبداهلل خان و میرزا علیمحمد خان لشکرنویس ،شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله
فرزند محمدعلی میرزا پســر فتحعلیشاه به جای فرهاد میرزا معتمدالدوله پسر محمد شاه
قاجار پســر عباس میرزا نایبالســلطنه پسر فتحعلیشــاه بود .محمدعلی خان میرزا نعیم
نوری حاکم «نیریز» فرزند محمد زکی خان پسر عموی برادر عیال آقا میرزا خان نوری
که پس از «امیرکبیر صدراعظم» از جانب ناصرالدین شــاه قاجار ( 1264-1313هـ .ق)
صدراعظم (نخســت وزیر) شد .آقا میرزا خان نوری پس از مدتی از صدراعظم معزول شد
و بیت زیر را در وصف او بیان کردند:
«یک قوم را ز تارک برداشتند تاج
یک قوم را جواهر بستند بر جبین»
 -3دیگر آنکه مخلوق «نیریز» هم به حضور حضرت شــهریاری [ناصرالدین شــاه
قاجار] از بابت زیادت مالیات عارض شدهاند و حسباالمر پنج هزار تومان تخفیف مالیاتی
به آنها التفات گردید( .ص )27
 -4دیگر آنکه برحســب حکم جنــاب معتمدالملک داراب «نیریز» و بوشــهر را به
قوامالملک [سوم محمدرضا] واگذار کردند( .ص )33
 -5دیگر آنکه بلوکات از قراری که مســموع میشــود خیلی مغشوش میشود .دیگر
آنکه ایل عرب زیاده از قبل بنای اغتشــاش را گذارده چنانچه «آباده طشــت [طشک] را
چاپیدهاند و یک دهی را هم از سرحد پایین چاپیدهاند .از قراری که مسموع میشود تمام
ایل بنای مراجعت به گرمسیرات گذاردهاند و بلوکات سر راه خیلی مضطرب هستند.
 -6دیگر آنکه از قرار ،اخبار قافلهی کرمان را که پول نقد داشــتهاند و مبلغ آن معلوم
نیســت چه بوده در راه کرمان و «نیریز» زدهاند .از قراری که عارض شدهاند میگویند.
دزد این قافله بهارلو بوده و از کســان میرزا چراغعلی است که در ارسنجان مسکن دارد با
احشام خود ،ولی پس از تحقیق چنان معلوم شده که اسامی سارقین که سیاهه داده بودند.
بعضی از آنها در شــهر شیراز بودهاند ،لهذا شکایت عارضین را از روی غرض سنجیدهاند
ولی به رضا قلیخان ضابط ایل عرب ،جناب مشیرالملک نوشتند که هر نوع دزد این قافله
را و تنخواهی که بردهاند به دســت بیاورد( .ص  ،305از  9جمالاالول تا  9جمادیالثانی
 1292هجری قمری)
 -7از قراری که به عرض جناب اجل فرمانفرما رســانیدند طایفهی لشنی ساکن آباده
طشت بسیاری شتر و دواب دیگر از یزدی و کرمانی به سرقت برده بودند ،جناب معظم الیه
سر کشیکچی باشی خود را با سوار فرستادند که از روی تحقیق مال مردم را از مرتکبین
گرفته مســترد سازد و مرتکبین را تنبیه و سیاست نماید( .ص  ،47از غرهی (اول) محرم
سال  1293هجری قمری)
 -8دیگر آنکه بلوک آبادهی طشت [طشک نیریز] را نواب مستطاب واال احتشام الدوله
به عالیجاه «محمدحســن خان ســرهنگ سوار قشــقایی» واگذار کردند و معزی الیه در
تدارک اســت که روانــه به محل ضابطی خود شــود( .ص  ،63از  21جمادیالثانیه تا 2
شعبان  1293هجری قمری)
 -9دیگر آنکه احمد خان لشنی که یکی از قطاعالطریق بود ،در چهاردهم ربیعاالول او
را در هرابرجان گرفته بودند و اخبار به نواب واال حاجی معتمدالدوله داده بودند ،نواب واال
هم حکم فرمودند محمدحسن خان سرهنگ که ضابطه طایفه لشنی است سوار فرستاده
او را به شیراز بیاورند( .ص  ،67از  28صفر تا دوم ربیعالثانی  1294هجری قمری)
 -10دیگر آنکه از قرار اخبار احمدخان لشــنی را که در هرابرجان گرفته بودند ،قبل از
آنکه سوارهای محمدحسن خان ضابط لشنی برسند به هرابرجان ،احمدخان نام رشوهای
به کدخدای آن ده میدهد و فرار مینماید .چنانچه مسموع است نواب اشرف واال دویست
تومان جریمه از کدخدای آن ده میخواهد و محصل بر ســر صاحب ده گذاردهاند که اخذ
این جریمه بشود( .ص  68ربیعالثانی  1294هجری قمری)
 -11دیگر آنکه رعایای «نیریز» بعضی شاکی از حاکم خود و برخی به رضامندی به
شــیراز آمدند ،حاکم آنها فتحعلی خان [امینالرعایا] نام عمل مالیات خود را پرداخته است
ولی به واســطه همین فقره حکومت حکم به دیوان خانه دادند که رسیدگی به حال رعایا
نمایند[ .صفحه  85بیست و چهارم ربیعاالول سال  1295هجری قمری)
 -12دیگر آنکه امروز فتحعلی خان حاکم «نیریز» به واســطهی اینکه تقصیرش در
پیش حکومت ثابت شــد چوب زیادی خورد و حبس شــد تا اینکه به حساب او رسیدگی
شــود .میرزا ســید باقر را به حکومت نیریز خواهند فرســتاد( .ص  86بیســت و پنجم
ربیعاالول  1295هجری قمری)
 -13دیگر آنکه جمعی از اهالی «نیریز» به تحریک فتحعلی خان حاکم «نیریز» از
میرزا سید باقر حاکم جدید خود به شکایت سر طویلهی حکومتی به بست رفتهاند حکومت
هم حکم کرده است که با همگی بروند دست میر زا سید باقر را ببوسند و بروند «نیریز».
