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ى سان سا لک  ار خان م یرى در احوال وآث س ند:  روم نوچهر ب  م

 

محتشم السلطان،  خان ملک ساسانى ، ملّقب به القابِ احتشام حضور و -سید احمد

خورشیدى چشم به جهان گشود و در سال ٢١۶٠در سالنویسنده، سخنور، و مورِّخ ِفقید 

خورشیدى در فرانسه درگذشت ،کالبدش به تهران منتقل شد. مدفنش در سوهانک  ٢١۶۶

 شمیران است.

 

 سوابق ِپدرى و خانوادگى :

پدرش میرزا محمد حسین فراهانى ُمُتخلِّص به گلبن و ُملَقَّب به ملک الکتّاب ِثانى از سخنوران 

ه ق  ٢١١٢تا  ٢١۶۶معاصر با ناصرالدین شاه قاجار بود .که در فواصل سالهاى  نویسندگان و

مى آمد. به خوش بیانى و خوش نویسى و خوش  وى مردى بخشنده به شمار .مى زیست

آداب السرور و  حالت و منشآت و دو رساله قلمى شهرت داشت . افزون بر مجموعه ى شعر و

ه ق به دستور ناصرالدین شاه قاجار نوشت ، ٢١٠١ال سفرنامه از قفقازیه تا مکّه، که به س

در باره آثار  تحقیقاتى نیز به توصیه محمد حسن خان اعتماد السلطنه که عموى همسرش بود

 (٢، در نگارش کتاب مطلع الشمس هم با وى همکارى داشت .)تاریخى خراسان کرد

 

ک حج و وضع جغرافیایى سفر نامه ى مکّه ى میرزا محمد حسین فراهانى ،در باره ى مناس

کشور هایى است که هنگام سفر حج دیده است . ٌمْشِعر بر موقعیّت جغرافیایى و ویژگى 

آثار تاریخى نواحى بر سر راهش، حاوى اطالعات ارزنده اى  هاى فرهنگى ،سیاسى و ابنیه و

ا ت ٢١٠١منضم به سروده هاى مؤلف که به دستور ناصرالدین شاه قاجار در فاصله زمانى 

 (.١نگارش یافته است.) ٢١٠١

 

پدر بزرگ پدرى خان ملک ساسانى میرزا محمد مهدى ملک الکتّاب اوّل ، از منشیان میرزا 

ابوالقاسم قائم مقام بود. پدر بزرگ مادریش نیز عبدالعلى خان مقدَّم مراغه اى ادیب الممالک 

را بر عهده داشت )زاده قم  بود که وزارت وظایف و اوقاف ناصرالدین شاه و حکومت سمنان و

 برادران محمد حسن خان اعتماد السلطنه است. ه ق ( از٢١٠١در گذشته :  –ه ق ٢١۶۴:

از آنجا که میرزا محمد حسین فراهانى ،پدر خان ملک ساسانى ، بر حسب ماموریت هاى 

سیاسى به محاسن مسافرت به خارج آشناشده بود، فرزندش را در اوان جوانى جهت تحصیل 

 سوئیس کرد. روانه

خورشیدى به تهران بازگشت .پیش  ٢١٢٠خان ملک ساسانى پس از اتمام تحصیالت در سال 

او را به مدیریت مجله رسمى معارف را  ٢١٢۶معلِّم احمد شاه قاجار شد. در سال  خدمت و
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رئیس اداره دارائى یزد بود .در بهمن ٢١٢١برگزیدند. سپس به اداره ى دارایى رفت . تا سال 

 مامور انجام وظیفه در کنسولگری ایران در همان سال به عضویت وزارت امور خارجه درآمد.ماه 

مستشارى  وزارت خارجه، از منشى باشى سفارت گرفته تا سر کنسولى و استانبول شد. در

سفارت کبراى ایران در کشور هاى مختلف و نیابت سفارتخانه هاى ایران در سوئیس و 

بازنشسته شد. شانزده سال بعد در  ٢١٢١دارى داشت. در سالفرانسه ،مشاغل گوناگون ا

وزیری و ریاست کل انتشارات  ،سمت ِمعاونت نخستدردوران صدارت محمد ساعد ٢١١١ال س

که مدیر  ٢١٢۶و مطبوعات کشور بر عهده ى وى قرار گرفت. خان ملک ساسانى از سال 

برنامه ى کار خود قرار داد  پژوهش هاى تاریخى را در نویسندگى و مجله رسمى معارف شد.

و تا  .لهاى باز نشستگى به آن ادامه داد. در سااشتغاالت ادارى به نوشتن پرداخت . به موازات

 کارشناسى و وى عالوه بر .دماههاى آخر عمر که در پاریس به سر مى برد از آن غافل نش

ظران مباحث . از صاحب نسیاسى که به تبع مشاغل خود داشت پژوهش درزمینه ى مسائل

و ُمدرِّسان هنرستان هنر ز جمله نویسندگان نقد پرداز تاتر ا ادبیات نمایشى به شمار مى آمد.

 (١پیشگى تهران بود.)

