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 عزيز آريانفر

 
 
 

 حلظه های از ياد رفته تاريخ
 افغانستان  سیديپلماسياسی و 

 )نگاه ديگر به تاريخ کشور(
 
 
 
 

 کتاب خنست
 
 
 

 »افغانستان«آغاز بازی بزرگ و پديد آيی 
 
 

اين کتاب در دست نگارش و ويرايش است و تا : يادداشت
کنون به پايان نرسيده است و اين گونه هنوز شکل پيش 

هدف از اين که به شکل کنونی در دسرتس . س را داردنوي
دوستداران گذاشته شده است، آن است که ديدگاه ها، 
مالحظات، پيشنهادها و انتقادات اين بزرگواران را 
پيش از چاپ آن به دست بياوريم و در صورت امکان آن 

 .ها را در منت کتاب بازتاب بدهيم
 

 
 !مشا ای بردگان آز
 !ريخ پردازان افسونسازمشا ای بدگهر تا

 که بی آزرم
 ز جادويان دنيای کهن افسانه بنوشتيد
 و از کشورگشايان ستمگر داستان گفتيد

 و ز آن خودکامگان اهرمن کردار
 خدايان ساختيد اندر پرستشگاه پندار سياه خويش 

 و دامان پليد آن ستمکيشان خودبين را
 ز ديبای سپيد ابرها پاکيزه تر خوانديد
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 :پرسشی دارم من اينک
 کی اندر سنگر پيکار جان بسپرد؟
 کی اندر کارزار مرگ پای افشرد؟
 تن اندر راه نيک آگين دمشن کام

 نبودش آرزو تا مهنربدانش زبون باشند و دمشنکام
 کرا شد دودمان برباد؟
 کرا شد زندگی تاراج؟

 کی بر پيکان زهرآگين دمشن سينه کرد آماج؟
 کی تا پيرايه زرين پيروزی 

 ه روی سينه فرماندهان تابيد؟ب
 نگارين کاخ های شهرياران را کی آذين بست؟...

 و اندر سده های بربه پيشين
 کی برپا داشت شهرستان بابل را؟

 برای پيکر فرمانروايان در کران نيل
 هرم ها را کی پی هناد؟

 و ديوار سرتگ چين با دست کی با رنج کی شد آباد؟
 !افسونسازمشا ای بدگهر تاريخ پردازان 

 که نفرين با بر آيين تا آيا منی دانيد؟
 که ما هستيم، ما آن راستين سازندگان تاريخ

 کز خون ما
 و ز اشک گرم کودک بيمار ما 

 هر برگ اين ديرينه دفرت را نشان باشد
 مشا ای بدگهر تاريخ پردازان افسونساز

 که نفرين باد بر آيين تان آيا منی دانيد؟
 راستين سازندگان تاريخ  که ما هستيم، ما آن

 کژ ژرفنای تيره و خاموش دنيای کهن راهی
 به سوی مرزهای روشن امروز بگشاديم  

 واصف باخرتی
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 درامه تاريخ را
 بايست در پشت پرده های تئاتر سياسی 
 به متاشا نشست؛ 

 :چه به گفته خواجه شيراز
 »هزار نکته باريکرت ز مو اين جاست«

 
 آغاز سخن

تاريخ خونبار باور سرسختی هست؛ مبنی بر اين که 
چون دردمندانه و . يد سر از نو نگاشتکشور را با

سوگوارانه، دامنه حتريف و جعل در اين عرصه در کشور 
مسخ «ما به پيمانه يی گسرتده بوده است که کار را به 

به گونه يی که شايد در هيچ . کشانده است »تاريخ
کشور جهان تا اين اندازه دستکاری و سياهنمايی نشده 

ادی که بر تاريخ ما از مهين رو، به دليل بيد. است
رفته است، تا کنون بسياری از هم ميهنانی که با 
زبان های خارجی آشنايی بايسته نداشته، يا به آثار، 
اسناد و مدارک دست اول دسرتسی ندارند، به دشوار 
بتوانند با سرگذشت راستين کشور به گونه شايد و 

 .بايد آشنا شوند
 
ده از خنستين اگر سخن به گزافه نگفته باشم، نگارن 

کسانی بوده ام که نياز تاريخی به چنين چيزی را در 
کشور در اوايل دهه نودم سده بيستم مطرح و در اين 
راه گام هايی عملی برداشته ام و در دو دهه گذشته 
با ترمجه بيست و اندی عنوان کتاب که بيشرت در زمينه 
تاريخ ميهن بوده است، کوشيده ام، مشاری از آثاری را 

ه تا جايی در روشن منودن گوشه های تاريک تاريخ ک
خونبار کشور کمک منايند، به زبان پارسی دری برگردان 

 .و به دسرتس شيفتگان تاريخ بگذارم
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در پيش درآمدی که سال ها پيش از امروز بر ترمجه 

نگاشته بودم، دردهايی را  »روسيه و خاور«کتاب 
ن اکنون در فرياد برآورده بودم که پژواک آن تا مهي

 :  گوش هايم طنين انداز اند
از آوانی که دست سرنوشت و گردون مرا به کارزار «

پژوهش تاريخ کشور و منطقه کشانده است؛ با گذشت هر 
روز و هر هفته و هر ماه و هر سال، بيشرت و بيشرت 
برآن می شوم که در اين اجنمن هزاران نکته باريکرت از 

به تلخی در می . ته شودمو است که بايد به سنجش گرف
و عطار وار » هنوز اندر خم يک کوچه ايم«يامب که 

را » هفت شهر عشق«بايد خم و پيچ ها و کوره راه های 
گشت و پيمود تا باشد به کوی يار رسيد و عشق آن 
گونه هم که اول آسان منوده بود، نيست و مشکل هايی 
در گره کار افتاده است که بايد گام به گام با 

دباری گشوده شود و پرده های خارايينی رخسار نگار بر
را پوشانده است که بايست آن ها را به مژگان دريد 
تا شايد چشم به ديدار آن پرده نشين پنهان، روشن 

 .گردد
 

پريشان می کند اندک غمی «چه خوش گفته است شاعری که 
که يک مو هبر تشويش دماغ خامه بس  -طبع سخنور را

 .»باشد
  

حاليا که سر وکار ما به قول خداوندگار سخن با ! آوخ
با شيرازه از هم  -» هزاران نکته باريکرت ز مو«

گسيخته يی که بايست يا آن را سر از نو بافت، يا 
کالف سر درگمی که بايد سر رشته آن را دريافت و شايد 
هم ناگزير تار وپود آن را سر از نو تابيد و سرشت، 

ر هزارها من آوار پنهان با گنجينه شايگانی که زي
است و بايد آن را کاويد، با مرواريد نابی که در 
ژرفای دريا آرميده است و بايد آن را بيرون آورد، 
با چينی يی بشکسته يی که بايد پاره های پراگنده به 
هرسوی آن را گرد آورد و به هم پيوند زد، با 
 ديوارهای ستربی از ناباوری که در برابر چشمان ما سر
بر افراشته است و بايد از بيخ و بن آن ها را فرو 

ی ديگر »با«ده های ... و با ... ، با....ريخت، با
فتاده است؛ پريشانی و بی سر و سامانی ما را پايانی 

 .نيست
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 !آری
در يک سخن، . به راستی کار بس بزرگی در پيش رو است

اين جا . »اين نه حبری است که پايان و کناری دارد«
بر سر تاراج کاروان تاريخ به دست شبيخونيان بی سخن 

آزرم، تاريخ پردازی، تاريخسازی، تاريخ آرايی، 
دستکاری و حتريف ناجوامنردانه در تاريخ و حتا تاريخ 

 .دزدی است
 

با کشورهای رو به رو هستيم در چهارچوب مرزهای 
استعماری با نام ها و هويت های ساختگی و مسخ 

رت نگاشته شده با خامه تزوير و با هزاران دف... شده
با بت هايی . ريا و رنگ ها و آراسته با پيرنگ نيرنگ

که بايد شکستانده شود و با نگونبختانی که چهره های 
شان با ناوک های آهيخته شبيخونيان تاريخ مسخ شده 

 ...است و بايست 
 

بايد تاريخ راستين و دردناک ما از بلندای نگرش های 
اسناد و مدارک و داده ها، با توجه  نوين، استوار بر

به روندهای پيچيده در عرصه سياست های جهانی و 
منطقه يی و با توجه به رويارويی های ابرقدرت ها و 
کشاکش های جهانگيرانه آن ها و با در نظر داشنت 
دگرديسی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ به شيوه 

ای زبانی، حتليلی و مهه جانبه، فارغ از تنگ نگری ه
 .تباری، آيينی و بينشی نگاشته شود

 
تاريخی  -تاريخ معاصر و نوين کشور و سرزمين ما

دردناک، ناشناخته و خونبار است که در اليه سياهی از 
فسانه پردازی ها، پنداربافی های واهی و کژتابی ها 

داستان ناگفته زندگی مردمی است . پيچانيده شده است
گنجينه های مادی و معنوی و که هست و بود، سرزمين، 

فرهنگ آنان آماج تاراج غارتگران و آزمندان استعمار 
 » .گرديده است

 
به هر رو، نياز به بازنگاری تاريخ در دهه اخير سده 
بيستم، پس از فروپاشی شوروی پيشين و فروريزی جهان 
دو قطبی، در بسياری از کشورهای جهان احساس می شده 

رغم موجوديت صدها عنوان  به گونه يی که به. است
کتاب در باره جنگ های جهانی اول و دوم، بسياری از 
تاريخ نويسان در آستانه سده بيست و يکم، بار ديگر 
به بايگانی های تازه بازگشايی شده شتافتند تا با 
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هبره گيری از اسناد تازه افشا شده، به بازنگاری 
 . زندتاريخ اين جنگ ها و در کل اروپا و جهان بپردا

 
بايسته است ) به ويژه نيمه دوم آن را(سده بيستم 

زير تاثير  »عصر طاليی جعل و حتريف تاريخ«
کنون که پا به  .ناسيوناليسم لگام گسيخته انگاشت

سده بيست و يکم گذاشته ايم، بايسته است با 
بازنگاری تاريخ، دريچه نوی به سوی جويندگان و 

 . پويندگان راه تاريخ بگشاييم
 

 تاريخ ايدب« :مهين راستا، دانشی مردی نوشته است در
 تکانی خانه نوعی به...  بسنجيم و خبوانيم نو از را مان

 را پيشني جزمّيات و ها گمان و فرضيات... نيازمنديم تارخيی
 روش از پريوی با نو از بايد را هرکس شناخت و گذاشت بايد وا

 علمی، روش یجستجو در گفت می وا. بياغازمي دکارت پيشنهادی
 نپذيرفته و ناديده را پيشني فرضيات مهه که دانستم الزم

 نيز ما .شکاک ذهنيتی وجود در جز کنم شک چيز مهه در و بگريم،
 فرض اين با گمامن، به بايد، هرکس زندگی و ذهن ارزيابی در

منی  اش در باره اعتمادی و اعتنا قابل چيز هيچ که کنيم شروع
 .دانيم

 
 پيشني های شنيده و ها دانسته که بپذيرمي را فرض اين بايد
 پالوده ذهنی با تنها و بوده مان گمراهی قصد به شايد مان
 1».يافت دست حقيقت از گوشه يی به توان یم گذشته رسوبات از

 
گفتيم دردمندانه در هيچ جای گيتی تاريخ اين سان که 
در کشور ما مسخ گرديده است، جعل و حتريف و دستکاری 

اين حتريف از پايان سده بيستم گرفته . ده استنگردي
تا سپيده دم تاريخ کشانيده می شود و ما را به 

پرسشی که مطرح می گردد اين است که . گمراهی می برد
از کجا بايد آغاز کرد؟ در کتاب دست داشته کوشيده 

 .شده است، به اين پرسش پاسخ داده شود
 

ه ام که از دير باز، اين آرزو را در دل پروراند
و » انوشه«روزی افتخار به رشته نگارش کشيدن کتابی 

تاريخ «ماندگار و شيوا و رسا به وزينی و جاودانگی 
، نوشته روانشاد حممود »روابط سياسی ايران و انگليس

نوشته داکرت » روس و انگليس در ايران«حممود يا کتاب 

                                                 
 10. ص ،هويدا معمای ميالنی، عباس دکرت.  1
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فيروز کاظم زاده را در باره تاريخ سياسی، 
طالعاتی سده های نزدهم و بيستم ديپلماتيک و ا

اگر سخن درست بگويم، . افغانستان داشته باشم
ناگزيرم به گزافه هم که شده، بگويم که می خواسته 
ام تاريخ خونبار اين برهه کشور را بازنگاری و سر 

چه، کمبود يک اثر سنگين و وزنين . از نو پرداز کنم
پايه و پالوده از پتيارگی های ابزاری، استوار بر 

ژرف  با واکاوی اسناد و مدارک گران ارج که بتواند
به گونه مهه جانبه بر گوشه های تاريک تاريخ 
اندوهبار اين دو سده ما روشنی بيفگند، تا به امروز 

 .احساس می شود
 

انگار پرداخنت به چنين چيزی برايم چونانی رسالتی 
مهچنين » رشک بری«اين آرزومندی و . آمسانی شده باشد

اين دليل هم بيشرت فربه می شود که بسياری از  به
آثار نوشته شده در باره تاريخ اين دو سده کشور، به 
گونه سر گيچه آوری به روانگسيختگی و آشفته انديشی 

به . در شناخت برش های معين گذشته ما دامن می زنند
ويژه نبشته های بسا کسانی که به رغم کوبيدن سنگ 

اريخ به سينه، با لگد مال روشنی افگنی عينی بر ت
کردن آگاهانه و آزمندانه و چه بسا هم که ناآگاهانه 
و ناخبردانه بسرت تاريخ و پشت پا زدن به حقايق و 

شيفتگان تاريخ را به  ناديده گرفنت واقعيت ها،
 .  بيراهه و کژراهه و سنگالخی دشوار گذرکشانده اند

 
ر و آرمان و شور و شيفتگی با تا در يک سخن، اين

 1994با اين هم، هنگامی که در . پودم سرشته شده است
در انديشه آغاز کار گرديدم، انبوهی از دشواری ها 

کتاب : کمبود يا حتا نبود منابع: را در برابرم ديدم
در زمينه، در هپلوی نا به ...ها، اسناد، مدارک و

سامانی ها و نا به هنجاری های دست و پا گير ديار 
  ...سياه پناهگزينی وغربت و روزگار 

 
دست و دل تنگ و جهان تنگ، خدايا چه «فشرده اين که 

؟  به هر رو، بر آن شدم تا زير بار سختی های »کنم
تنگناها و بيچارگی های نژندی ها نروم و با آن که 
در ميان دريای از نوميدی ها دست و پا می زدم، دست 

را در خنست يک رشته کتاب های مورد نياز . به کار شوم
سفرهای پی در پی به . زمينه خريد و گردآوری منودم
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به مسکو، پاريس، هتران، لندن و : چهار دانگ گيتی
سانفرانسيسکو و در سال های پسين به کابل و برخی از 
شهرهای آسيای ميانه، اين زمينه را برايم فراهم 

