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درباره «یوسف بخشی» ،نوازنده ویولنی که بدل ناصرالدینشاه قاجار شد

چند خط تاریخ

ناگفتههایی از چگونگی
آغاز استبدادصغیر

 4ساعتسالخیدر«باغشاه

»

بالگردانسلطانصاحبقران

بازداشت شدگان باغشاه

▪نوازندهای که بدل شد

اطالعات تاریخی ما دربــاره بدل یا بدلهای
ناصرالدینشاه زیاد نیست؛ دلیلش هم کام ً
ال
معلوم اســت؛ اگر قــرار باشد همه از موضوع
بــدل آگــاه باشند که دیگر مسئله لو مـیرود
و بــودن یــا نــبــودن بــدل ،مشکل شــاه را حل
نمیکند! ماجرای آشنایی ناصرالدینشاه با
یوسف بخشی ،بدلی که میخواهیم درباره
او صحبت کنیم ،از مجالس طرب شاهی آغاز
شد؛ جناب بخشی نوازنده چیر هدستی بود
و میگویند در نواختن سازهای غربی و از
جمله ویولن هم ،تبحر خاصی داشت .شاه هم
که کال اهل عشق و صفا بود ،از وجنات آقای
بخشی خوشش آمد و هنر او را برای سرگرمی،
غنیمت دانست .به تدریج ،یوسف بخشی با
هنرش ،به شاه نزدیک و نزدیکتر شد و در
حلقه نزدیکان قبله عالم قرار گرفت .او مردی
آداب دان بــود و البته ،نــوع رفتار و تا حدی
ظاهرش ،با ناصرالدینشاه همخوانی داشت.

عکس منسوب به یوسف بخشی

جواد نوائیان رودســری – در طول تاریخ،
همیشه مستبدان و دیکتاتورها ،نسبت به
جانشان بیمناک بودهاند؛ هم از ترس مخالفان
و ترورهای احتمالی و هم به دلیل عالقه به بقا
و زندهماندن .برای دومی ،البته راه چارهای
وجــود نداشت؛ به قول پرویز ناتل خانلری،
«گر چه از عمر دل سیری نیست/مرگ میآید
و تدبیری نیست!» اما میشد برای جلوگیری از
اولی،تمهیداتیاندیشید؛یکیازمهمتریناین
تمهیدات ،انتخاب بدل و بالگردان بود؛ یعنی
آدم بخت برگشتهای که به جای آن مستبد یا
دیکتاتور در انظار عمومی ظاهر شود تا اگر قرار
است تیر غیبی برسد و زندگی کسی را تهدید
کند ،آن بیچاره د م َپــر بال باشد و شرنگ تلخ
مرگ را سر بکشد! آخرین باری که درباره این
جور بد لها شنیدیم ،همین چند سال پیش
و زمان فروپاشی قدرت معمر قذافی در لیبی
و پیش از آن ،در ماجرای صدام بود .اما شاید
کمترشنیدهباشیدکهناصرالدینشاهخودمان
هم برای حفظ جانش از بدل استفاده میکرد؛
بله! همین ناصرالدینشاهی که سه بار سفر
فرنگ رفت و دوست داشت با عنوان سلطان
صاحبقران و قبله عالم خطاب شود؛ همین
ناصرالدینشاهی که درباره رفتارهای عجیب
و غریبش ،بارها در همین صفحه نوشتههایی
را منتشر کردهایم .بگذریم؛ این بار قصد داریم
درباره بدل ناصرالدینشاه ،مطالبی را به شما
خوانندگان ارجمند عرضه کنیم.