 

دخالت سود  خان ملک ساسانى از رجال سیاسى وطن خواهى بود، که بار سیادت بیگانه و

ذر منصب دربارى و جویانه ى اجنبى را در امور داخلى ایران بر نمى تافت .چون از رهگ

وزارت امور خارجه بر  معاشرت مستمر با سلطان احمد شاه قاجار، و دیگر مشاغلى که در

ایادى داخلى آن  کیف مقاصد استعمارى و نفوذ سیاسى انگلستان و عهده داشت ،به کم و

که به مدیریت مجله رسمى وزارت  ٢١٢۶دولت واقف بود ،با کوششى خستگى ناپذیر از سال 

در خفا آغاز مبارزه کرد ،تا آخرین دم حیات که در پاریس مشغول  منصوب شد ، ومعارف 

 مبارزه قلمى بر علیه سیاست انگیس و نوشتن کتاب فراماسونرى بود. از مجاهدت فکرى و

نقشه  . بنا به مقتضیات زمان در خفا و آشکاریرانیش غافل نشدایادى اجرائى ا عوامل نفوذى و

مال کرد. آثار ِقلمى ارزنده اى باقى گذاشت که هریک ى بیگانگان را برران براندازانه هاى ای

کار ساز است . هرچند برخى از اظهار نظر هاى افراطى وى که جنبه  آیینه عبرتى درس آموز و

 .رى درست و جلوه ى عینى خارجى استذهنى ِاحساسى دارد ، فاقد مصداق فک

 

 :فات روشنگرانه اش به شرح زیر استاهم تألی

 آگاهى نامه 

 سیاستگزاران ایران در دوره قاجاریه، در یک مجلد 

 تاریخ رابطه سیاسی ایران و عثمانی، در سه مجلد 

 مرزهای ایران در دوره نادرشاه 

 هفت داستان تاریخی از قرون گذشته ایران 
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 یادبودهای سفارت استانبول 

 دست پنهان سیاست انگلیس در ایران 

 وسیقی و آواز در ایران باستان و چگونگی حمله شاهد شیراز )مشتمل بر تاریخچه م

 اسکندر به ایران(

 : تألیفات دست نوشته ى وی به قرار زیر است 

 دوازده سال با احمد شاه 

 تاریخ فراماسونری در ایران 

 سرگذشت و احوال معاصرین، در دو مجلد 

 خاطرات خان ملک ساسانی 

 

یر الشعراء، سید محمد صادق ( را خان ملک ساسانى در باره ى امکتاب )آگاهى نامه

فراهانى ،متخلّص به امیرى که از عمو زادگان وى بود ،و مقارن ریاست دارائى ِخان ملک 

ه ق ٢١۶٢درسال  ساسانى در یزد ، ریاست داد گسترى آن شهر را بر عهده داشت ،نوشته و

 میالدى در چاپ خانه ى کاویانى برلین منتشر ساخته است . ٢٢١١/ مقارن با 

 

 هجاى عمو زاده اش مى گوید : در آن کتاب در باره ى هجو و وى

و همچنین است هجوهاى آن سخنور بزرگ، یعنی در زبان فارسی شاید جز تاج الشعرا »… 

سوزنی کسی این قدرت را نداشته ولی با یک تفاوت که هجوهای بی نظیر حکیم سمرقندی 

مراتب این شیوه بى مثل و مانند همه تند و سخت و شدیدند. اما ادیب فراهانی در تمام 

است. کنایات شیرین، شوخی های نمکین، تمسخرهای تلخ، نیش های گزنده، حمالت 

لرزاننده و باالخره دشنامهای سهمناکش همه استادانه و قابل شنیدن اند. و اگر جمعی هدف 

، هجاهاى ادیب الممالک همه شنیدنى است و چقدر ……………..تیر هجای او شده اند 

حه ها و هجوهاى او مستحق امعان نظر و کشف سبب هاى اجتماعی عصر حاضره مى مدی

 (۶… « )باشند

 

سیاست گزاران ایران در دوره ى قاجار( عنوان کتابى است . مشتمل بر حوادث تاریخى نیمه )

ى دوم دوره ى قاجار و احوال سیاستمداران معاصر با ناصرالدین شاه و برخى از رجال 

مدارک روشنگرى  مستند به اسناد و تَّکى به منابع متعدد خطى و چاپى وسیاسى دیگر، مُ 

که در اختیار خان ملک ساسانى قرار داشته است .به همین لحاظ از منابع ارزشمند تاریخى 

است . که از رویدادهاى سیاسى تاریخى آن زمان به گونه اى شایسته پرده بر مى گیرد. در 

 صفحه به زیور طبع آراسته گشته است. ١۶١تهران در توّسط انتشارات بابک  ٢١١١سال 
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دارنده ى تاب تاریخى دیگرى از اوست .در بر( فرنام ک)دست پنهان سیاست انگلیس در ایران

واقعه ى قتل گریبادوف و چگونگى ِ قتل قائم مقام است. نویسنده از نقش آقا خان محالتى 

، شاه ِکرمان و بلوچستان شود . به هاه مى خواست با همکارى انگلیسى پرده بر مى گیرد ک

 شرح ِ اقدامات ِ محمد تقى خان چهار لنگ بختیارى مى پردازد که به اغواى

 .لرستان و خوزستان را در سر داشت ( قصد تجزیه ى)مستر ال یارد انگلیسى

 

از مقدمات تجزیه ى جزائر بحرین و چگونگى تجزیه ى نفت زهاب از ایران و نحوه ى تأسیس 

 شاهنشاهى ایران ، کشف اسرار مى کند. در نکوهش رجال منفعت طلب ایران فروش وبانگ 

بیگانه پرور ابائى ندارد ،میرزا على اصغر خان امین السلطان را طاعون مصر و وباى هند بنامد . 

یا محمد حسن خان اعتماد السلطنه عموى مادر خود را در فرار به روباه تشبیه کند . در حمله 

و برحال دودمان هاى کهن سالى تاسف خورد که به دست عمال ( ۴بداند .)مانند شیر 

 (۶شرکت سابق نفت برچیده شدند.)