وانگهی . خانگی برايم بيارايم آورد تا کتاخبانه کوچک
ن مشاری از آثار دست اول در باره دست به برگردا

يعنی اول منابع و مآخذ . تاريخ نوين کشور بيازم
 .بايسته را فراهم منايم و سپس به کار بپردازم

 
به هر رو، کنون نزديک به هفده سال آزگار می شود که 
پيوسته دست اندر کار تدارک و زمينه سازی برای 

ده های نگارش چنو کتابی مهه جانبه در باره تاريخ س
در مهين راستا، کار . نزدهم و بيستم افغانستان هستم

بزرگی را در زمينه گزارش و نگارش کتاب ها و مقاالت 
از منابع روسی و آملانی، اشرتاک در مهايش ها وکنفرانس 
های بين املللی و سخنرانی های فزونشمار پيرامون 
مسايل افغانستان و منطقه و ديد و بازديدها و 

مشاری از بزرگرتين کارشناسان مسايل  گفتگوها با
 .افغانستان در اقصی نقاط جهان اجنام داده ام

 
کنون می توامن با بالندگی بگويم که به ويژه ترمجه 

شوروی ها و مهسايگان جنوبی شان «کتاب هايی چون 
جتاوز شوروی  -جتاوز بی آزرمانه«، »ايران و افغانستان

در » يه و خاورروس«، »بر ايران افغانستان و خبارا
اواخر سال های دهه نود سده بيستم و کتاب های 

، »رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان«
رقابت قدرت های های بزرگ بر  –نربد افغانی استالين«

دولت و اپوزيسيون «و » سر افغانستان؛ و قبايل پشتون
، در نيمه دوم دهه خنست سده بيست و »در افغانستان

مرا در پيمودن نيمه يی از اين راه  يکم روان،
ياری  و چنين پر پيچ و خم و فراز و نشيب، دشوارگذر

 . رسانده است
 

با اين هم، هنوز کار بسيار بزرگی در بارور ساخنت 
هنوز لکه های . ر پيش رو استسرتون شوره زار د اين

سفيد بسياری هست که بايد با ترمجه چند عنوان کتاب 
هی خواهم توانست هر چند هم با وانگ. ديگر پر شوند

درست آن گاه . سپوز، آسوده به کار اصلی بپردازم
خواهد بود که پرداخنت به چنين امر مهمی دور از 

و  دسرتسی نباشد و مهچون آويخنت از ريسمان پوسيده
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به هر رو، مهين که . خنواهد بود  پرواز با بال شکسته
 .اهم داشتفراهم شد، درنگی در اين کار روا خنوزمينه 

 
دست کم هرگاه خودم هم بنا به پيشامدهای پيش بينی 
ناشده، موفق به چنين کاری نگردم، راه برای کسانی 

به چنين کاری  -بگذار در آينده های دور -که خبواهند
اين درست مهان نويدی . دست بيازند، مهوار خواهد بود

است که پيام آن در ژرفای روامن ريشه می دواند و به 
 . آرامبخشی به من آسايش می خبشدسان 

 
بايد و روشن است که در تاريخ نويسی ما . بگذريم

هرچه است، باور سر سختی . نبايدهای بسياری است
. تاريخ اين سامان را بايد از سر نگاشت: دارم

دريوزه درگاه علم و  خوشبينانه ترين اميدواری اين
دانش، اين است که ديگر بتوامن کار هنادمند و 

اين درست آرزوی . جارمندی را در زمينه آغاز کنمهن
 ...برخاسته از هناخنانه جامناست 

 
 
 

 دبستان های تاريخ نويسی در باره افغانستان
) افغانستان شناسی(» افگانيستيکا« دبستان -آ

پروفيسور ايگور ميخاييلويچ ريسنر،  -شوروی پيشين
آناليز تاريخی شناخته شده ) متد(روش بر پايه 

که مهه چيز را در زير  سياسی -اقتصادی -اعیاجتم
داربست مبارزات طبقاتی و ايدئولوژی مارکسيستی 
ارزيابی و بررسی می کرد و روشن است در هپلوی يک 
رشته برازندگی ها، کاستی ها و کژی های خودش را 

 .داشت
 
دبستان تاريخ نويسی افغانستان شناسی بورژوازی  -ب

نافع امپرياليستی غربی، که بيشرت بر شالوده م
کشورهای باخرت استوار بوده است که روشن است  
مهچنين در هپلوی يک رشته مميزات، کاستی ها و کمبودی 

برجسته ترين . های ويژه يی خود را داشته است
سيماها در اين دبستان تاريخ نويسی کسانی چون 
الفنستون و لويی دو پری و لودويک آدمک و وارتان 

 .بوده اند) ی تباررمنا(گريگوريان 
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تاريخ نويسی ميهنی، که روی هم رفته چند شاخه  -پ
 :داشته است

اواخر سده (تاريخ نويسی و وقايع نگاری کالسيک  -يک
که مشار کتاب های : )ميانه های سده نزدهم -هژدهم

دست داشته از اين دبستان که پيش از سده بيستم 
. تنوشته شده بودند، دردمندانه اندک و کمياب اس

تاريخ امحد شاهی، تاريخ امحد شاه درانی، مانند 
واقعات شاه شجاع، افسوس ناظرين، نوای معارک، 

که  ...گلشن امارات و پادشاهان متاخر افغانستان
 .به هر رو غنيمت بزرگی به مشار می روند

  
: تاريخ نويسی و وقايع نگاری نيمه کالسيک -دو

کار شايان سوگوارانه، در نيمه خنست سده بيستم هم 
تنها می توان . توجهی در نوشنت تاريخ صورت نگرفت

از (از آثار گرانسنگ روانشاد فيض حممد کاتب هزاره 
يادآور شد که دردمندانه ) سراج التواريخمجله از 
زير سانسور ) به گفته خود روانشاد کاتب(آن هم 

شديد دولتی نگاشته شده، از سوی شخص امير حبيب اهللا 
حک و اصالح شده و روشن است کم و خان مو به مو 

 .افزودهايی در آن صورت گرفته است
 

در نيمه دوم سده : تاريخ نويسی سفارشی دولتی -سه
بيستم، يک رشته آثاری در زمينه تاريخ افغانستان 
به رشته نگارش درآمدند که خبش بيشرت آن ها دولتی، 
برنامه يی و سفارشی بوده و روشن است با توجه به 

خاندان شاهی وقت و اوضاع جنگ سرد حاکم بر منافع 
جهان و مالحظات سياسی وقت نوشته شده بودند و 
هويداست نويسندگان دست بازی در نوشنت آن چه که می 

 . خواستند، نداشته اند
  

که : تاريخ نويسی ناسيوناليستی نيمه دولتی -چهار
تا اندازه زيادی، خواهی خنواهی زير تاثير اوضاع و 

قت در کشور، جو خفقان و ترس حاکم بر کشور احوال و
و نيز زير تاثير ذهنيت دبستان تاريخ نويسی دولتی 
و بيشرت واکنشی بود و برخی از اين آثار از آبشخور 
انديشه های مارکسيستی شوروی پيشين و 
اولرتاناسيوناليسم رنگ گرفته از انديشه های 

 . نازيسم هيتلری آب می خورد
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لگام گسيخته دوره های مهاجرت و  تاريخ نويسی -پنج
که به استثنای مواردی : پناهگزينی بيرون از کشور

انگشت مشار، بيشرت از سوی کسان فاقد صالحيت به رشته 
 .نگارش کشيده شده اند

 
به هر رو، تاريخ نويسی ميهنی ما در کل از بيماری 

 :های زير رنج می برد
 برخورد احساسی و يا هم رمانتيک با تاريخ -1
زافه گويی و شعار دادن ها به جای جتزيه و حتليل گ -2

 دقيق در بسی از موارد
 واکنشی نوشنت و عصيانگرايی -3
عدم دسرتسی نويسندگان به اسناد و مدارک دست اول  -4

 بايگانی های معترب جهان
کمبود مطالعه آثار سنگين و گران وزن تاريخ  -5

 نوشته شده در کشورهای ديگر
 غير متديک نوشنت آثار -6
غير کارشناسانه با مسايل و رخدادها در  برخورد -7

 بيشرت موارد
مغايرت آشکار با تاريخ ديگر کشورهای جهان در  -8

 بسی از موارد
در واقع در زير  -ترس از هتديد و خفقان حاکم -9

ساطور نوشنت که روشن است تاثير ناگوار خودش را 
 .بر جا گذاشته بود

جعل و حتريف و مسخ عمدی يا ناآگاهانه حقايق  -10
 ر بسی از موارد سفارشی و ديکته شدهو د

فراوانی لغزش های چاپی، نگارشی و انشايی   -11
 در آثار چاپ شده و طبع نامرغوب کتاب ها

قهرمان تراشی ها، دشنامدهی ها، ناسزاگويی   -12
ها و نکوهش و ستايش ها از شخصيت ها و رويدادها 

 ...حسب خوشبينی يا بدبينی های شخصی و
 

آن چه مربوط به : يرانافغانستان شناسی در ا  - ت
تاريخ نويسی در ايران می گردد، در اين جا هم 
بايسته است يادآور گرديم که در هپلوی يک رشته 
آثار گرانسنگ نوشته شده از سوی انگشت مشار 
تاريخ نويسان دانشمند و فرهيخته در باره 
افغانستان، مشار فراوان آثار دستوری و برنامه 

و نيز آثار نوشته ) یبه ويژه در دوره هپلو(يی 
شده از سوی افراد و اشخاص مشکوک که آگنده از  
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لغزش ها و يک جانبه گرايی ها و جعل و حتريف 
حقايق اند که بايسته است با آن ها با قيد 

 .احتياط برخورد گردد
 

در يک سخن، با توجه به نارسايی های برمشرده در   
ه تاريخ باال، بايسته است به آثار نوشته شده در زمين

کشور، چه به زبان های خارجی و چه به زبان پارسی 
به ويژه آثار نوشته شده از سوی تاريخ نويسان (دری 
 .با قيد احتياط فراوان برخورد منود) خودی

 
مهه اين ها نياز به بازنگری تاريخ معاصر و نوين 
کشور و منطقه را به يک نياز مربم و تاخير ناپذير 

لوی اين، به باور بنده نوشنت در هپ. مبدل می گرداند
تاريخ کشور ما در چهار چوب دبستان های خارجی و 

ی فرنگی رايج )متدها(داخلی موجود و بر پايه روش ها 
مهين بود که از سال های سال . کارايی بسياری ندارد

بدين سو در پی ايجاد دبستان نوينی با کاربست متد 
و هفتمين  نوی بوده ام که نام اين دبستان را در سی
نئو  - 2004گنگره جهانی خاورشناسان در مسکو به سال 

و متد کار را متد  )افغانستان شناسی نو(افگانستيکا 
 . پيشنهاد منودم پيونددهی مقايسه يی رويدادها

 
دبستان نو بيشرت مسايل را بر پايه آناليز 
جيوپوليتيکی، جيو اسرتاتيژيکی، جيو اکونوميک، جيو 

جيوکلتوری، بيرون از  -وسويليزاسيونیاسرتاتيژيک و جي
داربست انديشه های ايدئولوژيک و بند و بست های 

 . زبانی و آيينی بررسی می کند -تباری
 

در چهار چوب طرح ريخته شده، اينک کار بازنويسی 
حلظه های «تاريخ معاصر و نوين کشور را زير نام سری 

جلد در چند » از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان
آغاز بازی «آغاز می منايم که کتاب خنست آن زير نام 

بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديد آيی 
به دسرتس شيفتگان تاريخ خونبار کشور » افغانستان

 . گذاشته می شود
 

 :دوره های تاريخ در افغانستان
افغانستان با کشور مهسايه مهفرهنگ، مهسرزمين، مهنژاد، 

ايران، پيش از  -مهسرنوشت خودهم آيين، مهزبان و 
پادشاهی امحد شاه ابدالی و تشکيل امپراتوری درانی 
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 -در سرزمين تاريخی فالت ايراندر خبش خاوری 
تاريخ مشرتک و يگانه سياسی، جغرافيايی خراسان، 

دارد و  متدنی-اجتماعی، اقتصادی، آيينی و فرهنگی
نه هرگونه تالشی برای تاريخبافی و تاريخپردازی جداگا

برای کشور ما چونان يک واحد سياسی جداگانه با نام 
، تا سپيده دم تاريخ، مغاير با ايرانديگری غير از 

آن چه که در علم تاريخ در جهان پذيرفته  شده است، 
چنانچه در نيمه دوم سده بيستم . راهی به دهی منی برد

چنين تالش هايی زير داربست ناسيوناليسم لگام 
با تاريخ نويسی پذيرفته شده جهانی چيزی که  -گسيخته

تنها ما را به بيراهه کشانيده است و  مغايرات دارد،
 . پيچيدگی های بسياری آفريده است

 
از اين رو، در تاريخ افغانستان، می شود به گونه 

 :فرضی سه دوره را جدا کرد
 -)تاريخ مشرتک(ايران ) پشته(تاريخ فالت قاره  -1

زير عنوان تاريخ  دوره پيش از امحدشاه درانی،
که به نوبه خود شامل تاريخ ) پشته ايران(فالت 

و ) دوره های پيشداديان و کيانيان(اسطوره يی 
می ) دوره پس از ايالميان و مادها(تاريخ مکتوب 

تاريخ مکتوب را هم می توان به دو دوره . گردد
دوره های ايالميان، مادها، (پيش از اسالم 

نيان، کوشانيان و هخامنشيان، سلوکيان، اشکا
طاهريان، صفاريان، ( و اسالمی) ساسانيان

سامانيان، زياريان، بوييان، غزنويان، غوريان، 
سلجوقيان، خوارزمشاهيان و ايران در دوره مغول 

 3.تقسيم کرد) 2ايلخانيان و تيموريان و صفويان

                                                 
پس از فروپاشی دوره تيموريان، در منطقه ما  چهار دولت .  2

بزرگ اسالمی تشکيل شد که گردانندگان هر چهار ترک زبان بوده 
 :اند
 ترکيه عثمانی -1
ايران صفوی که مناطق هرات و قندهار تا نزديکی های بلخ  -2

 .ر گسرته آن شامل بودد
که گسرته آن تا کابل و مضافات آن ) کورگانی(هند بابری  -3

 .هپن بود
خان نشين های آسيای ميانه که گاهی مستقل و گاهی هم  -4

 .نيمه مستقل و باجگزار ايران صفوی بودند
اين گونه، سرزمين خراسان در اين هنگام فاقد مرکزيت سياسی 

 .بود
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امحدشاه و تيمورشاه که  -دوره امپراتوری درانی -2

يعنی فروپاشی ايران  -تو گذار اس دوره ميانهيک 
بزرگ به دو خبش خاوری و باخرتی که بايد در زير 