(ص  ،105بیست و دوم صفر سال  1296هجری قمری)
 -14از قرار آنکه میرزا سید باقر حاکم نیریز به حکومت فارس عارض شده که اقوام
فتحعلی خان نیریزی حاکم سابق نیریز محرک اشرار و الواط شدهاند ،نزدیک است که
یا مرا بکشــند یا از شــهر نیریز اخراج کنند و باعث تعویق مالیات است .فتحعلی خان با
پســرش [محمدحسن خان سرتیپ] در شیراز بودند .خبر آوردند که فتحعلی خان آمده در
اصطبل بست نشسته ،فوراً خود حکومت با میر غضب رفتند .سر اصطبل که او را سیاست
کنند ،آنجا نبود .پسرش را در میدان طویله پیدا کردند تنبیه زیادی نمودند و فرستادند در
محبس .خود فتحعلی خان گریخته در مسجد نو بست نشسته است و حکم کردند که هر
چه وابسته و اقوام در نیریز دارد از آنجا بروند و اال هم سیاست و هم غارت خواهند شد.
(ص  137سیزده ذیقعده سال  1297هجری قمری برابر با  1257خورشیدی)
 -15ظل الســلطان پسر ناصرالدین شاه قاجار ( 1264-1313مهشیدی) حاکم نیریز
تلگرافــی از حضرت واال ظل الســلطان به جناب صاحب دیوان رســیده که «نیریز» را

شهرستان طیبه نیریز در وقایع اتفاقیه
محمدعلی پیش آهنگ

از حضــرت اجل اکرم صدراعظم [نخســت وزیــر] گرفتم و به اختیار شــما دادم .جناب
صاحبدیوان «نیریز» را دادند به حاجی میرزا آقاخان همشــیره زادهی خود( .ص  240ماه
رجب المرجب  1302هجری قمری برابر با  1261خورشیدی)
 -16دیگر آنکه مقربالخاقان قوامالملک تلگراف به حضرت واال ظل السلطان کرده
بود که باید میرزا محمدرضا مســتوفی و میرزا مصطفی لشــکرنویس و «میرزا سید باقر
حاکم نیریز» را تلگراف کنی که نگاه داریم .این خبر به نواب مستطاب واال معتمدالدوله
رســیده ،تلگراف به تهران کردند که «اگر چنین است ابداً از شیراز حرکت نخواهم کرد.
مادامی که جمیع نوکرهای من همراه خودم بیایند و میرزا محمدرضا و میرزا مصطفی اگر
در تهران نباشــند حساب پس نخواهم داد ».جناب مستوفی الممالک تلگراف کرده بودند
که البته آنها در رکاب شــما باشند .بعد از رســیدن تلگراف قوامالملک و محمدرضا خان
بیگلر بیگی را خواســتند خیلی اوقات تلخی کردند فحش زیاد دادند .آنها انکار میکردند
که چنین تلگرافی ما نکردهایم( .ص  132یکشــنبه  17جمادیاالول سال  1298هجری
قمری)
 -17دیگــر آنکه از جانب حضرت واال ظل الســلطان تلگــراف تغیرآمیزی به جناب
قوام الملک شــده است که چرا «میرزا سید باقر» حاکم «نیریز» را که حکم کردیم نگاه
داری چرا نگاه نداشــتهای؟ پس فایدهی تو در شیراز چیست؟ ایشان هم جواب دادند که
نواب مســتطاب واال معتمدالدوله طرح فرمودند که اگر کســی بخواهد معترض سید باقر
بشــود آن شــخص را خواهم کشت ،کسی جرأت نکرد که میرزا ســید باقر را نگاه دارد.