ماجرای آشنایی ناصرالدینشاه
با یوسف بخشی ،از مجالس
طرب شاهی آغاز شد؛ جناب
بخشی نوازنده چیرهدستی بود
و میگویند در نواختن سازهای
غربی و از جمله ویولن هم ،تبحر
خاصی داشت
به همین دلیل ،شــاه که از ســان دید نهای
مکرر و بازدیدهای ماللآور ،خسته شده بود
و از طرفی ،شورشهای گاه و بیگاه اطراف و
اکناف کشور و اخباری که درباره توطئه برادران
و پسرعموهایش ،آشکار و پنهان واصل میشد،
نگرانش کرده بود ،تصمیم گرفت یوسفخان
بخشی را به جای خودش جا بزند و به این طرف
و آن طرف بفرستد .نگاهی به روزنامه خاطرات
ناصرالدینشاه نشان میدهد که او طی کمتر
از  50سال سلطنتش ،کمتر روزی را به خوشی
و تفریح نمیگذراند و از طرفی دیدارهای نه
چندان مرتب او از این شهر و آن مرکز ،شگفتی
خواننده را بر میانگیزد که وی ،چگونه چنین
نظم و نسقی را برای اداره امور به کار میبست؟
راز این نظم و نسق ظاهری را باید در وجود
بدلی مثل یوسفخان بخشی جستوجو کرد.
یوسفخان اصالت ًا کلیمی بود؛ در دوره قاجار،
کلیمیها بخش مهمی از نوازندگان حرفهای
را تشکیل میدادند و بعدها ،موسیقی دانان
مشهوری مانند مرتضی نـیداوود نیز ،از میان
اقلیت کلیمی ایران برخاستند .یوسفخان در
ابتدایکار،وظیفهداشتکهدرمجالسعمومی
پایتخت ،به جای ناصرالدینشاه حاضر شود؛
هنوز وسایل عکاسی آنقدر عمومیت نداشت و
حتی بیشتر مردم پایتخت نیز ،شاه را همیشه از

کمیته«آهن
جاییبرایخواندنفاتحهایران!
»

نگاره ای متفاوت از ناصرالدین شاه قاجار با کاله سیلندری

«مستشارالدوله» ،یکی از شاهدان وقایع روز به توپ
بستن مجلس شورای ملی در تهران ،در خاطرات
خودمینویسد«:همینکه[قزاقها]نزدیکشدند،
هنگامۀدلگدازیبرپاشدکهبهگفتنراستنیاید.
بیش از همه به دستارداران(روحانیان) پرداخته ،تو
گوییکینۀهمهراازایشانبازمیجستند؛میزدند،
دشنام میدادند ،رخت از تن هایشان میکندند.
من کنار درختی ایستاده بودم و چون مرا از شمار
ایشان نمیگرفتند ،کاری با من نداشتند؛ ولی از
آسیبی که به آقایان میرساندند ،دلم نزدیک بود
بترکد.بهبهانیوطباطباییراچندانزدندکهاندازه
نداشت.یکیازاینروسیلییامشتیاقنداقتفنگ
مینواخت و آن یکی فرصت نداده ،از آن رو مشت یا
سیلی میخوابانید .دیدم سر برهنه آقا سیدعبدا...
[بهبهانی] ،در هوا این ور و آن ور میرفت .در همۀ
این آسیبها تنها سخنی که از زبــان اینان بیرون
میآمد جمله الالـهاالا ...بود ».روز دوم تیرماه سال
 ،1287یکی از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران
رخ داد .در این روز ،کلنل لیاخوف روس ،به فرمان
محمدعلیشاه ،مجلس را به توپ بست و مشروطه
راتعطیلکرد.باوجوداهمیتاینواقعهوتأثیریکه
بر سرنوشت مردم ایران داشت ،کمتر از حوادثی که
در آن روز نامیمون به وقوع پیوست ،سخن به میان
میآید و مورخان ،بعض ًا ،عادت کردهاند که به واقعه
به توپ بستن مجلس ،از دریچه وقایع بعد از آن ،از
جملهقیاممردمتبریزودرنهایت،فتحتهران،بنگرند
و سخنی از جنایات و خون ریزیهای مستبدان،
نمیگویند .با این حال ،در برخی متون تاریخی و به
ویژهخاطراتیکهازشاهدانعینیباقیماندهاست،
میتوان وقایع تلخ آن روز را مرور کرد .سفیر وقت
فرانسه در خاطراتش مینویسد«:من همانروز
عصرازمیدانجنگوخیابانهایاطرافبهارستان
بازدیدکردم.سطحمیدانبهارستانآغشتهبهخون
بود ،در برخی جاها مقدار خون به قدری زیاد بود
که اگر کسی میخواست عبور کند تا مچ پا در خون
فرو میرفت .کف خیابان جلو مسجد سپهساالر و
خیابان ظلالسلطان و چراغبرق پر از خون بود».
تعداد کسانی که در این واقعه کشتهشدند ،هیچگاه
مشخص نشد .قــزاقهــا به فرماندهی لیاخوف،
آیتا...سیدجمال افجهای و کسانی را که همراه او،
برایکمکبهنمایندگانمجلسبهسمتبهارستان
میرفتند هم به گلوله بستند .نیروهای استبداد
تعدادی از مشروطهخواهان را با درشکه به باغشاه
منتقل کردند و افــرادی مانند ملکالمتکلمین و
میرزاجهانگیرخانصوراسرافیلرابهدستورشاهودر
حضوراو،خفهکردند.برخیرامانندقاضیارداقی،
ابتداباسممسمومکردندوسپسبهفجیعترینشکل
ممکن به قتل رساندند و قطعهقطعه کردند .این
توحشکمسابقهچهارساعتادامهداشت.