. بررسی گردد »ايران بزرگ«داربست تاريخ مشرتک 
چه، امپراتوری درانی که در خبش خاوری فالت ايران 

جغرافيای خراسان، پی ريخته  -در سرزمين تاريخی
شده بود، در واقع، در نظر جهانيان چوناِن دولت 

                                                                                                                                                             
شگفتار کتاب تاريخ روابط خارجی آقای هوشنگ مهدوی در پي.  3

محله اعراب به ايران که منجر به سقوط : ايران می نويسند
امپراتوری ساسانی گرديد، به فرمانروايی ايرانيان در آسيای 

پايان داد و مشعل  – از رود سند تا دريای سياه –جنوب غربی
 .استقالل ايران را برای مدتی کوتاه خاموش ساخت

 
د و پنجاه ساله پس از کشته شدن يزد گرد ايشان دوره هشت ص

که شاه امساعيل صفوی در   1502در مرو تا سال  651ساسانی در 
 :تربيز به ختت نشست، را به سه مرحله تقسيم می منايند

که در اين دروه برای ) : 820-651(دوره تسلط اعراب  -
هفتاد سال نوشنت و حتا سخن زدن به پارسی ممنوع شده بود 

 . سنگينی داشتو جمازات 
پس از طاهر ) : 1258-820( دوران اميران و پادشان حملی -

پوشنگی که پس از وی سلسله هايی چون صفاريان، سامانيان 
و ديلميان روی کار آمدند و پس از چندی جای خود را به 

 .پادشاهان ترک نژاد غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی دادند
که شامل دوره ) : 1502-1258(دوره تسلط مغوالن و تاتاران  -

و امير ) ايلخانيان(های چنگيز خان و بازماندگان وی 
در اوايل سده . تيمور کورگانی و تيموريان می گردد

پانزدهم در نتيجه ضعف تيموريان، ايران به دست دو 
قبيله ترکمن آق قوينلو و قره قوينلو می افتد که قريب 

 . نديک صد سال با يک ديگر در حال جنگ و درگيری بود
 

روشن است هر سه دوره برای هر دو خبش خاوری و باخرتی پشته 
پس از اين سه دوره، به گونه يی که . ايران مشرتک بوده است

ايران گفتيم در منطقه چهار دولت روی کار آمد که  از مجله 
که مناطق هرات و قندهار تا نزديکی های بلخ در (صفوی 

که گسرته آن تا ) (انیکورگ(، هند بابری )گسرته آن شامل بود
و خان نشين های آسيای ميانه ) کابل و مضافات آن هپن بود

که گاهی مستقل و گاهی هم نيمه مستقل و باجگزار ايران (
و در واقع سرزمين خراسان در اين هنگام فاقد ) صفوی بودند

مرکزيت سياسی می گردد و به سه خبش تقسيم می گردد و از 
خبش های سه گانه آن در سايه  مهين رو بايسته است تاريخ

 .تاريخ سه دولت ياد شده مطالعه گردد
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بوده است که در ميان باشندگان آن  4ریايران خاو
 5.خوانده می شده است خراسانبه نام دولت 

                                                 
شاهان درانی، در بسا موارد در درون گسرته ايران بزرگ .  4

برای منونه، ميرزا جعفر . اند نيز شاهان ايران ناميده شده 
  :راهب طوسی در ستايش امحد شاه درانی سروده است

 هاست بر وی فراز که درهای دل -جهاندار امحد شه سرفراز
 در درج اقبال درانيان -ايرانيانخداوند دولت بر  

 
  :شهاب تربيزی در رثای تيمورشاه درانی سروده است

ای دريغا تاجدار  -گشت ويران چون دل آشفتگان ايرانملک 
  کجاست؟ ايرانخسرو 

 
پيشرت از آن، در دوره صفويه، حممود هوتکی و اشرف هوتکی 

چنانچه سجع مهر . خوانده شده اند ايران شاهانمهواره به نام 
 :حممود هوتکی چنين بود

شاه حممود جهانگير  -چو قرص آفتاب ايرانسکه زد از مشرق 
 سيادت انتساب

عافيت حممود باشد  -دين حق را سکه بر زر کرد  از حکم اهللا
 پادشاه دين پناه

 
 :سجع ديگر مهر او چنين بود
 عاقبت حممود شد رانايشاه  -دولت سلطان حسين نابود شد

 
در عهد شاه اشرف، هنگامی که به ترغيب مال  1726در سال 

زعفران کتيبه يی بر مسجد اصفهان روی کاشی خشتی و با خط 
 :نستعليق نوشته شد، اشرف هوتکی، شاه ايران خوانده شده است

 ز صديق است انوار صداقت -لقد امر السلطان خاقان عصره
 ز فاروق است اسرار عدالت -لهعز جال ايرانو من فايق فی 

 ز ذی النورين نور فيض و رمحت -و اشرف السلطان السالطين امسه 
 

در آينده تا ميانه های سده نزدهم، تا هنگامی که انگليسی 
ها منطقه حايل افغانستان را به وجود آوردند، مهه پادشاهان 

خوانده می  خراسانو اميران ما به نام پادشاهان و اميران 
به گونه مثال عبداهللا خان فوفلزايی در ضمن بنای تاريخ . دشدن

 :امحدشاهی قندهار می نويسد
به استواری مهت بنای شهر  -دمی که شاه شهامت مدار امحدشاه

 هناد
ز حادثات زمانش خدا  -شد اين تازه بنا خراسانمجال ملک 

 نگهدارد
 

اشرف الوزرا سردار شاه ولی خان در تاريخ منظوم خود 
 :شاه را خديو خراسان خوانده استتيمور

 گل باغ اقبال تيمورشاه -دارا سپاه خديو خراسان
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نوای شکارپوری که تا ميانه های سده نزدهم می زيست، در 

 .کشور ما خراسان و مردم آن را خراسانيان خوانده است معارک
 

در باره امير دوست حممد خان می  گلشن امارتنوری قندهاری در 
 :نويسد

زمانی که خاقان مغفرت پناه امير بی نظير عليين  در آن«
در دارالسلطنت واليت خراسان مکان امير دوست حممد خان در 

کابل ارم تقابل که نزهتگه روحايان و مردمک ديده خراسان بل 
که غره ناصيه شخص جهان است بر اورنگ جهانبانی نشسته و 

استه و اريکه جاللت و ممالکستانی به جلوس ميمنت مانوسش آر
 »......چهره درهم  و دينار 

 :مهو، حممد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است
فغفرله بفضلک يا منشق  -امير آن خراسانيارب به حق شاه 

 القبور
 

 : می نويسد واقعات شاه شجاعشاه شجاع درانی در کتاب 
اين نيازمند درگاه اهللا سلطان شجاع امللک شاه درانی نيز ... «

ر منود که متامی حماربات و مهگی واقعات خود را از چنان ظهو
به عنفوان  1216آغاز جلوس بر اورنگ فرمان روايی در سنه 

جوانی هفده سالگی الی يومنا که سال يک هزار و دو صد و چهل 
و يک مست وقوع يافته، در قيد قلم در آورده تا مورخان 

 ».ودو تاريخ جويان آن اوطان را به واقعی حاصل ش خراسان
 

رجنيت سينگ در ظفرنامه خود جايی که از جنگ امير دوست حممد 
خان با لشکر هند به رهربی شاه شجاع ياد می کند، افغان های 

 :قندهار را به نام خراسانيان ياد می کند
 بکشتند هندی بيابانيان -خراسانيانبه مششير هندی 

 
 :سجع مهر امير حممد افضل خان اين بود

حممد  خراسانامير ملک  -غرب زهم مفصل شددو فوج مشرق و م
 افضل شد

 
 :سايل در مورد امير عبدالرمحان خان می نويسد

گويا مهر جهانتاب ز خاور  -والی ملک خراسان به پيشاور آمد
 آمد
 

خبش خاوری فالت ايران به گمان غالب در اوايل دوره : يادداشت
ری از از مهين رو، در آثار بسيا. اسالمی، خراسان نام گرفت

 :سخنوران دوره اسالمی به مهين نام ياد شده است برای منونه
 به ميدان خراسان ساالر گفت -دگر گفت کای باخرد گفته جفت

 شاهنامه
با اين هم آوندهايی هم هست که نشان می دهد که اصطالح 

چنان که . خراسان گويا پيش از ظهور اسالم وجود داشته است
از آن در تاريخ ارمنستان ياد  ...ظاهرا در قرن پنجم ميالدی
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دوره آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی  -3
و پديدآری کشور نوی از سوی انگليسی ها با 
مهاهنگی روس ها در گسرته سرزمينی ميان هند، 
ايران و متصرفات آسيای ميانه يی روسيه در 

 6»افغانستان«انگليسی ها آن را  سيمای کنونی که

                                                                                                                                                             
» خراسان خوتای«شده و شاهان يفتلی در مهان قرن خود را 

. خوانده اند و اين لقب را در مسکوکات خود به کار برده اند
 ).1999دکرت جاويد، اوستا، لندن، : نگاه شود به(
 

نقش » خراسان خاتاو«بر برخی از مسکوکات شاهان يفتلی لقب 
کوکات  آن سلسله به زبان هپلوی عنوان است و بر يکی از مس

مهچنين در کتاب شهرستان های . ديده می شود» تگين شاه«
واژه خراسان ) اواخر سده پنجم(ايرانشهر در زمان قباد اول

با اين مهه مهان گونه که گفتيم، خراسان نام يک .ديده می شود
متدنی است که به  -جغرافيايی گسرته فرهنگی -سرزمين تاريخی

وم خبش خاوری پشته ايران يا ايران خاوری کاربرد داشته مفه
 ). واحد سياسی(است؛ نه نام يک کشور 

 
تنها در دوره درانيان است که برای تفکيک از ايران، دولت 

برای منونه، ميرزا . شان را دولت خراسان می خواندند
در مهه جا نام کشور درانيان  تاريخ امحدعبدالکريم خباری در 

در «: نوشته است 5. برای مثال در ص. ن خوانده استرا خراسا
و مهين » بيان جلوس امحدشاه ابدالی بر سرير جهانبانی خراسان

 .گونه در سراسر کتاب
 

  حلظه های از ياد رفته تاريخدر برنامه داشتم که سری .  5
کشور را با نگارش کتابی در باره دوره  سياسی و ديپلماسی

مگر، با توجه به . درانی آغاز منايمهای امحدشاه و تيمورشاه 
اين که مشاری از آثار مورد نياز در زمينه در دسرتس نبود، 
اين مهم را برای آينده گذاشتم تا در سيمای کتاب ديگری 

در آن صورت، کتاب دست داشته، کتاب دوم اين سری می . بنگارم
 . شد

روشن است امپراتوری درانی به نام افغانستان ياد منی .  6
نام خبشی  از  -افغانستاندر گذشته تاريخی، . گرديده است

گسرته خاوری پشته ايران بوده است که اين گسرته در مرز ميان 
پاکستان کنونی و افغانستان در ناحيه کوه های سليمان قرار 
داشته و بيشرت در پشتونستان پاکستان در منطقه وزيرستان و 

انگليسی ها پس از . منطقه قبايل و مضافات پيشاور بوده است
افتادن اين گسرته به دست سيک ها که در برنامه بود بعدا 
شامل متصرفات هندی بريتانيا گردد، اين نام را بر کشور 

ميان ) بوفر(تازه يی که  قرار بود چونان منطقه حايل 
متصرفات هندی بريتانيای کبير، ايران و متصرفات آسيای 

 . ، گذاشتندميانه يی روس ها، به ميان آوردند
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در گذشته تاريخی کشوری که کنون افغانستان خوانده می شود، 
و خراسان تاريخی بوده ) پارس خاوری(خبشی از ايران خاوری

را ] افغانستان[آن ...«آمده است  تاريخ سلطانیدر . است
گفتندی و اهالی فرنگستان خصوصًا انگريزان که در  فارس شرقی

ارت متام دارند در نقشه آجنا را علم جياگرفی يعنی جغرافيا مه
چه ايسرتن در لغت  فارس شرقیيعنی  -می نگارند» ايسرتن پرشيا«

 »...به معنی مشرقی است و پرشيه به معنی فارس است
 

، افغانستان سراج التواريخ 7. روانشاد کاتب هزاره نيز در ص
می نويسد   3. ص خوانده است و نيز در  »پارس شرقی«را سابق 

: 
، وسعت اين مملکت از فرانسه، جام جمرار بيان صاحب به ق«

بيشرت و طولش از مشرق تا به مغرب هزار ميل و عرضش از مشال 
و  مشرقی ايرانميل است و مشتمل بر مهه قسمت  780به جنوب 

قسمت مشال مغربی هندوستان می باشد و حمدود به رودخانه ايندس 
سرحد کشمير  امتداد اين مملکت وسيع از مشرق. است) سند(

و از مشال تا جنوب ، امتدادش از ....تا مغرب هرات است....
» سلطنت کابل«واليت بلخ تا بلوچستان است و اين حمدودوه را 
» سلطنت قندهار«به جهت پايتخت او گويند؛ چنانچه بعضی وقت 

گويند که پايتخت ديگر آن است و سابقا سلطنت غزنه يا 
ی گفتند و اين سلطنت خصوصا غزنين، به جهت پايتخت ديگرش م

مشتمل بر افغانستان و عموما بر قسمتی از خراسان و بلخ و 
سيستان و کشمير و حصه يی قليلی از الهور و قسمت کثيری از 

 » .ملتان است
 

چيزی بسيار جالب است، اين است که متنبی شاعر بزرگ عرب 
 :خوانده است عضد فارسسلطان حممود غزنوی را 

 الدوله فنا خسرو شهنشاها -عضد اباشجاع بفارس
 .در اين جا او از کلمه فارسی شاهنشاه کار گرفته است

 
روشن است، به رغم اين که نام درونی سرزمين ما : يادداشت

ايران بوده است، اروپايی ها و اعراب آن را به نام 
. دليل اين کار هم روشن است. می شناختند) فارس(پارس

هخامنشی که در خبش باخرتی پشته  يونانيان چون با امپراتوری
در استان پارس واقع است، درگير بودند، سراسر پشته را به 

اين نام با گذشت زمان در سراسر باخرت . مهين نام می شناختند
 .زمين اشاعه يافت

 
عرب ها نيز چون با استان پارس مهسايه بودند و مهانا مهين 

اعراب را بارها پارس ها بودند که خبش های بزرگی از سرزمين 
. گرفته بودند، سراسر گسرته پشته را به مهين نام شناختند

منتهی، چون در زبان عربی حرف پ نيست آن را به شکل فارس 
 . تلفظ می کردند
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اين دوره که در واقع، آغاز . نام گذاشتند
فروپاشی امپراتوری درانی است، از پادشاهی 
زمانشاه در آخرين سال های سده هژدهم آغاز می 

 – 1801گردد و با پايان يافنت پادشاهی او در 
خنستين سال سده نزدهم وارد مرحله تازه يی می 

د «امارت امير دوست حممد خان  گردد و در دور دوم
به ايجاد کشوری به نام افغانستان  »فاکتو