(ص 134جمادیاالول  1298هجری قمری)
 -18دیگر آنکه «ســرچهان» که یکی از بلوک «نیریز» اســت به حکم قوام الملک
[ســوم ،محمدرضا خان] فتحعلی خان نیریزی حاکم موقتی نیریز آنجا را چاپیده است و
از قرار مذکور به قدر دوازده هزار تومان اموال از آنجا تقریظ شده است و «کالنتر نیریز»
آمده در مســجد نو بســت نشسته است و تلگراف ًا شــکایت به حضرت واال ظل السلطان
[حاکم نیریز] کرده است .ایشان جواب دادهاند که تأمل کن تا جناب صاحبدیوان بیایند به
عرایض شما رسیدگی نمایند( .ص  135بیست و دوم جمادیالثانیه  1298هجری قمری)
 -19دیگــر آنکــه احکامی که بــه جهت هر جا برقرار شــده بدین تفصیل اســت،
مقرب الخاقــان قوام الملک ابواب جمعیهای پارســالهی خــودش ،مقرب الخاقان حاجی
نصیرالملــک بهبهان و بندر لنگه و بندرعباس ،مقرب الخاقان میرزا حســین خان پســر
صاحبدیوان« ،نیریــز» و «اصطهبانات» و «بوانات» ولی از «فتحعلی خان نیریزی» و
«آقا بزرگ اصطهباناتی» و «عباسقلی خان» تمسک گرفتهاند( ...ص  136شعبان 1298
هجری قمری)
 -20دیگر آنکه حکومت «نیریزی»« ،بوانات» و «اصطهبانات» چون ســال قبل به
مقرب الخاقان میرزا حســن خان پسر صاحبدیوان بود ولی اســم ًا نه رسم ًا ،امساله چون
جناب قــوام الملک حاضر نبودند به اصــرار زیاد خودش میخواهد قراری در این ســه
بلوک بگذارد ،مثل اینکه ضابط «نیریز» را که فتحعلی خان باشــد معزول کرده و میرزا
یوسف نام داماد حاجی معدل را ضابط کرده و فرستاد( ...صفحههای  156و  157دوم رجب
 1299هجری قمری بیستم می مسیحی سنه  1882میالدی برابر با  1261خورشیدی)
 -21دیگر آنکه «فتحعلی خان نیریزی» با جمعی از «نیریزیها» به گفتهی جناب
قوام الملک در مســجد نو بســت رفته است چونکه در اول ســال میرزا حسین خان او را
معزول کرد و میرزا یوســف نامی را به جای مشــارالیه حاکم «نیریز» نموده( .ص 161
چهارشنبه  4ماه شعبان  1299هجری قمری  21ماه جوون  1882میالدی برابر با 1261
خورشیدی)
 -22دیگــر آنکه جناب قوام الملــک قرار گذاردهاند که محصلــی [مأموری] همراه
فتحعلــی خان نیریزی برو به نیریز هر کس که فتحعلــی خان را میخواهد جزو جمع
مشــارالیه شــود و هر کس از مشارالیه شاکی هســتند به کس دیگر واگذار کنند و میرزا
یوسف که اآلن ضابط نیریز اســت معزول شده باید مراجعت به شیراز نماید( .ص 162
شعبان  1299هجری قمری جوون  1882میالدی  1261خورشیدی)
 -23دیگر آنکه نیریز را به همان میرزا یوسف داماد حاجی مهدی دادند ،فتحعلی خان
نیریزی همانطور در مســجد نو بست اســت و جمعی نیریزی هم دور او جمع شدهاند...
(ص  164رمضان سال  1299مهشیدی نوزده جوالی  1882میالدی  1261خورشیدی)
 -24دیگر آنکه در اصطهبانات آدم مالحســین ضابط سابق اصطهبانات دزدی کرده،
او را گرفته بودند ،به اذیت و آزار بروز داده که اموال مســروقه در خانهی خود مالحسین
اســت .حاکم نیریز میفرستد که اموال را بیاورند .مالحسین با آدمهایش ،آدمهای حاکم
را میزنند و مانع میشــود از رفتن در خانه مشارالیه ،به حکومت عارض شدهاند ،حکومت
هم حکم کرده که او را به شــیراز بیاورند و از شیراز بیرون نرود( .ص  170ذیقعده 1299
هجری قمری سپتامبر  1882میالدی  1261خورشیدی)
 -25دیگر آنکه از قراری که خبر رســیده در «نیریز» قدرت اغتشاش به هم رسیده
اســت .هر روز نزاع است و آدم کشته و زخمی میشود .مقرب الخاقان میرزا حسین خان
پسر جناب صاحب دیوان چون «نیریز» در ادارهی مشارالیه است خیال دارد که به جهت
نظم آنجا برود( .ص  171چهاردهم ذیحجه  1299هجری قمری  28اکتبر  1882میالدی
 1261خورشیدی)
 -26دیگر آنکه مقرب الخاقان میرزا حســین خان پسر جناب صاحب دیوان به جهت
سرکشــی به امالک اربابی خود چند روز اســت از شــهر بیرون رفته .از قرار مذکور گویا
به جهت نظم «نیریز» که مغشــوش اســت ،به آنجا هم برود( .ص  171ذیحجه 1299
هجری قمری  29اکتبر  1882میالدی  1261خورشیدی)
 -27دیگر آنکه از قرار مســموع در طایفه لشنی قدری اغتشاش به هم رسیده است،
جناب قوامالملک چند ســوار فرستادهاند که مرتکبین شــرارت را گرفته به شهر بیاورند.