 

 خان ملک ساسانى در باب انگیزه ى تالیف این کتاب چنین مى گوید:

چندین سال بود قلم مرا ماللت مى کرد که چرا نیاز هاى سیاسى خودت را جمع آورى نمى “

؟! کمتر کسى در ایران مى زیسته که شش تن از شاهنشاهان منتشر نمى کنى  نمائى و

 اهل ادب و گذرانیده و ایران را دیده و با عشق و عالقه به وطن پنجاه سال در سیاست عمر

چرا لیست جاسوسان سفارت انگلیس را در ایران ، با شرح احوالشان منتشر ……..تاریخ باشد

ال وقتى پیدا خواهى کرد که مردم ایران نمى کنى مگر تصوّر مى نمائى ،مناسب تر از حا

 تشنه ى شناسائى آنها باشند؟

 

گفتم عجالًه  تسلیم قلم شدم و عذر نداشتم و حقیقت این است که براى این کار دیگر بهانه و

شمه اى در این زمینه مى نویسم تا خاطر عاطر او را راضى کرده باشم . و اال ذکر همه آنها 

بین المللى اول را که  د . اینک قسمتى از یاد بود هاى دوره جنگکتابى جدا گانه الزم دار

محتوى اسامى چندین نفر از این جاسوسان است منتشر مى کنم .چون الزمه شناسائى 

 (١.”)از آنجا شروع مى نمایم  ،ل آغاز مى شوداز پنجاه سال قب موضوع تقریباً 

 

ه به هنگام اقامت در لوزان و مسوده اى نیز از خاطرات خان ملک ساسانى در دست است ک

یزدگردى نوشته ، عالوه بر آنکه حاوى  ۴٢١٢در فاصله ى زمانى شهریور تا آبان ماه ِ سال 

به یاد مانده هاى تاریخى سیاسى نویسنده  آگاهى هاى ارزنده از وقایع دربار احمد شاه و

فراطى وطن ، که مبتنى بر احساسات اعقائد شخصى وى را باز گو مى کند است ،آراء و

تقابل و مخالفت با سیطره فرهنگى و نفوذ سیاسى بیگانه است . اعم از اعرابیان  دوستى و



5 
 

5 | h t t p s : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   P D F  B y :  
 

یک به نحوى کعبه آمال ملى نویسنده را آماج  بََدوى و یا استعمارگران متمدن باخترى که هر

خالت د حمالت ویرانگر انیرانى ساخته اند. در عین حال در مواجهه با بسط نفوذ دول اروپایى و

 فزاینده آنها که منجر به نقض حاکمیت ملّى ممالک مشرق زمین ، مى شود، اتحاد و

 همبستگى مسلمانان را چاره ى کار مى داند.

 

 (١، در ابواب زیرین قابل بخش بندى و پى گیرى است.)رئوس مطالب مندرج در این مسوده

 اظهارات نصرت السلطنه در دربار احمدشاه -٢

 کنتس میتا، دختر وزیر مختار اتریش عشق احمد شاه به-١

 تبعات واگذارى امتیاز حفریات اماکن تاریخى به فرانسوى ها -١

 معارف ایران-۶

 روزنامه نگارى و اتفاق کلمه-۴

 خسوف اسالم-۶

 پوزش وسر شکستگى تا کى-١

 

 :نقل قول از نصرت السلطنه

سر ششم مظفر ( پاده حسنعلى میرزا نصرت السلطنه )حسن على ِنصرْت مظفرىشاهز

تحصیل کرده بود ،بر خالف برادرانش ساالرالدوله  الدین شاه قاجار ،شاهزاده اى ادب آموخته و

منطقى وقانع و مورد عالقه ى پدر بود، به  شعاع السلطنه گرد شرارت نمى گشت. معقول و و

بیات و . به آموختن ادکرد به قصد تحصیل در پاریس ماند همراه مظفرالدین شاه به اروپا سفر

 ریاضیات و زبان هاى خارجى پرداخت. تا پیشرفت چشم گیر کرد. در دوره ى سلطنت پدر و

برادر جز تصدى چند حکومت کوچک ،کار دیگرى نداشت. ولى در عهد سلطنت احمد شاه، 

 از محارم مجلس شاه به شمار مى آمد. کرمان شد. چند مرتبه حاکم فارس و

 

احمد شاه میل  ،ن از نصرت السلطنه نقل مى کندوزاخان ملک ساسانى در مسوده ى ل

توگراف داشت . شبها مى فرستاد، ازآنتوان نامى که توزیع کننده ى فیلم زیادى به سینما

هاى خارجى در ایران بود ،دو فیلم کرایه کنند. به مبلغ هشت قران اما براى این که ضرر نکند، 

ن کار بدهم. هرکس مى خواهد فیلم مى گفت من از کجا پول دارم شبى هشت قران براى ای

ببیند باید نفرى یک قران به من بدهد. زنش که خیلى از این مطلب متغیّر شد، یک قران درآورد 

 (٢و به شاه داد از همه حتى از کلفت ها هم این یک قران را گرفت.)

 

( محمد حسن میرزاموى شاه ،خود در باره ى ولیعهد )پس از نقل قول فوق از ع ،نویسنده

 چنین مى گوید:
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مفتن  باطناً خیلى دو رنگ و بد جنس است . ظاهراً خیلى متواضع و ولیعهد خیلى موذى و

نسبت به برادر بزرگش )احمد شاه( دارد. هرچه او مى  است. عالوه بر اینها حسد غریبى

 کند، این هم مى خواهد بکند. در صورتیکه برایش مقدور نیست .