دوره يی که (تقريبا در سيمای کنونی می اجنامد 
 -)در کتاب دست داشته به آن پرداخته شده است

چيزی که در دوره امارت عبدالرمحان خان در با 
حمقق می  »د ژوری« 1893 7امضای کنوانسيون کابل

بر پايه سازش (ای بين املللی آن يعنی مرزه -گردد
های روس و انگليس که با قرار داد ميان اين دو 

تسجيل می گردد و در ) ابرقدرت وقت صورت گرفت
دوره پادشاهی امير امان اهللا خان به عنوان يک 

 .کشور مستقل در جغرافيای گيتی تبارز می منايد
 

، افغانستاندر يک سخن، پديدآيی کشوری به نام 
بازی بزرگ و رقابت های جيوپوليتيک، جيو  دستاورد

اسرتاتيژيک و جيواکونوميک دو ابر قدرت انگليس و 
اين گونه افغانستان . روسيه در سده نزدهم بوده است

يک کشور نو و مانند واحدهای سياسی پديد آمده در 
سده بيستم چون کشورهای مصنوعی تاجيکستان، 

ايجان، ازبيکستان، قرغيزستان، ترکمنستان، آذرب
ارمنستان، گرجستان وپاکستان و نيز کشورهای عربی و 
افريقايی است که برای برآورده ساخنت اهداف 

                                                                                                                                                             
 

در نامه يی که پيامرب اسالم عنوانی يزد گرد سوم ساسانی 
 .آمده است» الفرس«فرستاده بود، کشور وی به نام 

 
. نبشته بيشرت از اين به پارس منی پردازيمبه هر رو، در اين 

 . چون بيرون از چهارچوب پژوهش ما است
 

معاهده «اين کنوانسيون در کشور ما نادرست به نام .  7
برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در . شهرت يافته است» ديورند

 -پايان خط نزديک می شود:ديورند«زمينه نگاه شود به کتاب 
کانون مطالعات «تارمنای  در »تابوی ديورندميخ آخر بر تابوت 

  www.arianfar.com »و پژوهش های افغانستان
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جيوپوليتيک ابرقدرت ها در قلب آسيا به ميان آورده 
 . شد

 
به هر رو، در اوايل سده نزدهم، امپراتوری بزرگی  

 1747سپهدار جوان نادر افشار در  -که امحد شاه درانی
ه شدن او در خبش خاوری فالت هپناور ايران در پس از کشت

جغرافيايی خراسان پی ريزی  -گسرته سرزمينی تاريخی
کرده بود، بنا به اوضاع ناگوار عينی و ذهنی درونی 

از هم ) با کارگردانی انگليس از پشت پرده( و بيرونی
پاشيد و در ميانه های اين سده، در عمل به چند 

نشين و بيک نشين تقسيم  سردار نشين، خان نشين، مير
 .شد
 

آن گاه، بر پايه سازش های انگليسی ها و روس ها، 
برای حفظ تعادل و توازن ميان امپراتوری روسيه 
تزاری و هند بريتانيايی و به منظور جلوگيری از 
برخورد از نيروهای آن ها در اين سرزمين دور افتاده 

نه و دشوار گذار و حتديد حدود متصرفات شان در ميا
پس از يک رشته (آسيا، بر ويرانه های اين امپراتوری 

از رويارويی های ديپلماتيک و ماجراهای خونبار و 
دراماتيک که منجر به دو بار جنگ ميان انگليس و 
سردار نشين های افغانی گرديد، بر پايه دو 

نوی در ميان متصرفات هندی » واحد سياسی«، )سازشنامه
اری و ايران قاجاری، بريتانيای کبير، روسيه تز

به ميان آورده ) کشور حايل(» بوفر«چوناِن يک گسرته 
شد و مرزهای آن با توافق روسيه و انگليس تعيين 

   .گرديد
 

در سيما و  انگليسی ها نام اين کشور نو زاد را،
چهارچوبی که شالوده آن در عمل در دوره فرمانروايی 

ود، امير دوست حممد خان بار دوم گذاشته شده ب
 8.گذاشتند» افغانستان«

                                                 
بر مناطق مشال هندوکش » افغانستان«البته، در اوايل نام .  8

کاربرد نداشته است و تنها بر گسرته سردارنشين  های کابل، 
قندهار و سپس هم مشال کشور و در فرجام هم هرات که با گذشت 

ر سه به دست دوست حممد خان افتادند، اطالق می گرديده زمان ه
روشن است در اين هنگام، سردارنشين پيشاور که ديگر در . است

آغاز به دست رجنيت سينگ و سپس هم انگليسی ها افتاده بود، 
از اين . بود و شامل آن منی شد افغانستان هم بيرون از گسرته
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است و هيچ سندی در  رو، نام افغانستان بر آن اطالق منی شده

 .خوانده باشند افغانستاندست نيست که کسی پيشاور را جزو 
 

گسرته خان نشين و مير نشين های مشال هندوکش، در ادبيات 
ترکستان «مهتاواژه (» ترکستان جنوبی«سياسی جهان به نام 

اطالق می ) ماورالنهر(که به سرزمين های فرا رود » مشالی
، ياد )تغيير نام داد »ستان شورویترک«گرديد و پسان ها به 

عبدالرمحان  -دوست حممد خان(می شد که پس تسلط اميران پشتون 
تغيير نام يافت و » ترکستان افغانی«بر آن، به نام ) خان

» پادشاه افغانستان و ترکستان«مدت ها اميران کشور به نام 
تا اين که در نيمه خنست سده بيستم، اين نام . ياد می شدند

ان با نام های ترکستان روسی و ترکستان چينی، يکجا بنا مهزم
به ملحوظات سياسی از سوی سه کشور شوروی، افغانستان و چين، 

 .بيخی از ميان رفت
 

شايان يادآوری است که در گذشته تاريخی اين مناطق به نام 
بلخ و ختارستان ياد می شده است که با گذشت زمان پس از يورش 

يمور کورگانی، با چيرگی يافنت عنصر چنگيز خان و امير ت
ترکستان جنوبی در . ترکی، نام ترکستان را به خود گرفته بود

اوايل سده نزدهم متشکل بر چند خان نشين مستقل بود و تا 
دوره دوم امارت امير دوست حممد خان شامل کشور افغانستان 

تنها پس از دوره دوم امير دوست حممد خان بر پايه . نبود
 .انگليس و روس شامل افغانستان ساخته شدتوافق 

 
 اتيحممد حبه خامه  .م 1865که در سال » یافغان اتيح«در کتاب 

به  .م 1874نوشته شده و در سال  ی دریبان پارسه زخان ب
داده شرح  نيافغانستان چن حدود، برگردانده شده است یسيانگل

 :شده است
 ... its northern boundry is the Hindu Kush, separating it from Turkstan; on its 
west lies Fars or Iran (Perisa); south is Balochistan ... on the east it is divided from 
the Punjab by river sind (Indus)... it has a superficial area of about 300 000 square 
miles, and a population estimated roughly at 8 400 000 ... Hazara is not in 
Afghanistan  ...  

بازگردانی . دردمندانه اصل کتاب به زبان دری در دسرتسم نيست
 :آن چنين است

ی جدا م ترکستانرا از  آن هندوکش است که آن یمرز مشال...
جنوب آن بلوچستان  .قرار دارد )پارس(ايران  در غرب آن .کند

... د از پنجاب جدا شده است سن با رودو در شرق ... است 
 400و  ونيليم 8مربع و نفوس آن حدود  ليهزار م 300مساحت آن 

شامل  ]زين)] [هزارستان[(ه ارزه... هزار نفر است 
 .»ستيافغانستان ن

 
روشن است که اين کتاب در هنگام دوره دوم امارت دوست حممد 

دوره يی که هنوز . خان به رشته نگارش کشيده شده است
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 خبش خنست
 
 بزرگ یآغاز باز

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
انستان حمدود به شهرهای  کابل، جالل آباد، غزنی و پروان افغ

می گرديد و مشال و هزارستان هنوز شامل گسرته افغانستان 
 .   نگرديده بود
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 شود یبزرگ آغاز م يیارويرو
و به  رانيبزرگ در ا یباز یکه به بررس نياز ا شيپ
 ستهيبا م،يخراسان بپرداز -پشته  یدر خبش خاور ژهيو

 نياست اوضاع جهان و منطقه را در آستانه آغاز ا
در چه  یباز نيکه ا مينيتا بب م،ييمنا یابيارز یباز

 .به راه افتاده بود یو در چه بسرت یاوضاع و احوال
 

 یمورياز امروز، در عهد شاهرخ ت شيشش سده پ درست
کشور ما ابر قدرت جهان و شهر ) م ١۴۴٧ - ١۴٠۵(
 یشهرها نيو آبادتر نياز بزرگرت یکيهرات  نونشانيم

بود که به  نيمتدن خاور زم... وجهان و کانون فرهنگ 
مگر، . ديدرخش یم ايبر گردن عروس آس یديسان مروار

آهسته آهسته  یموريت یپس از شاهرخ، امپراتور
رشته نربدها و کشاکش  کيو در سراجنام پس از  ديفروپاش

 تيتثب یچهار دولت اسالم ايدر جنوب آس ن،يخون یها
ترک  هر چهار دولت در دست يیکه فرمانروا ديگرد

 :زبانان بود
 هيترک -)یآناتول( نيکه بر سرزم یعثمان هيترک ‐1

 یعرب و مشال خاور یمنا رهياز جز یخبش بزرگ ،یکنون
 .از قفقاز و بالکان تسلط داشت یخبش زيو ن قايافر
 یخبش بزرگ ،یکنون رانيکه بر سراسر ا یصفو رانيا ‐2

به  یخاک افغانستان کنون یباخرت یاز قفقاز، خبش ها
 .راند یبلخ فرمان م یها یکيول شهر قندهار و نزدمش
که در دست خاندان بابر بود و دامنه  یهند کورگان ‐3

 .هپن بود یآن تا شهر کابل و پروان تا  غزن
 یو مشال هندوکش که گاه انهيم یايآس یها نيخان نش ‐4

مستقل و  مهيهم ن یمستقل و گاه یحمل یچونان دولت ها
  .بودند رانيباجگزار ا

 
 یکشورها م نيدر باره سرنوشت ا یهوشنگ مهدو یآقا
 :سدينو
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به  یمهگ یدر دوره صفو رانيبزرگ سه گانه ا گانيمهسا«
بودند و  یبر توسعه ارض یمبتن انيمانند دولت صفو

 زينداشتند؛ اما هر سه ن یبه توسعه حبر یتيچندان عنا
پر  يیآنان که دوره . از آب در آمدند کسانيسر اجنام 

گذراندند، هر  یو قدرت را از سر م بيراز و نشاز ف
 :شدند يیگرفتار استعمار گران اروپا دبه نوبه خو کي
 
و هم مرز با اروپا بودند،  هيها که مهسا یعثمان ‐

از مناسبات با  يی دهيچيکالف سردرگم و پ ريدرگ
شدند، به  گريکديبا  انييو روابط اروپا انيياروپا
معامله  لهيدادند و وس  قلمرو خود را از دست جيتدر
 .شدند سيبه خصوص روس و انگل يیاروپا یقدرت ها انيم
 هيپس از جتز زيمغول ن نيشعب سالط گريازبکان و د ‐

 .فرتت، مورد هجوم روس ها قرار گرفتند
از ضعف و  یمتماد انيکه سال زيهند ن ريمغوالن کب ‐

فتور را پشت سر داشتند، با استعمار انگلستان رو به 
پس از سال ها کشمکش و کشاکش، سر اجنام هند . شدندرو 

  .به دست انگلستان افتاد
 
در  بيترت نيبد رانياطراف ا یکه کشورها یحال در
شدند، نقش حساس  یم لياروپا مستح خيو تار استيس
 یم رايشد؛ ز یآشکار تر م انيياروپا استيدر س رانيا

نان آنان را موجب شود، سد راه آ انيتوانست موازنه م
 ...شود یگريحمله د یکيگردد، راه عبور 

 
 ليتا اوا هياز دوره صفو رانيا يیمستقل منطقه  نقش

قرن نزدهم  ليدر اوا کنيحفظ شد؛ ل شيکماب هيقاجار
 .ديآغاز گرد رانيا یخارج استيدر س یديشد یلرزش ها

 
فالت به طرف  یمشال یزمان روس ها با تصرف نواح نيا تا

 یبرداشته بودند، عثمان یبلند یگرم گام ها یآب ها
ها  یسيبود و انگل انييضعف، آلت دست اروپا تيدر هنا

 یشرق یهندوستان را به طور کامل تصرف کرده به مرزها
  .»بودند دهيرس رانيا
 
واژگون شد  یصفو یسده هژدهم، امپراتور یها انهيم در

 رانيو بزرگ بر پشته ا یدولت سراسر کيآن  یو به جا
آن به دست نادر افشار  انيه سر رشته کک ديهپن گرد

 نيمگر ا. خاور بود خيتار انيجهانگشا نياز آخر یکي
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پس از کشته شدن نادر، قلمرو . دينپا یريد یشاهنشاه
که  دياز هم فروپاش یو باخرت یخاور شبزرگ او به دو خب

دولت بزرگ  کيهسته  یآن امحد شاه دران یدر خبش خاور
 سهيسده نزدهم با دس ليکه در اوا ختيرا ر یافغان

آن پس از  یو در خبش باخرت دياز هم فروپاش سيانگل یها
و  انيزند یچند یبرا ک،يدرامات یدادهايرشته رو کي

  .کردند تيتثبقدرت خود را  انيسپس هم قاجار
 
با مهه  يیسده نزدهم استعمارگران اروپا لياوا در
 متوجه منطقه شدند و هر چهار دولت را با چالش روين
و سر اجنام هم از پا  دنديرو به رو گردان یبزرگ یها

  .در آوردند
 

 ،یسينامدار انگل سندهيسخنور و نو پلنگيک ارديراد
 یتزار هيو روس ريکب یايتانيدامنه دار بر یکشاکش ها

پاکستان و (یخاور رانيا یها نيرا بر سر سرزم
 یباز«را  انهيم یايو قفقاز و آس) یافغانستان کنون

گوناگون  یماهايام داد که تا به امروز در سن» بزرگ
   .ادامه دارد

 
آغاز شده  پلنگياز ک شيبزرگ مدت ها پ یاست باز روشن

 انوسياز راه اق انيفرنگ یابيبود و در واقع از راه
طرخان  یو حاج 1551ها به هند و افتادن قازان در 

در دو سال پس از آن به دست ) اسرتاخان ايهشرت خان (
به قفقاز  ريپرت کب یوف و سپس هم با لشکرکشخم وانيا

البته، . متام به راه افتاده بود یرويبا ن 1722در 
 یباز یتوان چونان مرحله مقدمات یمرحله را م نيا