حضرات لشــنی از این مقدمه مطلع شدند فرار به کوهستان نمودند ،ولی چنین که معلوم
میشــود تقصیری ندارند ،معاندین آنها را مقصر نمودهاند و بیجهت اغتشاش در طایفهی
لشــنی انداختهاند( .صــص  179و  180ربیعاالول  1300هجری قمــری ژانویه 1883
میالدی  1262خورشیدی)
 -28دیگر آنکه سوارهایی که جناب قوام الملک به جهت گرفتن اشرار طایفهی لشنی
فرســتاده بودند مراجعت کردهاند و هیچکس را نتوانســتهاند بگیرند ،اغلبی از طایفه فرار
کرده به کوهســتان رفتهاند .از قراری که مذکور اســت خالفی هم نداشتهاند( .ص 180
ربیعالثانی  1300هجری قمری فوریه  1883میالدی  1262خورشیدی)
 -29اهل «نیریز» به شــکایت از حاکم خود آمدهاند به شــیراز کــه حاکم حالیه را
نمیخواهیم ،ولی مقرب الخاقان میرزا حســین خان به حمایت گماشتهی خود که حاکم
«نیریــز» بوده در مجلس حکومت با نیریزیها ســؤال و جواب مینماید ،هنوز حکمی
دربارهی آنها نشــده( .ص  182مورخ  11جمــادیاالول  1300هجری قمری  21مارس
 1883برابر با  1262خورشیدی)
 -30دیگر آنکه در آباده طشــک [نیریز] یک نفر از کدخدای لشنی دو نفر زخمی و
یک نفر را مقتول نموده به جناب قوام الملک اطالع دادهاند ،فوراً ســوار بهارلو فرستادند
که قاتل را بگیرد .پس آن کدخدا در شــیراز بود ،او را هم گرفته محبوس نمودند .از قرار
مذکور بیرونها این اوقات بســیار مغشوش است ،قتل و سرقت زیاد میشود .در شهر هم
اغلب شبها خانهها را میبرند ولی نه دزد و نه اموال هیچکدام پیدا نمیشوند( .ص 197

ذیقعده  1300هجری قمری سپتامبر  1883میالدی و  1262خورشیدی)
 -31دیگر آنکه قتلی که در طایقه لشنی واقع شده بود قوام الملک [میرزا علی خان]
و گماشــتگان مشارالیه چهارصد تومان از شــخص قاتل گرفته و خون مقتول را پایمال
کردند .این اوقات در هر کاری بیحسابی زیاد میشود( .ص  199پنجشنبه سلخ [آخر ماه]
ذیحجه  1300هجری قمری غره (اول) نوامبر مسیحی  1883برابر با  1262خورشیدی)
 -32دیگر آنکــه ضابط به جهت بعضی از بلوکات معین کرده و تمســک گرفتهاند،
مثل «نیریز» را دادهاند به «فتحعلی خان نیریز» و «اصطهبانات» را به ابوالقاســم خان
همشــیره زادهی جناب صاحبدیوان( .ص  213شــنبه  28جمادی الثانیه  1301هجری
قمری ،آوریل  1884میالدی  1263خورشیدی)
 -33دیگر آنکه کازرون و خشــت و کمارج با بوشــهر در ادارهی میرحسین خان شد،
مشــارالیه هم میرزا یوســف را که ضابط «نیریز» بود حاکم کازرون و خشــت و کمارج
کرده( .ص  217شعبان  1301هجری قمری جوون  1884میالدی  1263خورشیدی)
 -34دیگــر آنکه ضابط «نیریز» عریضه به حکومت کرده بود که «طایفهای از اهل
«نیریــز» قریب هزار تومان مالیات بده دارند و حال بنای سرکشــی را گذارده و آدم مرا
جواب کردهاند اگر مأموری با چند سوار نیاید و او (رئیسشان) را نگیرد و تنخواه مالیات را
از آنها وصول ننماید به کلی مالیات «نیریز» زمین میخورد ».حکومت هم فراشباشــی
نواب جاللالدوله را با چند سوار فرستادند .ورود به «نیریز» رئیس آن طایفه فرار میکند
بــه داراب میرود ،اطالع به حکومت میدهند ،حکومــت هم حکم صریح میکند که از
عقب او بروند هر جا برســند بگیرند و بیاورند .حال گویا محمدخان قوام الملک [سوم] پا