گزارش تاریخی

دور نظاره کرده بودند؛ بدیهی بود که سبیل از
بناگوش دررفته یوسفخان ،شباهتش به شاه
را افزایش میداد و افزون بر آن ،شکل صورت
وینیز،تااندازهایبهناصرالدینشاهشبیهبود.
گزارشی تأیید نشده از سوی انجمن کلیمیان
منتشر شده که مدعی است یوسفخان ،حتی
زمان سفر شاه به فرنگستان نیز ،در کسوت شاه
دروغینظاهرمیشدتامشکلیبرایادارهکشور
پیش نیاید .این ادعا را البته نمیتوان پذیرفت؛
زیرا سفرهای شاه قاجار به فرنگ ،عموم ًا با سر
و صدای فراوان همراه بود و او ،جانشین خود را
برایادارهامورتعیینمیکرد.
▪وقتی اجل برسد ...

با ایــن حــال ،وقتی اجــل فــردی فــرا میرسد،
گریز از آن امکان پذیر نیست؛ ماجرای ترور
ناصرالدینشاه هم ،اینچنین رقم خورد .میرزا
رضاکرمانی که پیش از این قصد داشت شاه را
درباغیکیازاعیانتهرانبهقتلبرساند،ازقضا
منصرفشدوتصمیمبهترورشاهدرحرمحضرت
عبدالعظیم گرفت؛ جایی که ناصرالدینشاه،
چند روز قبل از رســیــدن سلطنتش بــه 50
سالگی ،تصمیم گرفت به همراه رعایا ،زیارت
کند .میگویند یوسفخان بخشی ،مدتی پس
ازقتلسلطانصاحبقران،قصررابرایهمیشه

ترک کرد و با مواجبی دایمی ،به کار تدریس
موسیقی در تهران پــرداخــت؛ او آنقــدر زنده
ماند که دوران پرفراز و نشیب مظفرالدینشاه،
محمدعلیشاه و احمدشاه را ببیند و در سال
 1307هـ.ش،دردورهرضاشاه،در 76سالگی،
چشم از جهان فروبندد .با ایــن حــال ،برخی
مورخان در وجــود بدل بــرای ناصرالدینشاه
تردید دارنــد و میگویند که شاه قاجار فردی
ناشناخته نبود و اگر بدلی برمیگزید ،بیشک
در جایی به آن اشاره میکرد؛ در تقابل این دو
مسئله ،البته مــدارک طــرفــداران وجــود بدل
کمتراستوبهحکم«البینةعلیالمدعی»،باید
اسناد و مــدارک بیشتری در این زمینه عرضه
شود؛ اما نباید فراموش کرد که تاریخ ،همواره
شگفتیمخاطبانشرابرمیانگیزدوبسیاراتفاق
میافتدکهبایافتشدناسنادجدید،معادالت
و مسائل پذیرفته شده تاریخ ،در منظر مورخان
رنگ میبازد و سمت و سویی دیگر مییابد .در
مورد یوسفخان بخشی نیز ،باید منتظر اسناد
بیشتری ماند؛ هم برای اثبات دقیقتر ماجرای
بدلوهمبرایکشفجزئیاتبیشترزندگیاو.