الغر مى شود ،اگر برادرش با کسى الفت  با اینکه زرد و د. وپس روز بروز خودش را مى خور

برادرش بکند. اگر چه برادرش هم حسود است. میل ندارد  بکند ، او مى خواهد ، بیشتر از

 (٢٠با آنها محبت کند.) ولیعهد به نوکر هایش زیاد مالوف شود و

 

 ایرانى مى گوید:در مورد عالقه ى احمد شاه به زنهاى فرنگى و کشف حجاب از زنهاى 

از وقتى که فرنگیها را  ، دیگر هیچ چیز جز دختر نمى بیند واین ایام که شاه شهوانى شده در

دیده دیگر میل به زن ایرانى ندارد. حتى بى میل هم  نمایش تماشا و در مجالس سیر و

قبل که یک سال  مثل اروپائى ها بگردند . به خاطر دارم رویشان را باز کنند و نیست که زنها

من پیشش رفتم. صحبت حجاب شد. گفت محال است که من راضى بشوم زن هاى ایرانى 

 بى حجاب باشند.

 

این  ز نمى خواند. حسودان من گفته انداین مدت این قدر تفاوت کرد. حاال صبح که نما در و

یر ، تقصبیرونى ها اتفاق مى افتد تقصیر ملک است. حاال هرچه که مخالف میل اندرونى ها و

. نصرت السلطنه که چند مى کند که شاه تعریف فرنگستان راملک مى گذارند. خصوصاً وقتى 

، گفته اینها را ملک از شمیران به شهر آمده بود روز قبل با مادرش درشکه نشسته و

 (٢٢کرده وااّل برادر زاده اش خودش بر خالف معمول اسالم کارى نمى کند.) القاء

 

هر دو روز یک مرتبه به طرف  س میتا دختر وزیر مختار اتریش شده وشاه بى اندازه عاشق کنت

منتظر دیدار مى شود همه این کار را به گردن من انداخته اند.  منظریه حرکت مى کند. در آنجا

آنها متغیّر  هیات وزراء رسیده و ترک اینکار گفته اند که این مطلب به دیروز براى ترس شاه و و

 (٢١شده اند.)

 

اشعار کج مبهم مایل است. و بواسطه این کار تمام نوکرهایش اشعار کهنه ى بى  شاه به

انند. خود شاه به من هر روز برایش مى خو مى نویسند و مصرف عاشقانه در دفتر هایشان

داشت مى کند. اما در دفترش تمام تفصیل عروسى اقتباس کرده، دفترى تشکیل داده که یاد

پشت گوش فراخ است. در همه کارى  مى کند. شاه خیلى تنبل ودختر امپراتور آلمان را ضبط 

 (٢١تنبلى مى کند. و هیچ کارى را مجدانه اقدام نمى کند.)
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 Jacques Jeanدرمورد کشفیّات و حفریّات باستان شناس فرانسوى ژک ژان مرى دو مرگان 

Marie de Morgan :و واگذارى امتیاز حفریات به دولت فرانسه چنین نوشته 

ت به خانه هر کس که غالم مامور حفریّا که یک مسیو فرانسوى با……. ید منتظر این بود با

بشود و بهانه بگیرد، که در فالن وقت تو فالن زمین را حفر  ، سرزده داخلدلش مى خواهد

چه اسباب کهنه در خانه تو پیدا مى شود  فالن اسباب را پیدا کرده اى، حاال باید هر کرده اى و

دست آنوقت ایرانیانى که از  جریمه هم بدهى . ت جمهورى ) فرانسه( بکنى وتسلیم دول

، واندکى خون در رگشان به َدَوران افتاده چون در ایران ظلم و بى حسابى خسته شده اند

در پناه آن دادگاه بیندازند، مجبور مى  ،محکمه منظم با قانون مدوَّن نیست. که خودشان را

 نگهدارى کنند. آن وقت است که خونها ریخته خواهد شد. و، حقوق خود را شخصاً شوند

 دولت ایران به زحمت خواهد افتاد. آنهایى که خیال مى کنند براى حفریات قانونى بنویسند، و

آن را به خارجه واگذارند، گویا با مؤمن کور محشورند. بعالوه یا خودشان را مسخره کرده اند یا 

 یا امتیاز بدهد که در زمین شخصى رعایا حفریات کنند؟ را! کدام حکومت مى تواند اذن ما

 مسیو دو مرگان قانون شناس در خالصه حفریّات شوش مى نویسد، که چون زمین ایران تماماً 

! ها! ها! چه بى شرمى بى درهمه جا حفریات ممکن است. ها ت،متعلّق به شخص شاه اس

 جا ! پس بیست میلیون ایرانى که اند؟!

 

مى دانند که یک وجب زمین ایران بى صاحب نیست. در همه دهات ایران  ایران شناسان

یاد  کرمانشاهان خصوصاً هر تکه زمینى پر از خرابه ها و خوزستان و –عموماً و در خاک پارس 

درد سر  ننگ و رسوائى و پس اگر قانونگذاران حفریّات مى خواهند که گارهاى ایرانى هاست.

 (٢۶در این باب بیشتر فکر کنند.) شان را قدرى بمالند و، چشمهابار نیاورند خوب است

 

 :در مورد معارف ایران مى گوید

 و انى براى تحصیل به اروپا مى آیندبا وجود اینکه شصت سال بیشتر است. که جوانان ایر

، گویا ایران نتیجه اى که قابل ذکر باشد، تا کنون نبرده . شده مبلغ ها پول براى مصرف خرج

 در موقع خود جهتى تازه شده و اثر هر یک از این جهات دى را جهت بسیار است. واین نامرا

، عجالًه یکى از آن جهت ها که به نظر اهمیّتش بیشتر است، ذکر مى اثرى از نو بخشیده

 کنیم:

؟ ایّامى که ایران در کجا آمده ایم؟ چه کرده ایم؟ از ها است که ما نمى دانیم کى هستیمقرن

 چنان نفوذ اعراب در ایران زیاد شد که همه چیزمان عرب شد. فاء عبّاسى بود،تحت اقتدار خل