در کار آن طایفه گذارده که بلکه حکومت از تقصیر آنها بگذرد( .ص  219بیست و هفتم
رمضان  1301هجری قمری  21جوالی  1884میالدی  1263خورشیدی)
 -35دیگر آنکه در آبادهی طشت قلیخان نام از طایفهی لشنی را کشتهاند( .ص 231
غرهی محرم  1302هجری قمری  21اکتبر  1884میالدی  1264خورشیدی)
 -36دیگر آنکه به جهت تشریف فرمایی موکب همایون به اصفهان نواب جاللالدوله
و جناب صاحب دیوان میروند به اصفهان و جناب حاجی نصیرالملک و جنابان امام جمعه
و شیخاالســام و چند نفر از ضباط مثل جمال خان دشتی و میراز حسین خان برازجانی
و فتحعلی خان جراشــی و «فتحعلی خان نیریزی» را خبر کردهاند که بیســت روز قبل
از نوروز در شــیراز حاضر باشــند که در خدمت نواب جاللالدوله بروند به اصفهان( .ص
 233شنبه  2ربیعاالول  1302هجری قمری  3ژانویه  1885میالدی  1264خورشیدی)
 -37در آباده طشــک [نیریز] چند نفر از طایفهی لشــنی بر سر پاک کردن تریاک
نزاع میکنند ،از یک طرف شــلیک تفنگ به طرف دیگری میکنند 3 ،نفر فوراً کشــته
میشــوند و یک نفر زخمی ،مقصرین از ترس خود فرار میکنند ،آمدهاند در مســجد نو
بســت نشســتهاند ،هنوز در مسجد هســتند( .ص  236ربیع الثانی  1302هجری قمری
 1885میالدی  1264خورشیدی)
 -38ظل السلطان حاکم نیریز
تلگرافی از حضرت ظل الســلطان به جناب صاحب دیوان رســیده که «نیریز» را از
حضرت اجل اکرم صدراعظم گرفتم و به اختیار شما دادم  ...جناب صاحب دیوان نیریز را
هم دادند به حاجی میرزا آقاخان همشیره زادهی خود( .ص  240رجب سال  1302هجری
قمری برابر با  1261خورشیدی)
 -39دیگــر آنکه «نیریز» را که به حاجی میرزا آقاخان همشــیرهزاده جناب صاحب
دیوان واگذار شــد اصطهبانات را در ادارهی مشارالیه قرار دادند ،اهل اصطهبانات عرض
کردند که ما نمیخواهیم در اداره مشــارالیه باشــیم ،خودمان مالیات خود را میپردازیم.
جناب صاحبدیوان به آنها جواب دادند که بسیار خوب ،پس از رفتن اصطهباناتیها مجدداً
حکم به حاجی میرزا آقاخان کردند که اصطهبانات در اداره تو و به توسط تو عرایض اهالی
اصطهبانات به حکومت برســد .هنگامی که مشارالیه خواسته برود «نیریز» میخواستند
بــرود اصطهبانات اهل اصطهبانات او را جواب کردند .تفنگچی زیادی فرســتادهاند راهها
را بســته که مشــارالیه داخل اصطهبانات نشــود ،الحال اهل اصطهبانات مقصرند تا چه
حکم دربارهی آنها بشــود( .ص  242رمضان  1302هجری قمری  1885میالدی 1264
خورشیدی)
 -40دیگر آنکه بیرونها خیلی اغتشــاش به هم رسیده است« .نیریزیها» از دست
فتحعلی خان نیریزی ضابط خود شــکایت دارند ،نصف شیراز آمدهاند و نصف رفتهاند به
آباده که تلگراف ًا عارض به حضرت ظل الســلطان شوند .محض همین فقره فتحعلی خان
را معزول کردند و حاجی میرزا آقاخان همشــیرهزاده صاحب دیــوان ضابط آنجا گردید.
(ص 255ربیع الثانی  1303هجری قمری  1265خورشیدی  1885میالدی)
 -41دیگری آنکــه قاتل حاجی میــرزا محمدرضا اصطهباناتی و میــرزا عبدالرحیم را
«فتحعلــی خان نیریزی» گرفته هرماه  60نفر تفنگچی از اصطهبانات به شــهر [شــیراز]
فرستاده ،بعد از دو روز به حکم حکومت میرزا عبدالرحیم را طناب کردند و قاتل را سر بریدند.