بسیاری از ما مطالبی درباره چگونگی به قدرت
رسیدنرضاخانشنیدهایم؛اینکهچطوردراواخر
بهمنماه سال  ،1299طی دیــداری با افسران
انگلیسی در قزوین ،مأمور حرکت به سمت تهران
و همکاری با سیدضیاءالدین طباطبایی یزدی
شدوتوانستپسازانجامکودتایسوماسفند،به
مقاموزارتجنگدستیابدواینکودتا،مقدمهای
برای صعود رضاخان به قدرت بود .با این حال،
شاید کمتر شنیده باشید که یک تیم نسبت ًا ورزیده
از دیپلماتها ،نظامیان و سیاستمداران ایرانی
وابسته به بریتانیا ،مسئولیت طراحی جزئیات
کودتا و اجرای آن را بر عهده داشته است« .کمیته
آهن»«،کمیتهفوالد»و«کمیتهزرگنده»عنوانهایی
است که معمو ًال برای معرفی این تیم پشت پرده،
استفاده می شود .اما این کمیته از چه افرادی
تشکیل میشد و محل تشکیل آن کجا بــود؟ به
نوشته «یحیی دولتآبادی» ،کمیته مدتی بعد،
به دستور انگلیسیها ،به تهران منتقل و پس از
انتخاب «سیدضیاء» به ریاست آن ،منزل وی در
«زرگنده»بهمقرکمیتهتبدیلشد«.کمیتهآهن»با
سفارت انگلیس ،ارتباطات سیستماتیک و پنهان
داشت.ازاعضایبرجستهآن،افزونبر«سیدضیاء»
و «دول ـتآبــادی» ،میتوان به «میرزا کریمخان
رشتی»«،میرزامحمودخانمدیرالملک»(محمود
جم)« ،منوچهرخان» (طبیب ژاندارمری)« ،میرزا
موسی خــان» (رئیس خالصجات) و سرهنگ
«مسعود کیهان» اشــاره کــرد .در جلسات سری
کمیته«،آیرونساید»بهعنوانعضوخارجیشرکت
میکرد .تعدادی از اعضای «کمیته آهن» در زمره
نزدیکان رضاخان قرار گرفتند و برخی از آن ها
مانند «محمود جم» ،در دوران سلطنت پهلوی ،به
نخستوزیریرسیدند.بااینحال،کمیتهمذکور
تنها برای برکشیدن رضاخان به قدرت و حمایت
از وی ،فعال نبود .اعضای کمیته ،مأموریتهایی
را از سوی بریتانیا ،بــرای سرکوب جنبشهای
آزادیخواهانهدرایران،بهانجامرساندند«.یحیی
دولتآبادی» در خاطراتش ،به مأموریت کمیته
در سرکوب جنبش «میرزاکوچکخان جنگلی»
اشارهکردهاست«.دولتآبادی»بهنقشاینکمیته
مرموزدرتغییرکابینههایپیشازبهقدرترسیدن
رضاخان هم ،اشاره میکند و مینویسد«:کمیته
زرگنده ،با همراهی انگلیسیان ،سپهدار اعظم
گیالنیرارئیسدولتمیسازد.قسمتیازملیون
هم که با آن ها رابطه دارنــد ،دل خود را خوش
میدارندکهدوستانخودرابهوزارتبرسانند».