به عربى نوشتند، زبان  کتب تازه را ، کتابها معدوم شد ومین که الفباى پهلوى از میان رفته

ند، در آن عرب در همه جاى ایران معمول شد. چنانکه امروز جوانان ایرانى را به اروپا مى فرست

، یا به غارت نرفته بود، پسرش را براى تحصیل به ایّام هر ایرانى که سرمایه اش نسوخته
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دارالسالم بغداد مى فرستاد. این طاّلب هم به عینه عینه مثل امروز که شاگردان لغات 

اروپائى به ایران مى برند، هرکدام چندین کلمه عربى براى وطنشان سوغات مى آوردند. با 

ه باعث سرفرازى خالق کهنه ى خود را ک عقیده و روز بروز تازه عقائد تازه به ایران آمد. ولغات 

 از ساده دلى به فلسفه دیگران که خطرناک و ، جستجو نمى کردند، وپدرانشان شده بود

 (٢۴کشنده بود مى گرویدند.)

 

افتخارش از هند  ى وبراى بزرگ ، وم عمر در میدان جنگ بودایرانئى که براى نگهدارى ایران تما

خواجگىیش را  سر بلندى و ،نگاه مى داشت، وطن پرستى یه را در تحت فرمانتا قسطنطن

پیشه ورى که عمرش در آبادى  جالل الدین رومى با عقیده فنا به باد فنا داد. ایرانى کشتکار و

ى مى ، همین که عقیده فنا در سرش جاى گرفت، چون فانازدیاد تموّل ایران صرف مى شد و

، منتظر فانى شدن دست از همه چیز کشیده شد، هرچه داشت از راه خیرات داد، و

 (٢۶شد.)

 

، اثر خودش را بخشید. یعنى ینکه بنى آدم اعضاى یک پیکرند هما مساوات و عقیده برادرى و

هاى سر به فلک بر کشیده را با خاک مساوى کرد. آنهایى  کاخ ایرانى را به خاکستر نشاند. و

، تا وقتى که فرستادند ئى ایران براى ما سوغاتمساوات را براى اخذ دارا یده برادرى وکه عق

خودشان به این عقیده عمل نمى کردند، از چین تا اندلس را در تحت تصرّف در آوردند. همینکه 

تر از ما در صحراها پا ز بدامرو هم این افسانه ها را باور کردند، روزشان سیاه شد. و خودشان

  مى روند. به بندگى دیگران ه مى دوند، وبرهن

 

، در د. اّما امروز که هرچه داشته ایمدوله( بودیم همه به ما برادر خطاب مى کردنتا وقتى که )

 ، همه از برادرى ما ننگ دارند.به فالکت افتاده ایم راه برادرى داده و

 

نویسندگان ما هر ، جز فردوسى توسى دیگر سست شد عقائد فلسفى و اخالقى ایرانیت که

ترجمه کردند.  بود. یعنى کتب معموله مدارس بغداد را تقلید و عقائد تازه چه نوشتند به طرز و

مقدونى را کیانى  اسکندر ایرانى و به ایرانیان تهمت بت پرستى زدند. بنى اسرائیل را

د، کتب ، از مسافرت پاریس بر مى گردمثل امروز همین که یک نفر ایرانىدانستند.! بعینه 

، فوراً به پارسى ترجمه راى منافع شخصى خود جمع کرده اندفرانسوى ها ب نفیسه آنجا را که

نفر ایرانى را  سیصد نفر یونانى پانصد هزار مى نویسند در جنگ ساالمین مى کنند. و

  (٢١سرشان را مثل گوسفند بریدند!) ، وشکست داده
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پیشینیانش این قدر اهمیّت  که فردوسى وفریدون  جمشید، و هوشنگ و به تاریخ کیومرس و

تمسخر مى کنند، و دلیلشان این است که اگر این ها  ،اده اند، این ترجمه کنندگان جدیدد

شارلمانى  ، کلودیس ومى کردند. اگر این دلیل کافى استافسانه نبود، در کتب اروپائى ذکر 

 (٢١نشده ) هم باید افسانه باشد. چون در کتب ایرانى هیج ذکرى از آنها

 

ایرانیان  ، بهمثل آن ترجمه کنندگان بغداد رفته، ن ترجمه کنندگان از پاریس برگشتههنوز ای

مادى جدائى مى اندازند، و گاهى باختریان  میان ایرانى و ، گاهىتهمت بت پرستى مى زنند

پسرش یاد نیّت سه چیز به را ترک یا چینى مى نویسند. پدر ایرانى قدیم از اصول ایرا پارتها()

، تیرانداختن ، پدر ایرانى امروز براى نگهدارى ایران مى داده: راست گفتن، سوار اسب شدن

، باید گاهى چهار بداند اصول دین را هم پسر بیچاره که هیج اصولى به پسرش یاد نمى دهد،

 اصول ایرانیّت نداریم.  ، عادت ایرانى ویرانى، گاهى پنچ چون چندین قرن است که تربیت ا

 

عباى شانه ى زرى به خانه  ، با چپیه عکال وس از مکّه یا عراق عرب بر مى گشتدیروز هرک

فکل وارد خانه اش  اش وارد مى شد. امروز هرکس که از اروپا بر مى گردد، با کاله حصیرى و

مساوات یادگار مى آوردند. مسافرین امروز  مى شود. مسافرین دیروز براى ما عقیده ى فنا و

 آنارشیسم سوغات مى آورند! عقیده ى سوسیالیسم و براى ما

 

بشناسد، از خانه اش خارج مى  قبل از اینکه خودش را ، ویرانی ئى که اصول ایرانیّت نداردا