(ص  299دوشنبه  6صفر  1305هجری قمری  24اکتبر  1887میالدی  1267خورشیدی)
 -42دیگر آنکه حضرات لشــنی از دست حاجی میرزا محمد حکیم باشی به شکایت
ســر توپخانه بست آمدهاند ،از قراری که میگویند در هشتصد تومان جمع دو هزار تومان
احجاف کرده اســت( .ص  319ذیحجه  1305هجری قمری آگوســت  1888میالدی
 1267خورشیدی)
 -43دیگر آنکه حضرات لشــنی که سر توپخانه از دســت حاجی میرزا محمد حکیم
باشی بست بودند .سرکار واال احتشــامالدوله آنها را مجبوراً فرستادند نزد حکیم باشی به
عرایض آنها رســیدگی نشود تمام رفتند به آباده طشــک [نیریز] ،ولی احتمال دارد که
فسادی میانهی حکیم باشی و آنها واقع شود( .ص  320دهم محرم  1306هجری قمری
 17سپتامبر  1888میالدی  1267خورشیدی)
 -44دیگر آنکه از قراری که امروز خبر رســیده طایفه لشــنی که در آبادهی طشک
[نیریز] هســتند به واســطهی آنکه حکومت آنها را از سر توپخانه به دست حاجی میرزا
محمد حکیم باشــی ســپرده ،آنها که بیرون رفتند با هم نزاع کردند ،یک نفر از طرفین
کشــته شــده و چند نفر زخمی ،تمام مالیهی خود را به دهات متفرق کردند و خودشــان
زدهاند به کوه که به کلی امسال زراعت نکنند و ضرر فاحشی به حکیم باشی بزنند( .صص
 322-321ششم صفر  1306هجری قمری  16اکتبر  1888میالدی  1267خورشیدی)
 -45دیگر آکه طایفهی لشــنی که فرار کرده بودند ،حکومــت حکم به قوام الملک
دادهاند که طایفه عرب بروند آنها را بگیرند .قوام الملک هم «مشــهدی اسداهلل کالنتر»
یکــی از طایفــهی عرب را مأمور کرد که برود آنها را بگیرد« .مشــهدی اســداهلل» هم
تمام بلوک «خواجه جمالی» [نیریز] را چاپیدند ضرر کلی به مالک رســانیدند .بعضی از
فراریها را گرفته به دســت آدم حکیم باشی دادند( .ص  322هشتم صفر  1306هجری
قمری  12اکتبر  1888میالدی  1267خورشیدی)
 -46دیگر آنکه یک نفر از آن سارقین که در آباده طشک [نیریز] سه نفر قشقایی را
کشــته بودند و پول آنها را برده بودند به دست آمده ،حکومت او را سر بریدند( .ص 324
ربیع االول  1306هجری قمری نوامبر  1888میالدی  1267خورشیدی)
 -47دیگر آنکه در طایفهی لشــنی نزاعی واقع شــده بود ،قوام الملک میفرستد که
مقصرین را گرفته بیاورند« .شــکراهلل» نام لشنی یک دو نفر از سوارهای بهارلو را گلوله
میزند« ،شــکراهلل» را میگیرند به شهری میآورند ،حکومت سر او را بریدند( .ص 336
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شوال المکرم  1306هجری قمری جوون  1889میالدی  1268خورشیدی)
 -48دیگر آنکه جمعی از اهل «نیریز» از دســت فتحعلی خان نیریزی به شکایت
آمدهاند به شــیراز اینها که آمدهاند به شــیراز فتحعلی خان از نیریز تفنگچی و ســرباز
برداشــته رفته خانهی آنها را آتش زده اســت و اســباب آنها را غارت کرده است از قرار
مذکور یک نفر سرباز از طرف فتحعلی خان کشته شده و چهار نفر از طرف غارت شدهها،
جناب حاجی نصیرالملک به حمایت فتحعلی خان است نمیگذارد این مظلومین «نیریز»
عرض حال خود را درست به حکومت عرض کنند اگر چه حکومت هم به گفتهی حاجی
نصیرالملک اســت .از قرار مذکور فتحعلی خان در این دو ســه ماهه که رفته است خیلی
ظلم و تعدی کرده اســت( .ص  346صفر  1307هجری قمری ســپتامبر  1889میالدی
 1268خورشیدی)
 -49دیگــر آنکه اهل «نیریز» تمکین فتحعلی خان نایبالحکومه را نکرده به جناب
حاجی نصیرالملک اطالع داده معزی الیه فرشباشــی خود را به «نیریز» فرســتادهاند که
نظمــی در آنجا بدهد( .ص  352چهارم شــعبان  1307هجری قمری  26مارس 1890
میالدی  1269خورشیدی)
 -50دیگــر آنکه اغلب از ضباط که پارســاله به هر جا ضابط بودهاند امســاله هم به
خودشان واگذار شده به جز «نیریز» ،فسا و اصطهبانات که ضابط آنجاها عوض شده و
میشود( .ص  375رمضان  1307هجری قمری آوریل  1890میالدی  1269خورشیدی)
 -51دیگر آنکه امســاله حاصل تریاک دو شــهر خیلی بد شد که هر قطعه زمینی که
هر ســاله سه چهار من تریاک میکرد امســال یک چهارک الی نیم من کرده است ولی
«نیریز» و فســا و داراب چندان خراب نشده اســت خوب است( .ص  359شوال 1307
هجری قمری)
 -52دیگر آنکه تریاک امســال در اغلب بلوکات خراب اســت ،از قرار خبر صحیح در
«نیریز» و «اصطهبانات» هم نشده در «نیریز» هر سال بیست یا بیست و پنج هزار من
تریاک میشــد امساله به قدر دو هزار من عمل نیامده در فسا بهتر از جاهای دیگر است
به همه جهت امســال تریاک فارس خیلی کمتر از پارسال است( .ص  359سوم ذیقعده
الحرام  1307هجری قمری  21جوون  1890میالدی  1269خورشیدی)
 -53دیگر آنکه از قراری که از بیرونها خبر رســیده اســت از پل خان که دو فرسخ
باالی زرقان اســت کنار رودخانه تا «نیریز» ناخوشــی «وبا» هست که روزی چند نفر
مبتال میشوند و میمیرند( ...ص  419جمادی االول  1310هجری قمری دسامبر 1892
میالدی  1271خورشیدی)
 -54دیگر آنکه الحمدهلل ناخوشــی «وبا» در شــهر شیراز تخفیف کرده روزی دو سه
نفر دیده میشــود و بیشــتر معالجه میشــوند ،در خانه زنیان و کازرون شیوع دارد ،اهل
خانه زنیان فرار کرده به اطراف رفتهاند در «نیریز» ،فسا و اصطهبانات ناخوشی هست...