با وقفه ها راندمان  ختهيکه جسته و گر ديبزرگ نام
 .نداشت یتند
 
نوع توازن  کيهر رو، روشن است که تا سده هفدهم  به
هرگاه . برقرار بود يیايو آس يیاروپا یدولت ها انيم

در سده شانزدهم،  م،يکن یبررس یاقتصاد دگاهياز د
و  هيها از فرانسه، روس نهياز زم یاريدر بس رانيا

 ژهيمگر اوضاع در سده هژدهم و به و. بود شيپ سيانگل
 نهيو زم ديدگردگون گرد شهياز آغاز سده نزدهم از ر

 .ديگرد باخرت بر خاور فراهم یبرتر یبرا
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 یعوامل باعث پسمان ريسا یکه در هپلو یلياز دال یکي
پس  یو صفو یعثمان یبود که دولت ها نيشد، ا انيخاور

مصر، بر سر خالفت به رقابت  یخالفت فاطم یاز فروپاش
 یکيبه مقصد خود به  یابيدست یبرا کيپرداختند و هر 
 یشيفرسا هودهيب یجنگ ها. دنديچسپ یاز مذاهب اسالم

به هشتاد سال به  کيدو کشور که نزد نيا انيم یبمذه
نه  کريبر پ یريجربان ناپذ یها انيز د،يدرازا کش

از مجله  یدو کشور، بل سراسر گسرته اسالم نيتنها ا
  .خراسان وارد منود نيسرزم

 
چوناِن  هيترک ،یمذهب یبه راه افتادن جنگ ها با
 با رانيا یمتاس ها يیبرپا یارويرو ديگرد یواريد

بر  ديگرد یواريبه سان د رانيو ا يیاروپا یکشورها
 انهيم یايو هندوستان و آس نيسر ارتباط خراسان زم

 .و جهان عرب و اروپا هيبا ترک
 
به منطقه  یريجربان ناپذ یها انيجنگ ها ز نيا

را در  هيترک یريپذ بيمثال؛ آس یبرا. دنديرسان
 و اريبس هيروس ژهيبه و يیاروپا یبرابر دولت ها

و  هيو هرگاه ترک ديموقف آن کشور را بس لرزان گردان
با خراسان به  انهيم یايآس یها نيو خان نش رانيا
 یم يیاروپا یکشورهاجنگ در کنار هم، در برابر  یجا
رقم  یگريما امروز به گونه د خيتار ديشا ستادند،يا
  .خورد یم
 
چهارم، . ج ،رانيا اتيادب خيتاربراون در  سوريپروف 
و  هيو ترک رانيا یبا جنگ ها ونديدر پ 93و  11. ص

فقط «که  سدينو یآن بر سرنوشت اروپا م راتيتاث
ها  یرانياگر ا. شدند ليما و مرگ حا نيها ب یرانيا

به » .نبودند، ترک ها ما را حمو و نابود کرده بودند
 یرانيترک ها و ا انيم یمذهب یهم اگر نربدها یراست

توانستند  یرف استانبول مها نبود، ترک ها پس از تص
 .رنديرا بگ ايتاليا االتيو ا شياتر تختيپا انايو
 
خامنانسوز  یبا راه افتادن جنگ ها گر،يد یسو از

 نيخان نش یپا وستهيپ ه،يو ترک رانيا انيم یمذهب
به  هودهيب هياز ترک یبه هوادار انهيم یايآس یها
و تاراج  یرانيشد و موجب و یم دهيجنگ ها کشان نيا

و ( رانيا یمشال خاور یخراسان و استان ها یمناطق مشال
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فرونشسنت جنگ ها  یدر پ انهيم یايآس یخود شهرها زين
 انهيجو یدر اثر واکنش تالف رانيو ا هيترک انيم

را به ارمغان  یاريبس یها انيو ز ديگرد یم) انيصفو
 .آورد یم
 
و دولت  انيصفو انيکه م يیجنگ ها ،یمراحل بعد در

ما به گونه  یند بر سر قندهار رخ داد و پاه یبابر
آن  یجنگ ها کشانده شد و در پ نياز ا یاريدر بس يی

حکومت  ندگانيمنا انيکه در قندهار م يیدر جنگ ها
خانه  زيداد و ن یرو یو حکام بوم) اصفهان( یمرکز
ها و  انيها؛ ز یهوتک وها  یابدال انيها م یجنگ
  .به بار آورد یفراوان یها یرانيو
 

حممود و  ورشي یدر پ یخامنان بر انداز یکارهايپ سپس
 یآن رو امديکه در پ یبر اصفهان و حوادث یاشرف هوتک

آن صدها هزار نفر  جهيداد به راه افتاد که در نت
و نابود  رانيو صدها شهر و روستا و ده و یکشته و زمخ

  .ديگرد
 
را به دنبال  ینيخون یرخدادها، جنگ ها نيا مهه

ما  نيسرزم یو توان اقتصاد یانسان یرويکه ن داشتند
ها  یچندگانه ابدال یها یلشکرکش. برد یم ليرا به حتل

جنگ  یريروس ها به قفقاز و درگ ورشيبر هندوستان، 
 یروس ها به سو یشرويو ترک و پ رانيروس و ا یها
سرداران  انيها م یجنگ نهخا یريدرگ انه،يم یايآس

 یابيآن راه یو در پ یبازمانده از امحدشاه دران
ما و وارد شدن ما به عصر  نيبه سرزم سيانگل

 نياستعمار، مهه و مهه دست به دست هم داده و در ا
  .روند نقش داشتند

 
 ینربدها ريدرگ نيخاور زم یکه کشورها یهنگام درست
ها بودند،  یو سرگرم خانه جنگ گريد کيبا  نيخون

 یو ترق فتشريبه سرعت از نردبان پ يیاروپا یکشورها
که با  یبار، هنگام نيکشورها ا نيا. رفتند یباال م
وارد ارتباط و معامالت گسرتده  نيخاور زم یکشورها

مطرح بود و  یبازرگان ليمسا شرتيدر آغاز ب دند،يگرد
 ینوع توازن اقتصاد کيکه به هر رو  نيبا توجه به ا
 یخاور یدولت ها و دولت ها نيا انيم یو حتا نظام

شان را تصرف  یها نيتوانستند سرزم ید، منموجود بو
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که توازن قوا برهم خورد، مساله  ندهيمگر در آ. کنند
 .را به خود گرفت یگريشکل د

 
 یکشورها یبرق آسا یها شرفتيموجب پ داديرو چند
  .ديخاور گرد یآن ها بر کشورها یرگيو چ یباخرت

 
بسته  یدر پ یانورديتوسعه در دادها،يرو نياز ا یکي

 -هيترک قياز طر ینيزم یبازرگان یراه ها شدن
که پسان ها اسالم پول ) هيقسطنطن( نوپليکنستانت

 دهينام) استامبول(و سپس هم استانبول ) اسالمبول(
از ( یبازرگان یروشن است بسته شدن راه ها. شد، بود

چه در عرصه  يی یمنف بساثر ) یسنت شميمجله راه ابر
خاور  یاسيو س یگفرهن یو چه در عرصه ها یاقتصاد

بر جا  انهيم یايبر خراسان و آس ژهيبه و نيزم
  .گذاشت

 
 هيسلطان حممد دوم با فتح قسطنطن 1453 یماه م 29 در«

) زانسيب( یروم شرق یبه عمر هزار ساله امپراتور
واقعه  نيپس از ا. و فاتح لقب گرفت ديخبش انيپا
و آغاز عصر  یقرون وسط انيکه مصادف با پا یخيتار
و  افتي شيافزا یباشد، قدرت دولت عثمان یم ديجد

و  اياالت اطراف خود در آسيا یآغاز به جتاوز به نواح
   .»اورپا منود

 
ها  يیتوسط اروپا کايکشف امر گر،يبرجسته د داديرو

ناگهان  یعني یربيروس ها به س یابيبود و مهچنان دست
و گسرتده و دست ناخورده جهان به  یغن اريدو منطقه بس

بزرگ طال و نقره  یها نهيها افتاد و گنج يیست اروپاد
و گرانبها به دسرتس شان قرار گرفت و  ابيو فلزات کم
 هينوع انباشت سرما کياقتصاد  دگاهيد زبه اصطالح ا

 یها با کار انداز نيباعث شد که ا نيصورت گرفت و ا
 خياز تار ینيانباشت شده وارد مرحله نو یها هيسرما
   .شوند

 
که در اروپا رخ داد، مانند راه  يیها یسيدگرد 

در  یفرانسه، انقالب صنعت ريافتادن انقالب کب
مهه  ه،ياکترب در روس ريانگلستان و پسانرت انقالب کب

 یتا دگرگون دنديدست به دست هم دادند و باعث گرد
 ديايب انيقاره به م نيدر ا یاديبن قيعم اريبس یها
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 ،یاجتماع یتسن یاو موجب آن گردد که ساختاره
 یاروپا در هم بشکند و ساختارها یاسيو س یاقتصاد

 هيدوره سرما شيدايپ یبرا نهيزم. ديايب ديپد ینينو
فراهم گردد، شهرها و کارخانه ها و بندرگاه  یدار
  .بزرگ ساخته شود یها
 

ند و دداران مبدل ش هيبه سرما فئوداالناين بود که 
و به کارگران  فتندبه شهرها ر انيکشاورزان و روستا

به  یو صنعت یديتول هيگونه، سرما نيند و ادمبدل ش
 یباخرت با کشورها یبار کشورها نيا یوقت. وجود آمد

 نيوارد ا نيرشته عناصر نو کيخاور مواجه شدند، با 
غرب وارد  یصنعت هيکه سرما یهنگامو  دنديکشورها گرد
چالش رو به  کيکشورها را با  نيا د،يگرد یخاور سنت

جوامع  نيا یسنت یو سنت ها و ساختارها ديگردان رو
 .قرار داد یبزرگ یرا در چنرب تندباد ها

 
باخرت وارد  یصنعت هيسرما نيکه مه یواقع، هنگام در

که  مينيب یما م. ديخاور شد، عصر استعمار آغاز  گرد
شود، درست در سده نزدهم  یوارد هند م سيانگل یوقت

و  یاقتصاد یاسيگ سبزر یها يیاياست که دست به پو
  .ازدي یم ینظام

 
 گريو د سيانگل یها يیهر رو، هرگاه جهانگشا به

و  کيتيوپوليج دگاهيرا از د يیاروپا یکشورها
 تيبا تعلق آن ها به موقع ونديدر پ کيژيواسرتاتيج

آن چه  م،ينگاريشان ب  یلند ميو ر کيتاالسوکراس
هارت  تيموضوع با موقع نيگردد، ا یم هيمربوط به روس

 .خورد یم ونديآن پ کيلوروکراسيو ت یلند
 

 ازمنديخود ن تکيوپوليثبات ج یاست، کشورها برا هرچه
 مشاور – في یارتشبد حممود قار. هستند يیگسرته جو

افغانستان،  نيشيمجهور پ سيير -بيداکرت جن نظامی ارشد
 9»یشورو انيافغانستان پس از بازگشت سپاه«در کتاب 

 یقدرت ها کيتيوپوليثبات ج یبرا ینيقوان«: سدينو یم
 دنيمستلزم رس کيتيوپوليحالت ج نيا. ردبزرگ وجود دا

و رفع  یشگريپ نيمع یعيطب یو استحکام به مرزها
امر  نيهرگاه ا. است... دولت تيامن نيو تام دهايهتد

                                                 
افغانستان پس از بازگشت سپاهيان ارتشبد حممود قاری يف، .  9

 2001، ترمجه عزيز آريانفر، فرانکفورت، شوروی
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آغاز به از دست  رامللهينگردد، دولت بزرگ کث نيتام
 .»کند یدادن ثبات خود م

 
جنگ هاي  ،یژياسرتات ويو ج کيتيوپوليج دگاهيد از

ميان ناپلئون و روسيه و آملان و روسيه را مي توان 
تنها . نربد ميان مدعيان خسروي قاره ها به مشار آورد

ها با ديگر آشورها در  یجنگ هاي استعماري انگليس
اين اسرتاتيژي . راستاي تسلط بر رميلند رخ منوده بود

يا  »انكوند«ام اسرتاتيژي به ن يتيكرا در علم جيوپول
 .اشغال آرانه هاي يورشيا مي خوانند

 
آشاآش هاي ميان روسيه و ترآيه و ايران در سراسر  

سده نزدهم از ديدگاه جيوپوليتيك، تالش يك آشور قاره 
براي دستيابي به رميلند يعين راهيايي به ) روسيه(يي 

شمي در مهني راستا، مهچ. مديرتانه و خليج فارس بوده است
دوم سده  مهيها و رويارويي هاي شوروي و امريكا در ن

در گام خنست رقابت بر دستيابي بر رميلند  يزن ستميب
 .بود
 

 »رانياروپا در ا استيس«حممود افشار در کتاب  داکرت
کشور  -اخص یبه معنا هيروس«: سدينو یم 32. در ص
 چيبود که به ه یمسکو کشور بزرگ نيشهزاده نش -یمسکو
 یرو روس ها در ط نياز ا. نداشت یدسرتس یآزاد یايدر

را  شيبه کار بردند تا مملکت خو ميعظ یقرن ها جماهدات
 نهيدر زم. دهند و بگسرتند توسعهگرم  یاهايتا در

آزاد چهار جهت  یايبه در دنيبه منظور رس یتوسعه طلب
  :وجود داشت

 رتانهيمد یايجهت در ‐1
 کيمست حبر بالت ‐2
 هند انوسيرس و اقفا جيجهت خل ‐3
 »آرام انوسيمست اق ‐4
 
 نيروس ها در مه یها يیسه سده گذشته، جهانگشا در

حمور  یچهار راستا متمرکز بوده است که به استثنا
هند، توانسته است در سه حمور  انوسيفارس و اق جيخل
 یايهر چند در جهت در. ابديبه اهداف خود دست  گريد
ها به گونه حمدود  یسيگلان یبه علت خمالفت ها رتانهيمد

را  رانيمگر هرگاه هند و ا. اهيس یايدر قياز طر
 م،ياوريبه مشار ب هيروس یرمس ريغ کيژيمتحدان اسرتات
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 ريشکل غ هيروس یابيحمور راه نيتوان گفت که در ا یم
  .دارد ميمستق

 
 یسيانگل یابيراه یهر رو، آن چه مربوط به چگونگ به

 یم نيسرزم نيا ريتسخهپناور هند و  نيها به سرزم
مطالب  یدر یبه زبان پارس خيتار یگردد، در کتاب ها

به  ليجا به تفص نيرو در ا نياز ا. آمده است یاريبس
کوتاه به  ینگاه دنيبر آمن که پاش. ميپرداز یآن من

 .موضوع بسنده باشد
 

» افغانستان یاسيس خيتار«فرخ در مقدمه کتاب  یمهد
 :سدينو یم
 یجتارت استعمار یها برا يیاروپا قرن پانزدهم در«

به  ايکه از راه در یکس نيوارد هندوستان شدند و خنست
 واسکودوگاما افت،يآن کشور دست  (Vasco  de  Gama) ی 

