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ایران باستان

چرا چینیها به انار
«میوه پارتی» می گفتند؟
سارا پوراحمدی  -خاستگاه انار سرزمین ایران
است و سابقۀ کشت آن به ماقبل تاریخ میرسد .این
میوه به صورت خــودرو ،در زمینهای سنگی و در
مناطقمختلفیازایرانمانندکردستان،بلوچستان،
افغانستانوگیالنرشدمیکرد.نوعوحشیآنکه
معمو ًال ترش بود ،ناردان نامیده میشد .این میوه
براینخستینبارتوسطجانگچیان،نمایندهچین
در دوران سلسلۀ هان ،از ایــران به چین برده شد
و چینیها آن را میوه پارتی مینامیدند .ایرانیان
باستان از شاخه و آب انار ،در مراسم مذهبی خود
بسیاراستفادهمیکردند.اینباوردرمیانآنانوجود
داشت که اگر قطرههای آب انار را در دهان کسی
که در حال مرگ است بچکانند 99999 ،نیروی
مقدس ،پس از مرگ از روان او محافظت خواهند
کرد.وجوددانههایفراوانوشاخههایهمیشهسبز
وپرازبرگ،درتمامروزهایسال،اناررابرایایرانیان
به نمادی از باروری و زندگی جاودانه تبدیل کرده
بود .اهمیت این میوه ،تا اندازهای بود که در بیشتر
مراسم دینی ،همراه و جایگزین گیاه مقدس «هوم»
قرار میگرفت و جزو جداییناپذیر سفرههایی بود
که پس از حمام آیینی کودکان ،پهن میشد .برخی
از باستان شناسان معتقدند گیاهی که شاهان در
حجاریهای دوره ساسانی در دست دارنــد ،گل
نیلوفرنبودهوگلاناراست.

تاریخ جهان

«شهر ممنوعه»
 500سال تاریخ در  72هکتار!

سفیرمشهدیشاهعباسدرمسکو!
ماموریت ویژه «مهدیقلی بیگ» ،بانی حمام تاریخی بازار فرش مشهد
در دیدار با تزار روسیه و امپراتور اتریش چه بود؟

جواد نوائیان رودسری  -مهدیقلی
بیگ ان ــوک اوغــلــی ،یکی از امــرای
خــراســان در دوره شا هعباس یکم و
بانی حمام مشهور مهد یقلی بیگ
در بازار فرش مشهد است؛ حمامی که
حدود پنجهزار متر مربع وسعت دارد
و در نوع خود ،کمنظیر است و امروزه،
از آن بــه عــنــوان مــوزه مرد مشناسی
استفاده مـیشــود .مهد یقلی بیگ
منصب میرآخوری شاهعباس را داشت؛
معنای مــیــرآخــور ،ریــاســت اصطبل
است .هر چند که این منصب جایگاه
خیلی باالیی محسوب نمیشد ،اما
میتوانست مهدیقلی بیگ را در میان
رجال مملکتی جای دهد؛ موقعیتی که
باعث میشد گاه به او ،مأموریتهای
دیپلماتیک نیز ،واگذار شود.
▪میرآخوری در ردای سفارت!

دورانی که مهد یقلی بیگ به عنوان
میرآخور شاهعباس منصوب شدهبود،
دورانــی پر از کشمکش میان ایــران و
همسایه غربیاش ،یعنی امپراتوری
عثمانی بـــود .شــا هعــبــاس توانست
شــکــس ـتهــای ســـالهـــای آغــازیــن
حکومت خود را جبران کند و افزون
بر بیرون رانــدن عثمانیها از خطه
آذربــایــجــان ،در مــیــانرودان نیز ،به

پیروز یهای درخشانی دست یابد.
این مسئله ،پادشاهان اروپایی را بر آن
داشت تا به صورت جدی با شاه ایران
وارد مذاکره شوند و با او ،برای مقابله
با دشمن مشترک ،یعنی عثمانی،
پیمان اتحاد ببندند .به این ترتیب،
ابتدا در سال  1598میالدی(977
خورشیدی) ،ب ــرادران شرلی با یک
گروه  25نفره خود را به ایران رساندند
و توانستند اعتماد شاه عباس را جلب
کنند؛ چنا نکه شــاه ایـــران ،آنتونی
شرلی را هــمــراه بــا حسینعلی بیگ
بــیــات ،بــه عــنــوان سفیر خــود ،راهــی
اروپا کرد تا پیام شاه صفوی را به دربار
پادشاه اسپانیا و دیگر سالطین اروپایی
برساند .در ایــن بین ،رودولــف دوم،
امپراتور اتریش که عنوان امپراتور
مقدس روم را هــم یــدک میکشید،
هیئتی را برای مذاکره با شا هعباس
روانــه ایــران کــرد .ایــن هیئت ،پس از
سفری پرماجرا ،در  24آذرمــاه سال
 982خورشیدی موفق به دیدار با شاه
صفوی شد .با این حــال ،شاه عباس
دول ـتهــای اروپــایــی را در عزمشان
برای یاری ایران ،پایدار نمیدانست
و آگــاهــی داشــت کــه ایــن مانورهای
سیاسی ،صرف ًا برای ترغیب ایران به
جنگ با عثمانی و کاستن از فشار این