(ص  420بیســت و سوم جمادی االول  1310هجری قمری  14دسامبر  1892میالدی
 1271خورشیدی)
 -55دیگر آنکه طایفه لشــنی به واسطهی اینکه حاجی میرزا محمد حکیم باشی آنها
را از هســتی پاک کرده و امالک آنها را بالمره خریده اســت تمام ًا قطاع طریق شدهاند و
متصل هرزگی و شــرارت میکنند جناب نظام السلطنه سوار و جمعیت فرستادهاند که هر
چه از آن طایفهی اشــرار به دست بیاورند بگیرند چند روز قبل دوازده نفر گرفته و آورده
بودند ،تنبیه شــده و حبــس نمودند ...تمام مالیهی مســروقه را گرفته در «نیریز» نگاه
داشتهاند ،جمعی از این طایفهی لشنی در «نیریز» عیال خود را گذاشتهاند و خودشان در
خاک کرمان مشغول سرقت هســتند و جمعی دیگر از خاک فارس به خاک تهران و قم
رفتهاند ،علیالنقد این طایفه خیلی شرارت میکنند .آن هم به واسطهی بیبضاعتی است
که حاجی میرزا محمد حکیم باشــی آنها را «گدا» کرده است .العالج ًا شرارت میکنند.
(ص  433بیســت و نهم ذیحجه  1310هجری قمری چهاردهم جوالی  1893مسیحی
 1272خورشیدی)
 -56دیگر آنکه از قراری که اخبار رسیده از این بارندگی دو محله از «نیریز» و «دو
محله از «جهرم» را سیل خراب کرده است( .ص  445جمادی الثانی  1311هجری قمری
دسامبر  1893میالدی  1272خورشیدی)
 -57دیگر آنکه تلگراف ًا ضباط برای اغلبی جاها معین شــده اســت ...فســا به میرزا
صدرالدین مســتوفی خود ســرکار واال رکنالدولــه و « ...نیریز» بــه «فتحعلی خان
نیریزی»« ،اصطهبانات» به پســر آقا بــزرگ اصطهباناتی ...این چند محل ضباط معین
شده ،مابقی هنوز باقی است( .ص  454شوال  1311هجری قمری آوریل  1894میالدی
 1273خورشیدی)
 -58دیگــر آنکه آقا صدر پســر زن ســرکار واال رکنالدوله که حاکــم «نیریز» و
«ســرچهان» است رفته به «ســرچهان» که از آنجا برود به «نیریز» ،چون قبل از ورود
خود به «نیریز» نوشته است که مالیات «نیریز» را در سی و چهار هزار تومان برداشتهام
به قدر چهار پنج هزار تومان هم باید به من بدهید .اهل «نیریز» که این خبر را میشنوند
تمامــ ًا فرار کرده حتی «فتحعلی خان نیریزی» ،اغلبی به کرمان و بعضی به یزد رفتهاند
که االن «نیریز» از آبادی افتاده است .اهل «سرچهان» هم که بعد از ورود مشارالیه به
آنجا بعضیها فرار کردهاند آدم فرســتاده که آنها را برگردانند ،دعوا میکنند سه چهار نفر
کشته میشوند ،سرکار واال رکنالدوله آدم فرستاده که آقا صدر را برگردانند( .ص  462و
 463صفر  1312هجری قمری آگوست  1894میالدی  1273خورشیدی)
 -59دیگــر آنکــه فتحعلی خان نیریزی که حاکم نیریز بود[ .در روز سهشــنبه 19
جمادی الثانی  1312هجری قمری  18دســامبر  1894میالدی  1273خورشیدی] فوت
شــده مبلغی مالیات بدهکار است حال حکومت خیال دارد که یا به بستگان خود فتحعلی
خان حکومت «نیریز» را بدهد یا حاکمی معین کرده بفرســتد( .ص  474سهشــنبه 19
جمادی الثانی  1312هجری قمری  19دسامبر  1894میالدی  1273خورشیدی)
 -60دیگــر آنکه حاکم «نیریز» که پســر فتحعلی خان نیریز [محمدحســن خان
ســرتیپ] بود از بس که اضافه از مالیات بر او جمع کرده بودند نتوانســت از عهده برآید.