و سواحل  ديبود که پس از گذشنت از دماغه ام یپرتگال
 1497در  یعرب انورديدر کي يیزنگبار، به راهنما

 .شد هاديپ (Calicut) کوتيدر کال یالديم
 

 یو فرانسو یولياسپان ،یهالند ،یپرتگال یها جتارختانه
داشتند  یبازرگان التيسده در هندوستان، تشک نيدر ا
در . بود هيدولت شب کي یاساس التيبه تشک شرتيکه ب
 یها یمرحله قرن شانزدهم، جتار و کمپان نيآخر

هند زدند و  یانگلستان هم دست به جتارت استعمار
در اواخر  1599در سنه  شد ليتشک که یشرکت نيخنست

 یکمپان 1639ملکه انگلستان بود و در  زابتيسلطنت ال
بنگاله بندر مدراس را بنا منود  جيدر ساحل خل سيانگل

هند  یبزرگ و مرز عمده جتارت کمپان یکه بعدها شهر
  .ديگرد
 

 نيا یها یکمپان انيم یو رقابت اقتصاد منازعات
و  یعيچون هند طب یپر ثروتکشورها  در سر جتارت مملکت 

 نيچند یبود و در اثر زد و خوردها و کشمکش ها یحتم
فقط . برد نيرا از ب یگريد کيساله، به مرور هر 

آن ها مرتب  تر و  التيفرانسه و انگلستان چون تشک
 یم ليدو دولت تشک نياز ا رقبا نيرتيحمکم تر بود، قو

واقع شد، که در اروپا  يیشد و باالخره در اثر جنگ ها
 1747و در سنه  ديمتزلزل گرد زيهند ن یها یوضع کمپان

 .افتي انيجنگ پا ليدر اثر عهدنامه اکسل الشا
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ها در  یفرانسو يیفاحته فرمانروا  1761سال  در

هندوستان خوانده شد و سر اجنام به موجب عهد نامه 
ها و صرف  یشدن فرانسو ميو تسل 1763 یدر فربور سيپار

نسبت به هندوستان  یاسيس یهر نوع ادعانظر کردن از 
ها، تسلط انگلستان مسلم و  یفرانسو یو تصرف بندرها

نقاط  ريمشغول تصرف سا خاطرها با فراغت  سيانگل
و باالخره در منازعات امراء و  دنديهندوستان گرد

 کي تيتقو تياسيهندوستان، مداخله و با س یراجه ها
عف مهه آن ها را موجبات ض گر،يطرف و مساعدت به طرف د
و وارن  ويو زمحات روبرت کال ريفراهم و در اثر تدب

مهه  رب بايها تقر یخود هند لهيو به وس گيهاستن
  ».دنديهندوستان مسلط گرد

 
 یاسيروابط س خيتار کميحممود حممود در جلد  روانشاد

 یبه چگونگ  25- 15.  ص. در ص سيو انگل رانيا
 نکياخته است که اها به هند پرد یسيانگل یابيراه

 :مييمنا یم شکشيخدمت پ شيرايو یفشرده آن را با اندک
هپناور هندوستان  نيها به سرزم یسيداستان تسلط انگل«
 ايدن خياست که در تار یشاذ و نادر عياز وقا یکي

متام قاره  یگرفتار....شده است دهيآن د ريکمرت نظ
 هجيو خوخنوار اروپا نت رحميب استيدر چنگال س ايآس

ها  یسيباشد که به دست انگل یتسلط بر هندوستان م
 ايمهه ممالک مستقل آس الياست نيا رافتاده است و در اث

 رنگيو ن سيخود شان را در مقابل دسا تياستقالل و متام
  .هندوستان از دست دادند انتيحفظ و ص یبرا یاسيس یها
 

قاره  شيها در هند نه تنها صلح و آسا یسيانگل ظهور
را به جان هم انداخت  يیايرا برهم زد، که دن ايآس

به آن کشور  ميبتوانند به طور دا لهيوس نيتا با ا
 .داشته باشند الياست ايدن رينظ یب زيزرخ
 
مغول در کمال اقتدار  یاسالم انيکه فرمانروا یهنگام ...

بوده و در هندوستان سلطنت با عظمت داشتند، در زمان 
ها اجازه  یسيانگل 1632 شاه جهان در سال یامپراتور

  .گرفتند که در سواحل هندوستان به جتارت مشغول باشند
 
به نام باتن با  یسيانگل یاز داکرتها یکي 1656سال  در

به دست  یاز امپراتور مغول فرمان یمهارت و استاد
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رود  یکه از شاخه ها یآورد که در ساحل رود هوقل
جا  نيو ا ديباشد، جتارختانه احداث منا یکنگ م ميعظ
 یها و فرانسو یها و هالند یبود که قبال پرتگال یحمل

 یدور از هم کارخانه جتارت یکم لهبه فاص کيها هر 
  .داشتند

 
 یها با فرمانفرما یسيجنگ انگل نيخنست 1686سال  در

جنگ شکست  نيدر ا نيو مسلم ديبنگاله شروع گرد
که مبادا مسلمانان  نيها از ترس ا یسيانگل. خوردند

بر سر آن ها هجوم آورند، حمل جتارت  یادتريبا عده ز
را ترک کردند و جتارت خانه خود شان را  یخانه هوقل

 یرود هوقل ساريکه در ساحل  دبه کلکته منتقل منودن
  .واقع است

 
 بينواده اورنگ ز -الشان ميکه عظ یهنگام 1700سال  در
پول  یها مبلغ یسيجنگ حمتاج پول بود، از انگل یبرا
آن را در عوض به  یرض منوده و شهر کلکته و نواحق

  .ها واگذار کرد یسيانگل
 
در  سيانگل یشرق یمتام دستگاه و اتباع کمپان 1703 در

کرد و شهر کلکته را کامال  داييکلکته مترکز پ
سوم  اميليمنوده آن جا را با احرتام و یسنگربند

در . موسوم کردند اميليپادشاه انگلستان به قلعه و
ها عبارت بود از  یسيانگل یجنگ یهنگام متام قوا نيا
صاحب  کيو  یبوم یسپاه فرن 63و  يینفر اروپا  66

  .یتوپچ ینفر 25عده  کيمنصب توپخانه و 
 
خود قرار داده و  اتيحمل را مرکز عمل نيا 1707سال  در

حمل سکونت و  یعني. دندينام) اقامتگاه(رزدنت 
 یسنگ بنا نيستحمل خن نيفرمانفرما و ا یحکمران

رودکه به  یبه مشار م سيهندوستان انگل یامپراتور
که از رود گنگ  يیمرور به قلمرو آن افزود شد تا جا

 ايماليتا کوه ه نيمورتا رود سند و از دماغه کو
متام قاره هندوستان را  بايمنود و تقر دايامتداد پ
  .شامل شد

 
شود،  ستهيهندوستان نگر خياگر امروز تار ،یراست به
ها در آن  یسيخواهد شد که متام تصرفات انگل دهيد
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و باال  لهيو  مکر و ح ريو تزو سهيکشور هپناور با دس
  .تر از مهه با خون و آهن اجنام گرفته است

 
 تيو پر مجع نيهبرت سايهنگام، بنگال، هبار و اور نيا در
دولت مغول به مشار  یامپراتور االتيا نيو آبادتر نيتر
حاکم  کيخان  یورد یسال عل 15مدت  یبرارفت و  یم

او در سال . بود  التيا نيا یبرا یمناسب و شخص جد
  .درگذشت 1756

 
ها  یسيانگل اتياو سراج الدوله نظر به تعد نيجانش
خواست آن ها  یفوق العاده با آن ها داشت و من یدمشن

خود  یسکونت دائم یبرا يیدر هندوستان حمل و ماوا
 یورد یرا در زمان عل یدمشن نيا یول. داشته باشند
 .داشته بود یخان کامال خمف

 
آن ها  نيب یجنگ ديمنودند شا یم ینيب شيها پ یسيانگل

را  اميليجهت قلعه و نيبد. ها واقع شود یبا فرانسو
 اميسراج الدوله به آن ها پ. حمکم منودند یسنگربند

حمل فوق الذکر دست بر  یفرستاد هرگاه از سنگربند
 کسانيد، آمده استحکامات آن ها را با خاک ندارن

 نيبه ا یها گوش نداده و اعتنائ یسيانگل. خواهد منود
کسان خود را مامور  زيسراج الدوله ن. حرف ها نکردند

منود قلعه را تصرف منوده استحکامات آن را خراب و 
ها در آن جا بودند، مهه را  سيکه از انگل یکسان
 146از  گريروز د. کرد یندانز یحمل حمقر کيو در  فيتوق

 23بودند تنها  یکه در آن حموطه زندان یسينفر انگل
  .مهه خفه شده بودند هينفر زنده و بق

 
 ديبه مدراس رس کيپ نياگوست مهان سال ا 16 خيبه تار...

باشنده هندوستان  یها یسيانگل انيدر م یاديو وحشت ز
 موقع در قشون نيکه در ا ويلرد کال. کرد ديتول
عده هزار و پنجصد  کيداشت، با  یمست سرهنگ سيانگل
را  اميليحرکت منود که قلعه و اياز راه کنار در ینفر

دسامرب  22به تصرف در آورد و در  باشد،که مهان کلکته 
 ليم ستيکه تا قلعه مذکور ب یرود هوقل ساريبه ساحل 

 .ديفاصله داشت رس
 
و  هيهت یآن طرف، سراج الدوله چهل هزار سپاه از
 یجنگ سخت 1757 ليدر اوا. کلکته را حماصره منود بايتقر
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 ويکال نيب Clive ويو سراج الدوله واقع شد و قشون کال 
کرده خود را در داخل قلعه حمصور منودند و  ینيعقب نش
و  يینفر اروپا 120ها  یسيجنگ از قشون انگل نيدر ا

کشته شد و دو عراده توپ هم از دست  یصد سپاه کي
 .دادند

 
از  ويکال یو حبر یبر یقشون ها 1757جون  12 خيتار به

 ديخورش ميمق یجتارت دهيمنان -کلکته حرکت و مسرت واتز
نواب هم در مهان روز از آن جا  یآباد مقر حکمران

 ويحمرمانه حرکت  منوده و در چهاردهم آن ماه به کال
  .ق شدحمل
 

به رو  ره یدو طرف در پالس یماه جون قشون ها 24در  ....
سراج الدوله شکست خورد و هنگام فرار به دست . شدند

ملحق  ويبه کال زيجعفر ن ريجعفر کشته شد و م ريپسر م
و به ختت  دنديآباد گرد ديشده با اتفاق وارد خورش

مهه با او  سيو سران سپاه انگل وينواب جلوس منود و کال
  .گفتند تيهتن و کيترب
 
و هند  سيانگل یاتورجنگ امپر نيخنست نيهر رو، ا به
 .باشد یم
 
امپراتور مغول  یثان ريپسر بزرگ عاملگ 1757سال  در

ها را از بنگاله  یسيفراهم آورد که انگل یلشکر
جعفر از  ريبا اتفاق م سيانگل یقوا یول. اخراج کند
شد که  نيجنگ هم ا نيا جهيمنودند و نت یرياو جلوگ

گنگ به  هبار در امتداد رود التيا یاز اراض یمقدار
  .درآمد سينگلا یهند شرق یتصرف کپان

  
 یآب خوش از گلو گريد خ،يتار نياز ا بعد

که در انقالب  نينرفت تا ا نييمغول پا یامپراتورها
ها  یسيآن ها به دست انگل نانيمانده جانش یباق 1857
 .کشته شدند یعموم دانيدر م

 
جعفر  رياز م سيانگل یهند شرق یکمپان ،یاز چند پس
او  یداماد او را به جا -قاسم ريته شده مخس

بسنده نکرده سر اجنام  زياقدام ن نيبا ا. گماشتند
بنگاله را حتت حکومت خود قرار دادند و  التيا

آن را امضاء منود  یفرمان واگذار زين یامپراتور دهل
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بنگاله،  التيفرمان، افزون بر ا نيو به موجب ا
 سيهند انگل یشرق یبه کمپان زين یسيهبار و اور االتيا

 325 انهيتعهد منود سال یواگذار شد و در مقابل کمپان
  .بدهد رهيهزار ل

 
 ليهزار م 150سيانگل یهند شرق یمدت ده سال، کمپان در

 ینقاط هندوستان مالک شد شد که دارا نيمربع در هبرت
درآمد ساالنه  هيروپ ونيليم 25نفوس بود و  ونيليم یس

مهه  1755در سال  شيه سال پکه در د یدر صورت. داشت
کللکته جتاوز  یگل وارياز چهار د یکمپان نيمتصرفات ا

  .منود یمن
 
بنارس را  التياودا ا ريآصف الدوله  وز 1755سال  در

دوازده هزار  زين  التيا نيا. واگذار منود یبه کمپان
  .داشت یمربع اراض ليم
 
 انيم یاسيروابط س يیسال برپا نيکه خنست 1800سال  در
ها در هندوستان  یسيباشد، انگل یو انگلستان م رانيا

بنگاله، صاحب  و مالک  یايو عل یسفل التيافزون بر ا
 زين یمببئ یو اطراف و نواح کيساکارماتيمملکت اور

 .بودند
 
 عيو نظام و مملکت وس سوريممالک م خيتار نيا در

ماهتراتا، سند و پنجاب هنوز استقالل متام داشتند و 
نکرده  دايها به طرف مشال هند نفوذ پ یسيانگلهنوز 

  ».شود یآغاز م  1801بودند که سال 
 
شدن روس ها  ريسراز یچگونگ ميکوش یجا تنها م نيا در

و  انهيم یايقفقاز و آس یجنوب در حمورها یرا به سو
 یها نيبا سرزم یاسيو س یمناسبات بازرگان يیبرپا

   :ميريبگ یرا پ یرانيا
 

دارد و  یما سر دراز نيبا سرزم هيروس یاوندهيپ رشته
چند هزار ساله  نهيشيرسد و پ یم خيدم تار دهيبه سپ
روابط  خيتار نيروانشاد مجالزاده در کتاب وز. دارد

روابط  نيمرتيقد«: سدينو یم 19. ص. در ص رانيروس و ا
و ملل اسالو را که اسالف روس ها هستند،  انيرانيا نيب
 یکه در موقع لشکرکش ديد یروابط دربتوان  ديشا
به  الدياز م شيپ 513در سنه  یاول هخامنش وشيدار



 39

تا سواحل رود  یاز بساراب( اهيس یايدر یسواحل مشال
از  شيکه بعدها پ يیها نيدر مهان سرزم یعنيخانه دن 

) ديمسکو و پرتبورگ مرکز سلطنت و اقتدار روس گرد
 .حمتمل است برپا شده باشد

 
 نيا التيتفص«نگارند که  یم) 185 .ص( وستيدر پ شانيا

که از حدود ( یوناني سينو خيرا هرودت تار یلشکرکش
، )است ستهيز یم حيمس الدياز م پيش 525 تا حدود 484
از بوسفور و  وشيلشکر دار. ما باز گذاشته است یبرا