کشور بر اروپا انجام میشود .بر همین
اساس ،مهدیقلی بیگ مأمور شد که
در سفری دیپلماتیک ،به دربــار تزار
روسیه و امپراتور اتریش برود و ببیند
که آیا آنها برای اتحاد با ایران و حمله
همزمان به عثمانیها ،عزم و قدرت
الزم را دارند یا نه؟
▪مذاکرات خوب ،اما بی حاصل

مهدیقلی بیگ همراه با «فن دریابل»،
فرستاده رودولف دوم ،روانه روسیه و
اتریش شد .طبق گــزارش عبدالرضا
هوشنگ مــهــدوی در کــتــاب «تــاریــخ
روابط خارجی ایران» ،مهدیقلی بیگ
ابتدا خود را به مسکو رساند و با بوریس
گودونف ،تزار وقت روسیه ،دیدار کرد.
این سفر بسیار پرمشقت و سخت بود؛
زیــرا در زمستان و زیــر فشار نظامی
عثمانیها انجام گرفت .مهد یقلی
بیگ پس از هشت مــاه وارد پایتخت
روسیه شد و به تزار ،گزارشی مبسوط
از فتوحات ایــران در جنوب قفقاز و
شکست عثمانیها در ایــن مصاف،
ارائـــه کــرد .ظــاهــر ًا مهد یقلیبیگ
مأموریت خــود را بــه درســتــی انجام
داده اســت؛ زیــرا گودونف از پیروزی
شا هعباس به وجــد آمــد و دستور داد
یک سپاه پنجهزار نفری برای کمک

کهنترین طراحی موجود از آرامگاه نادرشاه

شهر ممنوعه ،محل زندگی امپراتورهای چین
بــود و در حـــدود ســال  1406مــیــادی(785
خورشیدی) در محل شهر قدیمی پکن ،با دستور
«جــو دی» ،دومــیــن امــپــراتــور دودمـــان «مینگ»
ساختهشد .سلسله مینگ ،دودمانی چینی بود که
پسازفروپاشیامپراتوریمغوالندراینسرزمین،
روی کار آمد .شهر ممنوعه ،از آن رو ممنوعه نامیده
میشد که محل سکونت امپراتور بود و جز خواص،
هیچ کس حق نداشت با وی دیــدار کند یا صورت
او را ببیند .ساختمان بناهای این شهر ،عموم ًا از
چوب بود و برخی ادعا میکنند که این مجموعه،
بزرگترین مجموعه ساختمانی چوبی در تمام
دنیاست .مساحت شهر ممنوعه 72،هکتار است و
دیواریباارتفاع 10متروخندقیبهعرض 52متراز
آنحفاظتمیکند.مصالحالزمبرایاحداثشهر،
ازسراسرچینوهزارانکیلومترآنطرفتربهمحل
احداثآوردهشد.شهرممنوعه،بیشاز 9هزاراتاق
داردو 14سالبرایساختنآنوقتصرفشد.بین
سالهای 1411تا 1911میالدی،یعنیبهمدت
 500سال 24،امپراتور ازدوسلسلهمینگومانچو
دراینشهرزندگیوحکومتکردند.
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هنگامی کــه نــادرشــاه پــس از
گــردهــمــایــی دشـــت مــغــان به
سلطنت رســیــد و مشهد را به
عــنــوان پایتخت خــود انتخاب
کــرد ،تغییراتی را در ساختار
شــهــری آن بــه وجـــود آورد .تا
پیش از ایــن ،مشهد به واسطه
اقدامات عمرانی دوران صفویه،
صاحب یک خیابان حــدود ًا دو
کیلومتری و بارویی مستحکم
بود و افزون بر این ،ارگ مشهد،
توسط ملکمحمود سیستانی
ساختهشد و مورد استفاده حکام
مشهد قرار میگرفت .نادرشاه
ضمن اقدامات عمرانی گسترده
برای توسعه معابر شهری و تزیین
آ نها ،تالش کرد بناهایی را در
مشهد احداث کند که یادگاری

از عهد او بــاشــد .یکی از این
بناها ،ساختمان آرامــگــاه وی
بود؛ بنایی که به شکل مدرن در
دهــه  1330مجدد تجدید بنا
شد و باغ موزه نادری در محل آن
قرار گرفته است .پیش از بنای

فعلی آرامــگــاه ،قوا مالسلطنه
بــر ویــران ـههــای آرامــگــاه قبلی،
ساختمانی احــداث کــرده بود
کــه تــصــاویــری از آن مــوجــود
اســــت ،امـــا ظـــاهـــر ًا تــصــویــری
از بــنــای اصــلــی کــه در دوران