فراراً به تهران رفت پیشــکار کازرون هم به واسطه جمع زیاد و آفت ملخ خوراکی هر چه
اســتدعا تخفیف کرد قبول نیفتاد( .ص  485بیست و هفتم ذیحجه  1312هجری قمری
بیستم جوون  1895میالدی  1275خورشیدی)
 -61دیگر آنکه حکومت «نیریز» را به نواب حســینعلی میرزا دادهاند ،دو ســه روز
است رفته است دیگر آنکه سرکار نواب مستطاب واال رکنالدوله به حضرت اشرف اعظم
تلگراف کردهاند که محمدحســن خان [سرتیپ] پسر فتحعلی خان نیریزی که از پارسال
حاکم بود و چندی قبل فراراً به تهران رفته اســت او را با گماشــتهای از صدارت همراه
کرده بیاورد به شــیراز به حساب پارساله او رسیدگی شود چونکه از قرار مذکور باقی دارد.
(ص  488بیســت و چهارم محرم  1313هجری قمری  17جوالی  1895میالدی 1275
خورشیدی)
 -62دیگــر آنکه «نیریز» را باز به پســر فتحعلی خان نیریزی [محمدحســن خان
سرتیپ] از تهران حکم شده بدهند حسینعلی میرزا که از جانب حکومت فارس ضابط بود
شــب هنگام از «نیریز» فرار کرده به شیراز آمده به واسطهی اینکه «حضرات نیریزی»
خواســته بودند او را بگیرند و اذیت نمایند( .ص  495پنجشنبه سوم جمادی الثانی 1313
هجری قمری نوامبر  1895میالدی  1275خورشیدی)
 -63دیگــر آنکــه طایفهی عرب از قــراری که از «نیریز» و فســا و آن صفحات
نوشــتهاند که گویا محرک داشته باشــند تمام حاصل آن صفحات را چرانیدهاند ...دهات
حول و حوش را میچرانند و میچاپند ،میرزا محمدعلی خان پســر قوام الملک رفته است
به بلوک ارســنجان جلو ایل عرب که هم مالیات بگیرد و هم ضرری که به مردم رسانده
اســت غرامت بگیرد ...مالکی که زارعت میکند آنها در ایاب و ذهاب این ایل ســر راه
واقع شــده است شش ماه زحمت میکشند حاصل شتوی عمل میآورند اول بهار میآیند
میچرانند ،شــش ماه دیگر زحمت میکشند .حاصل صیفی عمل میآورند در فصل پاییز
میبرند ،هیچکس هم نیست که دربارهی این طایفه حکمی کند .تمام مالک حاضرند که
مالیات آنها را از دولت قبول کنند که این طایفه را یا «تخت قاپو» کنند یا از خاک فارس
کوچ داده به جای دیگر ببرند( .صص  502و  503هفت شــوال  1313هجری قمری 22
مارس  1896میالدی  1275خورشیدی)
 -64دیگــر آنکــه اهالی «نیریز» با حاکــم خود نزاع کرده بودند توپ و ســرباز به
جهت تنبیه آنها از ایالت فارس فرســتاده شده بود ،ریختهاند توپ را شکسته و حاکم را از
«نیریز» بیرون کردند .حاکم دو اســبه فراراً به شــیراز آمده قریب دویست سیصد نفر از
اهل «نیریز» به شکایت در مسجد نو [شهدای کنونی] بست آمدهاند از اینکه حاکم آنها
هم تعدی و ظلم به آنها کرده است حرفی نیست .حکومت کشیک باشی خود را با چندین
ســوار و سرباز معین کردند که به «نیریز» بفرستند به جهت تنبیه و سیاست اشرار آنجا.
(ص  522چهارشــنبه مورخه  13شــوال المکرم  1314هجری قمری  17مارس 1897
میالدی  1276خورشیدی)
 -65دیگر آنکه ابواب جمعیتهای قوام الملک را به خودش واگذار کردند و تمسکات
هذه السنه را هم گرفتند «نیریز» را عالوه به ایشان واگذار نمودند .حکومت [محمدحسن
خان ســرتیپ] پسر فتحعلی خان نیریزی را چوب زده و حبس نمودند به واسطهی باقی
مشــارالیه و اغتشاش کردن در نیریز( .ص  524ذیقعده سنه  1314هجری قمری آوریل
 1897میالدی  1276خورشیدی)
 -66دیگر آنکه بهجت الملک نوکر مخصوص نواب واال فرمانفرما که نایبالحکومهی
کرمان بود از راه «نیریز» به شیراز میآید ،باید همین روزها برسد و لقب نایب اال یا له
گی به مشــارالیه دادهاند ،بعد از ورود مشــارالیه جمیع کارها تا آمدن نواب واال فرمانفرما
محول به اوســت( .ص  536بیستم جمادی الثانی  1315هجری قمری  16نوامبر 1897
میالدی  1276خورشیدی)