بگیرد که براى وطنش مفید باشد؟ کسى که میان جسم  ، چطور مى تواند چیزى یادشود

 چه ثمر دارد؟! جسم بى جان تفاوت نمى گذارد، تحصیل طب کردنش جاندار و

 

از اروپا به ایران برگشتند  ایرانیانى که در این مّدت شصت سال واقع تحصیل کردند و جمعى از

، خود را گم کردند. بعضى از آنها از بس در اصول مخالفت دیدند ختند، چون ایران را نمى شنا

فع این جهات ، احساسات دیگر آنها را در رفهمیدندبعضى که مى  جهاتش را نمى فهمیدند. و

، از بى حوصلگى خودشان را با ئى که این جهت ها را نمى فهمیدندعاجز مى داشت. آنها

، عاجز بودند چرس وعرق مى کشتند. و آنها که مى فهمیدند و ششلول یا با تریاک و

 بى قیدى مى زدند. خودشان را به دو روئى و

 

األرضین هارون  فى السموات ودیروز در مدارس اصفهان و خراسان خطبه به نام حجت هللا 

روس تهران که پایتخت مملکت  امروز در مدارس آلمانى و الرشید عباسى مى خواندند، و

ار نفر غیرتمند روبروى هز ، فرزند هاى ایرانکیقباد است، در جشن آلمانى ها کیخسرو و

، بر سر ماستپراتور آلمان که خداوندگار الها تو سایه ى ام” ، ومى گویند ایرانى مى ایستند
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فرانسه یا به جاهاى دیگر از اطفالى که براى تحصیل به آلمان یا به ” بیچارگان مستدام بدار. ما

شد آن روزى که در دبستانهاى دهلى، در داشت. اى واى چه  ، چه توقع بایددیگر مى روند

اه یونان، خطبه به نام شاهنشدر ژیمناز هاى  ، ومدرسه هاى بابل، در مصطبه هاى منفیس

امروز نمى داند. آن روز  ایران مى خواندند. آرى آرى آن روز ایرانى مى دانست کیست. و

 آلمانى است. انگلیسى و امروز روسى و زندگیش ایرانى بود. و اصول

 

 

م ه ، وتواند در یک لحظه هم ایرانى باشد، که شخص بعجبا در هیچ جاى دنیا، ممکن نیست

آلمانى بهتر است، یا  ، یا عرب وکه ایرانى بودن بهتر است، ، در اینجا ما بحث نمى کنیم…..

 ، که بفهمیم از چه ملتیم .روس؟ اّما براى ما الزم است

 

، تا مسافران بى ایرانیت داشته باشیم ، باید یک اصول براى تربیت واگر واقع ایرانى هستیم

 (٢٢نیاورند. )، برایمان سوغات حیاتمان را مسموم مى کند انصاف هر روز اصول تازه که

 

، راى تربیت اطفالمان کتابهاى الزم، قبل از همه چیز باید باگر مسلَّم شد که ایرانى هستیم

در ایران مدارس خوب باز کنیم. که  ، بنویسیم . وداشته باشند صول ایرانیّت موافقتکه با ا

، اصول رانىعادات ای اخالق و ،ده سالگى در آنجا تحصیل کنداقالً تا سن هیح شاگرد بتواند

سفارت  لوازم حوائج امروز را بیاموزد. چنین ایرانى هرگز اسرار خانه اش را به ایرانى نگهدارى و

با اصول  به هر جانور شاپو برسرى زیر دستى نخواهد کرد. و خانه هاى خارجه نخواهد برد. و

 به چین برود، همیشه ایرانى خواهد بود. یا ،ثابت اگر به اروپا

اید براى این مدارس اگر ایران بخواهد ، شاگرد به اروپا بفرستد، باز هم ب کتب ودرانتظار این 

بهر  بد اخالق ممالک مختلفه اروپا را بسنجد و یعنى خوب و ،خودش یک اصولى معین کند

 ، شاگرد بفرستد.عادات بدش کمتر بود کدام که اخالق و

 

ر همه کشمکش ها بى رد و دچون دولت سوئیس هیج پلیتیکى در مشرق زمین ندا………

عقائد تمام ملل را محترم مى شمارند، وهر چه درس مى  در مدارسش اصول و ،طرف است

دهند از روى نظر علمى است. نه غرض شخصى، با وجود این محسنات باز أطفال کوچک را 

حتى المقدور باید جوانانى را فرستاد که در مدارس ایران تا  به سوئیس هم نباید فرستاد. و

 (١٠درجه تحصیل کرده اند.) یک

 

 اتفاق کلمه: روزنامه نگارى و
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 در باب روزنامه نگارى نیز مى گوید:

روزنامه نگارى از ، کارى است آسان و وّر مى کنند که ایجاد یک روزنامهبعضى ها به غلط تص“

اگر چه بى  -کاغذى بدست مى آورند. یک اسمى قلم و دوات و ، همینکهآن آسان تر است

اسمش را اداره روزنامه  ،کرده ذ مى نویسند و دکّانى اجارهبر روى کاغ –باشد  مسّمى هم

 (١٢”)مى گذارند.