مهدیقلیبیگابتداخود
رابهمسکورساندوبابوریس
گودونف،تزاروقتروسیه،دیدار
کرد.اینسفربسیارپرمشقتو
سختبود؛زیرادرزمستانو
زیرفشارنظامیعثمانیهاانجام
گرفت.مهدیقلیبیگپساز
هشتماهواردپایتختروسیه
شدوبهتزار،گزارشیمبسوطاز
فتوحاتایراندرجنوبقفقاز
وشکستعثمانیهادراین
مصاف،ارائهکرد
بــه ایـــران در حفظ قلعههای قفقاز
فرستاده شــود .مهد یقلی بیگ ،در
مــردادمــاه ســال  983خورشیدی،
در حالی که توصیهنامهای از تــزار،
خطاب به امپراتور اتریش به همراه
داشت ،از مسکو بیرون آمد و چنانکه
خــودش ،زیر پرتره نقاشی شده خود
در پراگ مینویسد ،در ماه رجب سال
 ،1013مطابق با آذرمــاه سال 983
خورشیدی ،به پراگ ،شهری که امروز
پایتخت جمهوری چک است ،وارد شد.
مذاکرات رئیس اصطبل شاهعباس با
رودولف دوم در پراگ ،خیلی خوب و
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حیات نادر برپا شد ،چندان در
دسترس نیست .با ایــن حال،
گ ــراور و طرحی از ایــن بنا ،در
سال  1861میالدی(1240
خورشیدی) که نقاشی به نام
«د یبــار» کشیده بود ،در مجله
«لیتور دومــونــد» چــاپ پاریس
انتشار یافت .تصویری که در قاب
تاریخ امروز مشاهده میکنید،
همان طراحی است .این نقاشی
در دوره ناصرالدینشاه قاجار
کشیده شده است .ظاهر ًا در این
دوره ،مقبره نــادرشــاه کاربری
عمومی پیدا کرد ه و بی توجهی به
آن ،باعث وارد آمدن آسیبهای
جدی به بنا شده بود که برخی
از زوایــای آن در تصویر مشهود
است.

نقاشی چهره مهدی قلی بیگ که در پراگ کشیده شده و خودش زیر آن یادداشتی نوشته است

با سرعت انجام گرفت .رودولف وعده
داد که همراه با روسیه ،با ایران برای
حمله به عثمانی همپیمان خواهد
شد .به این ترتیب ،مهدیقلی بیگ با
موفقیت کامل و در حالی که نامههای
گودونف و رودولــف دوم را به همراه
داشـــت ،نــزد شــا هعــبــاس بازگشت.

شــاه صفوی ابتدا از شنیدن نتیجه
مأموریت خرسند شد؛ اما گذر زمان
نشان داد که اروپاییها این بار هم به
قول و قرارشان پایبند نبودند .به این
ترتیب ،سفر دیپلماتیک بانی حمام
مهد یقلی بیگ در مشهد ،فقط در
حد حرف و وعده موفقیت آمیز بود!

کلنلخیلیدماغبدیدارد!
«پنجشنبه 4 ،ربیعاالول  - * 1306بعد
از ناهار برخاستیم آمدیم باغ ،دم نارنجستان
وســطــی ،امــیـنالــدولــه و نایبالسلطنه و
امینالسلطان و مخبرالدوله ،وزیر خارجه
نشسته بودند ،شورا میکردند .ما هم رفتیم
پیش آنها ،کاغذ آورده ،خواندیم .تا رفتیم
صحبت کنیم و کاغذ بخوانیم که گفتند
وزیرمختار انگلیس آمد .تا وزیر خارجه رفت
که خودش را به منزل برساند و پذیرایی کند،
ما هم کشاله کردیم(حرکت کردیم) که برویم
باز در تاالر آینه که وزیر مختار وارد باغ شد .من
بانایبالسلطنهوامینالسلطانصحبتکنان
رفتیم .از پل آهنی گذشته رفتیم تاالر آینه
ایستادیم .وزیر مختار آمد .ایستادیم .قدری
صحبت کردیم .کلنل تالبوت را آورده بود.
جوان
کلنل سرکرده سوار ملکه است .اما
ِ
الغ ِر درازی [است] ،دماغ بزرگ زینی(بینی
عقابی) دارد .خیلی دمــاغ بدی دارد .این
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کلنل از بادکوبه رفته است عشقآباد و مرو و
سمرقند .همهجا را یک ماهه گردش کرده
است .بعد ما آمدیم پایین ،رفتیم انــدرون.
امیناقدس را دیــدم احــوالــش خــوب بود.
تبش میخواست قطع بشود .بعد دوبــاره
آمدیم بیرون ،رفتیم سر در شمسالعماره،
چای و عصرانه خوردیم ،قدری تماشا کردیم.
امینالسلطان هم بود .فردا با زن و بچه و پیر و
پات ** میرویم قم».
* 18آبان 1267

** پـــات در لــفــظ بــه معنای
سریر و اورن ــگ شاهی است
امــا در اینجا به عنوان کلمه
محاورهای عامه و زاید

مـــورد اســتــفــاده
قــــرار گرفته

است.
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