ممالک  ريبا توشه شصت روزه به تسخ ،رود دانوب گذشته
رود خانه دن  یحوالروان گشت و تا  اهيس یايدر یمشال

 یاز نقاط به نواح یرا به تصرف خود درآورد و در بعض
آن حدود هم رانده و به طرف مشال باال رفت و در  یداخل

 یها به ملل اسالو یرانيآن جاها است که حمتمل است ا
  .»برخورده باشند

 
آن ها در دست است،  یکه کتاب ها یشرق نيکتب مورخ در
که بر  یشود تا قدر یم دهيدبار که کلمه روس  نياول

املسالک و «معلوم است در کتاب )] مجال زاده[(نگارنده 
 فيتال یهجر 232ابن خرداذبه که در حدود سنه » املمالک

که در سنه  یعقوبيال فيتال» البلدان«شده و در کتاب 
ابن  فيتال »سهياعالق النف«ف شده و در کتاب يتال 278

 .، استنوشته شده 292رسته که در حدود 
 
 نيکه در دست است، ظاهرا خنست یميقد یکتب فارس در

 ريغ یميرود، در مقدمه قد یبار که ذکر کلمه روس م
است که امروز هم در اول  یشاهنامه فردوس یسنقريبا
 يیشاهنامه  یمانند نسخه خط(ميقد یخط ینسخه ها یبعض

، )حمفوظ است نيپروس در برل یکه در کتاخبانه دولت
 .شود یم دهيد
 
آن  ماتيو تقس نيکه از زم یمقدمه مزبور در موقع در

راند،  یرا کشور خوانند سخن م یبه هفت خبش که هر خبش
: سدينو یباشد، م ميدر ذکر خبش هفتم که مهان هفت اقل

خوانند  یهفتم که از کوهستان پنهان است، چره نا...«
شهر  رانيا -و شاهان ميکه ما بدان اندر نيو ا

 نيو ماچ نيامت خوانند و آن چ راشه و گو یخواندند
است و هندوان بربر و روم و خزر و روس و سقالب و 
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و از آن  رونيو پرطاس خوانند و آن که ب) مسندر(مندري
  .»است سلسله خوانند

 
پنجگانه  یها ورشيمجالزاده در خبش خنست کتابش از  سپس

آن به قول  نيراند که خنست یسخن م رانيروس ها به ا
، )یهجر 612در  اريحممد بن اسفند فيتال(طربستان  خيتار

بن امحد بن اسد  ليسال سلطنت امحد بن امساع نيدر چهارم
  .رخ داده بود یپادشاه سامان نيدوم -
 
 نيا خيتار ،یروس خدانيتار -کيبه گفته ارنست کون...

ذکر شده که در سه نوبت در  یالديم 880تاخت و تاز سال 
 .واقع شده استسال  33 اي 32ظرف مدت 

 
  یگنجو ینظام» اسکندر نامه«را که در  یزاده شرح مجال

نام  یدوال یدر باره تاخت و تاز روس ها و دادخواه
آورده است، ظاهرا در  یحکمران اخباز از اسکندر مقدون

با  یپندارد که نظام یهجوم روس ها م نيباب چهارم
 :است ختهيدر هم آم گريشاعرانه د یافسانه ها یبعض
 

شه گردن افراز  یرويبه ن -که ساالر اخباز بود یدوال
 بود
 راه موديگرد آفاق پ یبس -کمربسته بر حکم شاه دوال
 مانند کوس از دوال ديبنال -سکال یکيبر شاه ن برآمد

که از مهد اخباز بستند  -روس داديشاها ز ب اديفر که
 عروس
 مناند از مهه خواسته یخالل -آمد از آن ملک آراسته کس
در آورد مهچون  خونيشب -ز آالن و ارگ یروس زندهيست

 تگرگ
 ايدر یبقر واطها سو -افتيره ن هيدربند آن ناح به

 شتافت
تازه  نيدر آن بقعه ک -نه بر وجه اندازه کرد یخروج
 کرد
که ره بسته باد آن  -تاراج برد آن بر و بوم را به
 شوم را یپ
د و کر یبس یخراب -که نتوان مشرد یاز کشتگان جز
 برد اريبس
 ینورد نهيمهان در خز -مناند یانبار آکنده خورد در

 مناند
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ز  بايدر از درج بربود و د -کرد رخت یما هت نهيگنج ز
 ختت
شهر پر گنج  یکي -ملک بردع  برافراختند مهان

 پرداختند
 شکستند بر سنگ قرابه را -تاراج بردند نوشابه را به
 نينازن کيندند منا -یبه پا یديچندان عروسان که د ز

 یرا به جا
 ده و دوده را آتش زدند -شهر و کشور برهم زدند مهه
و  رنديخبوان نا دل -ريرهزنان اند چون گرگ  و ش مهه

 ريبر خون دل
ز  ستشانين یکه جز صورت -یمردم یکس ديجنو یروس ز

 یآدم
ز بازارگانان ستانند  -کردند برآرند بال داديب به
 مال
طمع در خراسان و  -بوم آورندچون در آن مرز و  خلل

 روم آورند
 
 فشردهمفصل است و » اسکندرنامه«داستان در  نيا هيبق

روس ها به حرکت آمد  یگومشال یکه اسکندر برا نيآن، ا
 یو از آن جا سو -جهاند بتيجن حونيز جوشنده ج«و 

 -خواب و خورد یدر آن تاخنت بود ب«و » خوارزم راند
قبچاق  ليمهه خ ابانيب«و » سقالب کرد ابانيگذر بر ب

و از آن جا هم  »ديرا مسن ساق د ندرو لعبتا -ديد
به هر  -چند راند یمنزل يیبه هر هفته «گذشته و 

تا عاقبت به روس ها . »چند ماند يیهفته  یمنزل
شد آگه که  -که ساالر بود یچو قنطال روس«شد و  کينزد

س از هفت رو ختيلشکر انگ یکي«، »کار بود نيگردون بد
 .... و »عروس کرده هفت هر کردار به –
 
افسانه  انياست که داستان جنگ اسکندر با روس یهيبد

در باب هجوم روس ها  یرا که نظام یشرح یول. حمض است
راجع  نيقيتوان به طور  یکند، م یم تيبه بردعه حکا

 یليروس ها به بردعه دانست و خ 332به مهان هجوم سنه 
ن را منوده اند و البته در از مورخان عرب هم ذکر آ

 تيآن حکا ستهيز یبردعه در گنجه م درکه  یعهد نظام
آن  یدر افواه بوده و فراموش نشده بوده است و نظام

به نظم  گريشاعرانه د یها شيرايمساله را با و
  .درآورده است
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مزبور به اغلب  تيدر نظم حکا ینظام یو ماخذ اصل...
هم  یچون که فردوس. ستبوده ا یاحتمال شاهنامه فردوس
را به شهر زنان که هروم نام  یقصه اسکندر و رفنت و

  .منوده است تيداشت، مفصل حکا
 

هم در شاهنامه  یدانست که ماخذ خود فردوس ديبا ضمنا
قصه «در آن چه که راجع به اسکندر است، عموما کتاب 

نسبت داده شده  یوناني ستنسياست که به کال» اسکندر
 .است
 

هم در نشسنت هبرام روز سه شنبه در  کريدر هفت پ ینظام
چهارم از  ميگنبد سرخ و افسانه گفنت دخرت پادشاه اقل

چهارم  ميراند و دخرت پادشاه اقل یسقالب و روس سخن م
هم که  یتيخواند و حکا یم »یسقالب یسرخ رو یبانو«را 

 تيراجع است به وال د،يمنا یدخرت پادشاه مذکور نقل م
 تيحکا نياست که مه نيا یو دانستن ديمف روس و مساله

به  یشاعر مشهور آملان لريشده که ش یاتريقطعه ت هيما
  .منوده و مشهور است فيتال» توراندخت«اسم 

 
را  رانيروس ها به ا ورشي نيروان مجال زاده پنجم شاد

 51-45. ص. در ص یو. داند یم یالديم 1175در سال 
ه است که فشرده آن از جنگ را آورد یکتابش شرح مفصل

پس  ستيب یعني 354در تابستان سنه ...«: ميآور یرا م
-353( اتوسلفيسو یاز هجوم به بردعه در حتت فرمانده

با خاقان  هيپادشاه روس نيچهارم – گوريپسر ا) 363
حبر خزر  یمشال و مشال غرب یدر نواح یخزر که خاک و
ور را شکست داده و قلعه مشه یو و دهيواقع بوده، جنگ

 یهجر 359بعد هم در سنه  یرا گرفتند و چند ليسرک
طرخان  یحاج(خزر را که موسوم به اتل که مهان  تختيپا
گرفته و خراب ) ستا یکنون)] اسرتاخان ايهشرتخان [(

خزر  یايباره در مشال در کي خيو از مهان تار. کردند
 یقدم را به سو نياول قتيو در حق دهيگرد ريگيپا

عنصر روس برداشتند  یو ذات یصد ارثآرزو و مق یاجرا
که از طرف  یممالک ريو تسخ اليکه عبارت است از است

آن ها به  دنيجنوب آن ها را احاطه کرده و از رس
 .هپناور قلزم و عمان مانع است یاهايدر
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 571 اي 570هجوم روس ها که در سنه  نيمورد پنجم...
آن بود و در  روانياتفاق افتاد، ش)  یالديم 1175(

 ميابو اسحاق ابراه روانشاهيش روانيحکمران ش خيتار
اختسان اول پسر ابواملظفر منوچهر اختسان بن کسران 

 :در مدح او سروده بود يی دهيقص یکه خاقان... بود
 

 شد آمسان فران را خيتار -تو به جنگ لشکر روس فتح
 لشکران را ويآتش زده د -شهاب رنگ چون آب کانيپ
 را رانيصرصر شده ساق ضم -روس یلتو روس را ع اتيرا
 پران را لغلغيکانداخته  -زهره روس رانده زهر آب رد
ابرتان  یهفتاد و دو کشت -سهم تو خضروار بشکافت کي 

 را
 
 :گريو در چکامه د...

غرش  نياز کم -روس وانيبرده بر د خونيشب یديد لشکرش
 ختهيانگ ستانيس ريش
موج از آن  -انيز خون روس ايدر کيرانده  رهيجز در
 ختهيخون کوه کالن انگ یايدر
از سران  -در چنانک یگرد ختهيسر کفار روس انگ از

 ختهيروم شاه آلب ارسالن انگ
 یشورش -روانيدر ش ختهيسگدالن انگ نيدو روز ا کي

 ختهيکارژنگ در مازندران انگ
کان  یشورش -امروز در دبند و روس ختهيانگ شهنشاه

   »ختهيانگ روانيسگدالن از ش
 
 یاسيو توسعه روابط س يیبرپا خچهيهر رو،  تار به
 یسده باز م نيما هم به چند نيو سرزم هيروس انيم

  .گردد
 یسفارت روس در سده پانزدهم در زمان پادشاه نيخنست
کرده  ديبازد انيموريت تختيپا-سوم از هرات وانيا

 نيکنند که ا یم ینشانده یروس سانيخنويتار. بود
آمده بود  »کين یابراز مهر و آرزومند« یبرا تيمامور

هرات که به  یوال -یکورگان ديابو سع یکه از سو
 ليسده پانزدهم، ما سرشناس خدانيتار -یمسرقند یگواه

بود، با شکوه   هيمناسبات دوستانه با روس يیبه برپا
 .استقبال شد

 
از  يیگوشه ها(و خاور هيروسکتاب  111-110. ص در
،  در )و افغانستان رانيا اب هيمناسبات روس خيتار
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 -هيروس یاسيس یمتاس ها نيخنست«آمده است؛  ونديپ نيا
 يیدوره فرمانروا -به سده پانزدهم» افغانستان«
 یبر م -سوم وانيبزرگ ا) شهزاده -سردار( ازيکن

که اکنون به  ینيدر آن زمان، خبش بزرگ سرزم. گردد
 انيرمويگردد، در گسرته دولت ت یم ادينام افغانستان 

دهه شصت سده  یخنست سال ها مهيدر ن. شامل بود
 یاز شهرها یکي -به هرات یسفارت روس نيپانزدهم، خنست
توان سر  یرخداد را م نيا. آمد یموريمهم دولت ت

 -هيروس یو اقتصاد یاسيآغاز گسرتش مناسبات س
 .»مشرد] رانيدر واقع ا[»نستانافغا«
 
به  1490رات در ه رانيمتقابل سف ديبا بازد ل،يمتا نيا

و هر چند در آن دوره، هنوز  افتي ميکشور مسکو حتک
دو  انيم داريروابط پا يیبرپا یبرا يی ستهيبسرت با

توان به  یمتاس ها را م نيبود، ا دهيکشور  مهوار نگرد
و گسرتش  گريکديو شناخنت  يیآشنا یبرا يیعنوان تالش ها

 نديو تن رامون،يخود در باره جهان پ اختدادن شن
 .کرد یابيارز یبازرگان یوندهايپ
 

روابط  خيتار«کتاب  97-96مجال زاده در صفحات  روانشاد
 نيخنست یگردد که ظاهرا برا یآور م ادي »رانيروس و ا
را به دربار اوزون حسن آق  یريسوم سف وانيبار ا

را بر ضد  انيرانيبتواند ا ديفرستاد تا شا نلويقو
بر ) نيرمانده سپاه زرو ف یپادشاه سرا(امحد خان  ديس

که بر نگارنده  يیتا اندازه  سديون یو م زديانگ
 رانيباشد که از روس به ا یم یريسف نيمعلوم است خنست

 .»آمده است
 

روابط دوجانبه به سال  يیبرپا یبرا ینو یها تالش
اعتماد (با استوار نامه  نيکه خواجه حس ی، هنگام1533
 ريظه یاز سو »یو برادر یدوست« شنهاديو پ) نامه
  یمغول ها یامپراتور ادگذاريبن -حممد بابر نيالد

 .اعظم از کابل  به مسکو آمد، به راه انداخته شد
 
هنوز شالوده  ،یبار کي یگونه متاس ها نيکه ا نيا با
را  ندهيآ داريمناسبات پا يیبرپا یبرا نهيزم

روشن (گردانندگان یخينگذاشته بودند، در حافظه تار
 یم گريد کينسبت به  نيدو سرزم) است نه مردم

را بر جا  یخوب اتيو ن کيتوانستند خاطرات ن
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 یوندهايپ ههرا در آن بر ینقش بزرگ ديشا. بگذارند
راه  یاليپس از است ژهيدو طرف، به و انيم یبازرگان

و  یدولت مسکو انيروابط م يیو برپا نيکسپ-ولگا یآب
آن  بي، که هرات و قندهار در ترک)یدولت صفو(پارس 

در سده هفدهم،  نده،يدر آ. کرده بود یشامل بود، باز
 یپر جوش و خروش یبازرگانان دو کشور، بازرگان انيم