نامه هاى ایران مسلک معینى ندارند، گالیه مى کند. مى خواهد در مشرق سپس از اینکه روز

عالوه بر درج  روزنامه هاى مفید با مسلک معین چاپ شود، در ایران خصوصاً  زمین عموماً و

بزرگ نمائى  گوئى هاى مغربیان و، در تقابل با بد، و اخالقىاجتماعى، فنى ،ب ادبىمطال

مشرق  روزنامه نگاران ایرانى و ، نویسندگان واى اروپائى از عیوب مشرق زمینیانروزنامه ه

 ”بنمایند که نمرده ایم بنویسیند و فریاد کنند و” ،زمینى

عقائد باطل  ن با هم اتّحاد کنند، اعمال قبیح وبایستى همه ى روزنامه نگاران مشرق زمی“

خانه خود بیرون کنند تا مغربیان ببینند که مشرق زمین  را از دزدان را روى دایره بریزند و آنها

 ”نخواهند ُمْرد  نمرده و

، شیعه و سنى را از هم جدا کرده تا بتواند هر کدام را قلم دشمن است که مسلمان و هندو“

 ذلیل کند. یر وبه نوبت خود اس

افغانى و  پنج ملیون ایرانى و سى و قلم است که مى تواند در آینده سیصد ملیون هندى و

هم متحد کند و ریشه ى دشمن عموم را از بیخ  عرب را با شصت ملیون ترک و کرد و

 (١١”)بکند

 

 خسوف اسالم :

تا اقیانوس خان ملک ساسانى در این بخش به وسعت ممالک اسالمى که سابقاً از چین 

در بر  غیره را تاتار و مغول و چینى و هندو و ایرانى و عرب و اطلس را شامل مى شد و اقوام

 ، اشاره مى کند.یمى که موجد فتوحات مسلمانان بودمى گرفت و تعال

سالطین عثمانى را نشأت یافته از دلبستگى  عباسى و گشایى هاى خلفاى اموى وکشور

 جان و” چون به حقانیتش یقین داشتند که ت مذهب مى داند،مسلمانان آن ازمنه به حقیق

روحیه ” براى نگهداریش از همه چیز چشم مى پوشیدند مالشان را فداى اسالم مى کردند و

غرب عالم را به تصرّف آنها  شرق و قدرت هزار ساله مسلمانان گشت و اى که موجد عزّت و

به مسلمانان طعنه مى زنند در برابر فرمانش  که امروز تمسخر مى کنند، و آنهائى و ”در آورد.

 (١١”)حکمش را مى بوسیدند مى لرزیدند و

 

 خان ملک ساسانى در ادامه ى مطلب چنین مى گوید:

اندى از  و سیصد و آن پیمانه ریخت امروز که هزار هزار افسوس که آن سبو بشکست و“
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بى مقدار است .عیسویان خوار، و زار و مسلمانان  ، اسالمهجرت محمد هاشمى مى گذرد

از طرف  ، ومى آموزند و بى اعتنائى به مذهب ! از یک طرف به مسلمانان ال ابالى گرىمتمدن

 .براى عیسوى کردن مردم مى فرستند دیگر کشیش ها به اطراف دنیا

 

مسلمانان را به بى  دستى به با مذهبى ون قرن همکیشان خود را با کمال تردر مّدت چندی

شاگرد مسلمان براى تحصیل به اروپا مى آمد به قدرى از  . هر چهعوت مى کردندمذهبى د

بى مقدارى در باب اسالم مى  پستى و این خوش کرداران عیسوى مذهب طعنه و شنعت و

 .کرد که معنى تمّدن بى مذهبى است یقین مى ، که از مسلمانى بیزار مى شد وشنید

ه اشخاصى که به ریشه ى هستیش تیشه زده ب مى گشت. وبا این عقیده به وطنش بر

آیین  به مذهب و این بود که به شکل آنها در آید و مهم ترین خیالش بودند، احترام مى کرد و

که به  جان ملّت است تمسخر کند. نتیجه ى این کافر ماجرائى ها این شد که حیات و

امروز مى خواهند  ، وبیشتر ممالک اسالم را متصرّف شدند ،مسلمانان بى غیرتى آموختند

 (١۶” )مسلمانى را پا مال کنند

 

ر مسلمان تاجدا ١۴ملیون فرسخ مربع در تحت تصرّف  ١١هزار سال بعد از هجرت بیشتر از “

بیشتر از سه هزار فرسخ مربع  ،عثمانى شده منحصر به ایران و امروز که دول اسالمى ، وبود

به کتاب مبینش قسم که محمد هاشمى  ،کنتمس در تحت تصرّف ندارد. آن هم با چه ذلّت و

 از حال اسالم و وضع مسلمانان امروز تنّفر دارد. پیغمبرى که تمام عمرش در میدان جنگ کرد و

،گلوله ى قزّاق روس بیرق ایران را سوراخ مى به آسمان افراشت کجاست که ببیند علمش را

 (١۴”)علم عثمانى در طرابلس سرنگون مى شود. کند. و

 

تبریز به عصمت دختر  سالداتهاى روسى در اردبیل و ،وران اسالم کجا هستند که ببینندیا“

ن هاى . پشتیبااستر مى بندند در مساجد اسب و و هاى مسلمین دست درازى مى کنند

مردهاى بى گناه را  ، سربازهاى ایتالیا در طرابلس بعد از آنکهاسالم کجا هستند که ببینند

شادى باالى نعش پدر  ، زنهاى عرب را بریسمان بسته براى تماشا ودست بسته شهید کردند

این منظره ى ناهنجار را مشاهده کند، روبروى  پیرزنى که نمى خواسته، و برادر آوردند و

 (١۶” )مى کنند. تیربارانش عورش کرده و چندین هزار مرد اجنبى لخت و

 

 سرشکستگى تا کى : پوزش و

 ى مى نویسد:سر شکستگ تحت عنوان پوزش و

، ساعته شده ۶١حاال زندگى ایران  ،ل که از تاجگذارى کیومرس مى گذردسا ۴٢١٢پس از “

از  . وز امالک شعاع السلطنه احضار کنیمکه ژاندارم ها را ا ساعت وقت داشتیم ۶١دیروز 



13 
 

13 | h t t p s : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   P D F  B y :  
 

 دوست خدمتگزارمان مسیو ساعت وقت داریم که ۶١. امروز سفارت روس عذر بخواهیم

بعد از این به صالح روس خدمتگزار اجیر کنیم تا  ه خاطر روسها جواب بدهیم. وشوستر را ب

مروز بلژیکى هاى باغیرت، ایران را به روس بفروشند. وزیر امور خارجه ى انگیس که ا مثل

شى را که براى سوختن خانه ى روشن کردن آت ، زحمتشدهباعث خجالت ملّت انگلیس 

،که مبادا صل آن آتش را از دور باد مى زند، متّ خودش ، امابه روس ها واگذاشته ،ماست

ایران نجات یابد. وزیر امور خارجه ى انگلیس از یک طرف مى گوید که اساس  خاموش شود و

گر مى گوید، محال است که از طرف دی انگلیس روى استقالل ایران است. اتحاد روس و

انگلیس  آن این است که روس و هست و ایران بروز اولش برگردد .یک نکته در اینجا ،بگذاریم

بى غیرتى آن معنى را  ما از احمقى و ، یک فعل دیگر داده اند وبه لفظ استقالل

 (١١.” )نفهمیده ایم  تاکنون

 

، همه ى آسیاى غربى را تصرّف کرد، فرمان داد که پانصد سال قبل که داراى اوّل و هزار دو

: اوّل هنشاه ایران در آنجا مى نویسد که، شانقش کنند امه اش را در کوه بیستونفتح ن

تاز لشکر  از تاخت و درخواست داریوش پادشاه از اورمزد پاک این است که خاک ایران را

به فرزندان ایران این قدر قوّت دهد، که نگذارند، که خاک هخامنش به  دشمن محفوظ بدارد. و

 ،که ببیندافتد، روى ما سیاه ، داریوش پادشاه کجاست  دست اجنبى

 همه مرز ایران پر از دشمن است

 شیون است به هر دوده اى ماتم و

 جاى بالست همه جاى آشوب و

 نشیمن گه تیز چنگ اژدهاست

درّه دویست  صد سال پیش اسپانى هم مثل ما بى لشکر بود، اّما اهالى اسپانى در کوه و

ایالت  هم در دهات و ر ماریز کردند. لشکریز و  داده، هزار قشون مرتب ناپلئون را شکست

هندى  عثمانى و هنوز جوانان مرد صفت داریم پس کى به داد ایران مى رسند. پس برادران

 (١١وافغان ما کى به ما کمک مى کنند؟!)

 

اسانى محتشم خان ملک س – نقل اقواِل سید احمد این بود شمه اى ازشرح احوال و

یک سو پرچم افتخارات باستانى را به دوش  ،دیپلمات ایرانى استعمار ستیزى که ازالسلطان

از سوى دیگر در تقابل  و ،افتخارات گذشته یاد مى کرد از مواریث ایران باستان و و مى کشید،

جنگاورى پیروز مندانه ى  تعارض با مطامع ِاستعمارى ممالک باخترى،جهان گشایى و و

سیاسى نظامى مشرق اتفاق  آرمان اتحاد اسالمى و سرداران مسلمان را مى ستود. و

 پروراند!سر مى  در زمینیان را
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 منوچهر برومند م ب سها

 ٢١٢۴پاریس سوم تیرماه 

 

 

 مستندات: مآخذ و

آثار میرزا محمد حسین فراهانى ، یغما  اشاره اى بر شرح زندگى و –، حافظ : فرمانفرمائیان٢

 (.١۶-٢١( : ٢١۶١نه ) فروردین ماه  هشتاد و شماره صد و –

 ه ى ایرانیکا ،مدخل فراهانى ، میرزا محمد حسین به انگلیسىدانشنام

در تهران با  ٢١۶١این کتاب به کوشش مسعود گلزارى ،توسط انتشارات فردوسى در سال -١

اماکن مندرج در آن را توضیح  اشخاص و . مصحح کتاب اعالم وصفحه منتشر شده است ۶٢١

 است.تصحیحات خود را بر آن افزوده  داده و اضافات و

خورشیدی.  ٢١١٠اسکویی، مصطفی، پژوهشی در تاریخ تئاتر ایران، مسکو: نشر آناهیتا، -١

 (.٢١۶ص

 ه ق ٢١۶٢خان ملک ساسانی، آگاهی نامه، چاپ برلین، چاپخانه ى شرکت کاویانى سال : ۶

 ٢١۴۶انتشارات بابک تهران  ،خان ملک ساسانى، دست پنهان سیاست انگلیس در ایران:۴

 (.۶۶،ص خورشیدى

 (.١۴همان،ص :۶

 (.١۶:همان،ص١

صفحه ى این مسوده را در شماره سوم نشریه ى اسناد  ۶١صفحه از  ١١:محمد گلبن ١

منتشر کرده ، ولى در تنظیم عنوان مطالب به اشتباه ، اظهارات ٢١٢٠بهارستان مؤِرّخ پائیز

ه نسبت داده نصرت السلطنه را که مربوط به سلطان احمد شاه قاجار است به ناصرالدین شا

 است

 (.١١١ص ٢١٢٠، پائىز ، شماره سوم : اسناد بهارستان، سال اول٢١-٢١-٢٢-٢٠-٢

 (.١١١همان ص:٢۶

 (.١١۶:همان ص ٢١-٢۶-٢۴

 (.١١۴- ١١۶: همان صص٢١

١١: ٢٢۴.) 

 (.١١۶-١١۴:همان صص ١٠

 (.١١۶: همان ص ١٢

 (.١٢٠تا١١١: همان ص ١١

 (.٢١س ١٢٠: همان ص ١١

 .(١٢٢-١٢٠همان صص :١۶
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 همان (.: ١۶-١۴

 (.١٢١:همان ص١١

 (.١٢١:همان ص ١١
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