  .به راه افتاد انهيم یايآسرتاخان و آس اهاز ر
 

) 1556(و آسرتاخان ) 1552(قازان  یها نيخان نش تصرف
 وانيا يیهنگام فرمانروا(سده شانزدهم  یها انهيدر م

افزود و  هيبه مشار مسلمانان باشنده روس) وفخم(چهارم 
را  یخزر و قفقاز مشال یايکشور به در ميمستق یابيراه
 -ولگا یبه آن سو هيروس هيآت یشرويپ یو برا نيتام

با  اقتصادی – یبازرگان یمتاس ها ميا و حتکيبه عمق آس
که در (خبش جهان از مجله با افغانستان  نيا یکشورها

 انيمغوالن هند و صفو یمپراتورا بيآن برههدر ترک
 نيآسرتاخان به بزرگرت. کرد یساز نهيزم) شامل بود

که  يیجا -ديو انباشت کاال مبدل گرد یمرکز بازرگان
 یايآس ران،ياز ا داگرهر ساله صدها بازرگان و سو

از  یاريمشار بس. آمدند یافغانستان و هند م انهيم
دور دست  یکشورها نياز آسرتاخان به ا یسوداگران روس

  .دنديگرد یرهسپار م
 

 یو بازرگان کيپلماتيمنظم د یوندهايدر باره پ هرگاه
در عهد  م،ييسخن بگو رانيو ا هيروس یدولت ها انيم

کار آمدن  یتنها با رو وندهايپ نيموثق ا خيتار
عباس اول  رانيدر ا یپادشاه خاندان صفو نيبرجسته تر

 ريباس کبکه پسان ها او را شاه ع)  1629 -1587(
  .ديخواندند، آغاز گرد

 
 کيچونان  هيکه مساله ترک یهنگام 1586دسامرب  در

 یهاد( رانيمانده بود، سفارت ا تياولو یمساله دارا
با ) 1587-1578(حممد خدا بنده  یکه هنوز از سو) کيب

کشور  نيهرگاه ا هيوعده سپردن باکو و دربند به روس
فرستاده  رند،يگشده را از نزد ترک ها ب ادي یشهرها

حضور ) 1598-1584(شده بود؛ به دربار تزار فئودر 
  .افتي
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را به  یاتيبلخ، ه یفرمانروا -، نادر حممد1642به سال 
. به مسکو فرستاد ميابراه یبه نام حاج یکس یسرپرست
و  یدوست« شنهاديدر پاسخ پ چيفئودرو ليخائيتزار م

 .منود یبازرگان شيافزا زيو ن» حمبت
 

 نيسفارت پازوخ 1669عد، به سال ب یچند (Pazukhin)  به
 انيبلخ و سپس هم متصرفات فرمانروا انه،يم یايآس

 یگرم يیرايکه در بلخ با پذ ديگرد ليهند گس یمغول
تزار  ريسف -قامسف وسفي، 1675در سال . ديرو به رو گرد

  .هند، گذشت یاز راه بلخ به سو چيلوييخايم یالکس
 
با  ،یسبحان هبادر قل -بلخخان  رياو، سف یدر پ 
تزار . مناسبات دوجانبه به مسکو رفت يیبرپا شنهاديپ

 .برخورد یبا گرجموش دهيا نيمسکو به ا
 

 ،یو جنوب انهيم یايآس یمسکو با کشورها یبعد روابط
در . بودند یگسرتش بازرگان یبزرگ در راستا مانهيبه پ

 زمان، گردانندگان مسکو، با دقت رخدادها را در نيع
 انيکه مبازه م يیجا -منودند یم یريگيمنطقه پ نيا

. افتي یمن انيپارس پا یمغوالن اعظم هند و دولت صفو
پشتون جنوب و خاور افغانستان  ليبادر آن هنگام، ق

 نده،يدر آ. شامل بودند یهر دو امپراتور بيدر ترک
 یمسکو در منطقه با گسرتش امپراتور یبرنامه ها

 یجنوب یرا در مرزها هيفع روسبه خاور که منا یعثمان
 .کرد، مهراه بود یم ديآن هتد

 
روس ها و افغان ها  انيمتاس م نيچه مربوط به خنست آن
رجل (پشتون  نيشود به گمان غالب خنست یم) پشتون ها(
 سيرويمنوده بود، م داريکه با روس د) پشتون یاسيس

 لييبود که در سفر اصفهان خود با اسرا یخان هوتک
 .مذاکره منوده بود  هيروس ريسف) یهودي( یاور
 

بوده  یبا ک داريد نيکه ابتکار ا ستيروشن ن درست
که روشن  یزيمگر چ. هيروس ريسف ايخان  سيروياست؟ م
و هم  رياست که در آن هنگام هم پرت کب نياست ا

 رانيدر قبال ا يیبرنامه ها یخان هوتک سيرويم
نابه  خان با توجه به سيرويروشن است م. داشتند
 رانيا یمرکز ومتحک یها یها و نا به هنجار یسامان

 .اورديخواست سراسر کشور را به تصرف ب یم
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 هيروس رسفي– یاور ليياسرا داريد نيخان در ا سيرويم

 زين هيروس ريخود آگاه ساخت و سف یرا از برنامه ها
سراسر  ريکه تسخ یبرنامه ها یساز ادهيبه او در پ

  .ت دادبود، قول مساعد رانيا
 

کتابش در باره  172 -170. ص. مجال زاده در ص روانشاد
کتاب  سندهيسخن رانده است و از قول نو لياو به تفص

ادعا دارد که «که او  سدينو یم »رانيانقالب ا نيآخر«
که از  یو اضطراب رانيبه ا ريسف نيمساله آمدن ا نيمه

افغان  سيرويحاصل شد، به م رانيآن بابت در دربار ا
از مهه  شيدر اصفهان اقامت داشت، ب وقاته در آن اک
 هيتا به چه درجه خمتل و پا رانيفهماند که وضع ا زيچ

مساله موجب شد که  نيکار تا چه اندازه سست است و مه
به تسلط و  یکه منته یو سرکش انيطغ اليبه خ یو

 .»فتديشد، ب رانيافغانان بر ا یالياست
 
روس ها را به  یکه پا يیهبانه  نيهر رو، مهم تر به
ها در  یجنوب در حمور قفقاز  باز کرد، شورش هوتک یسو

به دست آنان و  رانيا تختيقندهار، افتادن اصفهان پا
 نيبود که ا رانيا یصفو یامپراتور یآن فروپاش یدر پ

 یها یسر آغاز مهه بدخبت رانيدانان ا خيکار را تار
آن،  هيزبه سه سده گذشته، جت کيدر نزد رانيا نيسرزم

روس و  یها يیارويرو دانيبه م رانيمبدل شدن ا
به  انهيم یايو فرانسه، افتادن قفقاز و آس سيانگل

به  یباخرت رانيا یها نيدست روس ها و افتادن سرزم
دانند که  یآن م گريد یامدهايها و مهه پ یسيدست انگل

.  است نيسرزم نيباشندگان ا ريتا به امروز دامنگ
» فتنه افاغنه«به نام  رانيا خيتاردر  داديرو نيا

 .آمده است
 
 یآن، بنا با برخ یامدهايو پ دادهايرو نياثر ا در

نفر از باشندگان  ونيليم کيبه  کياز برآوردها نزد
خمتلف آن از  یدر گوشه ها) از مجله افغان ها( رانيا
 د،ينابود گرد یاريبس یرفته، شهرها و روستاها انيم
از هم  نيسرزم نيا یو دولت یمتدن -یفرهنگ رازهيش
هرگز  گريکه د ديو چنان ناتوان و زبون گرد ختيگس

در  دادهايرو نيا ژه،يبه و. ستدينتوانست سر پا ب
 یامدهايپ) خراسان( یخاور رانيا یخاک ها یبرا ندهيآ
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آن از  ديبه مهراه آورد و منتج به جتر یبس ترسناک
 یبعد یوحشتناک آن در سده ها یجهان و عقب مان

      .ديگرد
 

 یم» فتنه افاغنه« انيرانياست، آن چه که ا روشن
را  یعلت اصل. معلول است تا علت شرتيخوانند، ب

 یساختار خود امپراتور یدر لرزان شرتيدانشمندان ب
 یآن جستجو م یو دستگاه فرسوده دولت یصفو ماريب
 .نديمنا
 
افغان ها  یالياست اميا  نه،يآثار در زم نياز هبرت یکي
. عماد است. ق. نوشته لکهارت، ترمجه م رانير اد

 ليرا به تفص یصفو یامپراتور یفروپاش ليلکهارت دال
داشته و از رهگذر  یمشارد که مهه خاستگاه درون یبر م
 زشيحال، خ نيدر ا. ساختار نظام بوده اند یدگيپوس
و درهم  یتنها روند فروپاشان دهاردر قن انيهوتک

   .منوده بودکشور را تند تر  یختگير
 
از اوضاع نابه  یابي یهر رو، روس ها به حمض آگاه به

. قفقاز منودند یبه سو یآغاز به لشکرکش ران،يسامان ا
هنگام  نيکه در ا یعثمان هيهم جتاوز ترک یهبانه ظاهر

 رانيرفت، به خاک ا یبه مشار م هيسرسخت روس فيحر
 مهگام با یعني. که مساله بر عکس بود یدر حال. بود

آن  یدر پ زين هيترک ران،يبر ا هيسآغاز جتاوز رو
  .به دست آرد يیلقمه  غمايخوان  نيتا از ا ديگرد
 
 گانيها و مهسا یشورودر کتاب  یولودارسک لييخايم

  :نگارد ی،  مو افغانستان رانيشان ا یجنوب
 انهيخاورم یاسياز نقشه س یصفو یشدن امپراتور سرتده«

وا در در منطقه را برهم تعادل و توازن ق ک،يو نزد
سلطان . داشت یرا در پ هيزد و موج جتاوزات تازه ترک

را به عنوان  یسلطنت صفو ميشدن گل دهيامحد اول، برچ
 یخود بر سراسر ماورا طرهيگسرتش س یبرا یچراغ سبز
عامل پرتبورگ را به شدت  نيکه ا تپنداش یقفقاز م

گرفت  ميتصم هيعلت، روس نيبه ا. بود دهينگران گردان
که به غرب آن کشور جتاوز  هيدر برابر ترک رانيبه ا

 .ديمنا یکرده بود، کمک نظام
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پارس منود و بر  یبه سو یروس آغاز به لشکرکش سپاه
تا دهانه  کياز دهانه رود تر نيکسپ یايدر یکرانه ها

اقدامات قاطعانه . رود اترک سلطه خود را قائم ساخت
گسرتده  یز برنامه هاترک ها را وادار ساخت ا ه،يروس

سال از  12روس  انيسپاه. دست بکشند رانيخود در ا
ماندند که در  یتا زمان رانيادر خاک  1724-1736

 انينادر افشار به م استيبه ر ینو یدولت مرکز رانيا
دوباره  کيو نزد انهيآمد و توازن قوا در خاور م

 ».ديگرد اياح
 
الرنس . ناسخته و نادرست است شهيپندار از ر نيا

 اميا«کتاب  کميو  ستيهفدهم تا ب یلکهارت در فصل ها
 یو با آوندها ليبه تفص ،»رانيتسلط افغان ها در ا
را که جتاوزات  رانيپرت به ا ورشياستوار، ناروا بودن 

 خيهر چند ش. سازد یداشت، ثابت م یرا در پ هيترک
از تندروان و تنگ  گريه و مشار دياالسالم متعصب ترک

از  یافند یاز مهان آغاز، پس از بازگشت درنگران 
و حتا قتل عام مردم  رانياصفهان، هوادار جنگ با ا
و خردمندانه داماد  ستهيآن بودند؛ مگر موقف شا

که  هيترک شيدانشمند و دور اند ريخنست وز -ميابراه
 نيسنگ یامدهايبر سلطان داشت و از پ یبس بزرگ ريتاث

جلو آن ها  یمان درازآگاه بود، ز کين ران،ياشغال ا
جتاوز  رانيتنها پس از آن به ا هيرا گرفته بود و ترک

پا به کارزار هناده  یکرد که روس ها به گونه قطع
 .بودند

 
افغان ها بر  ورشيدرست است که با آغاز  البته،

خود در منطقه  یگذار ريبه تاث هيترک«اصفهان، 
 از شهروندان قفقاز در ظاهر یاريافزوده بود و بس

شناختند؛ چون  تيرا به رمس هيسلطان ترک تيحاکم
که  یلزگ کيداوود ب یکرموک و حاج یقاض -خان یسورخا

و هنگام تاراج  درا اشغال کردن روانيش 1721به سال
مگر، . را کشتند یبه سه صد بازرگان روس کينزد یمشاخ
 یدر قفقاز بود که خان ها یعيطب داديرو کيکار  نيا

 ه،يخود را نسبت به روس یوفادار یآن، هر از چند گاه
توانست  یمن نيدادند و ا یم رييتغ هيو ترک رانيا

  .پرت به قفقاز گردد یلشکرکش یبرا يیهبانه 
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از  یکه روس ها به خوب نيمهه، با توجه به ا نيا با
داشتند،  یگذشت، آگاه یم هيآن چه که در دربار ترک

   .دنديبه قفقاز لشکر کش یشدستيبا پ ديشا
 
جنگ  دنيرسان انيبا به پا 1721هر رو، پرت به سال هب
 ايهشرتخان (ساله با سوئدن، به گورنر آسرتاخان  ستيب

 یلشکرکش یدستور داد مهه آنچه را که برا) طرخان یحاج
 1722او در ماه جون . به قفقاز الزم است، آماده سازد

را اعالم کرد که در  یفستيبه اسرتاخان، مان دنيبا رس
در برابر  هيزبان آمده بود که روس دنآن به چ

 یاز مهه به مقصد دفاع از شهروندان روس شيپ انيشورش
   .»کند یآنان در منطقه برآمد م یو منافع بازرگان

 
 22000او. ديپارس لشکر کش یبه سو 1722 یدر جوال پرت«

. کرد ادهيپ کيها به مصب رود تر یرا با کشت یسپاه
در . وستنديار به او پسو یسپاه 9000مهروند با آن، 
 .»روس در بند را بدون جنگ گرفتند انيماه اگست سپاه

  
به  رانيافغان ها در ا یاياست اميا 207. در ص لکهارت

پرت  خيتار« ،»ريپرت کب یها ادداشتي«نقل از کتاب 
 یم فينوشته سولو »هيروس خيتار«و جلد هژدهم  »ريکب

در  1722 یجوال 29 اي 18در  انشيپرت و لشکر«: نگارد
 یکشت 274ناوگان که از  نيا. نشستند یهشرتخان به کشت

البحر  ريام -نيآپراسک یمرکب بود، به فرمانده
 ادهيپ 22000روس از  یقوا. کل قرار داشت) ابديدر(

هزار تاتار و  30قلمق و   22000هزار قزاق و  20نظام و
 نيا متيپس از عز یاندک. شد یم ليملوان تشک 5000
قزاق  یداوطلب و تعداد یسوار از قسمت سپاه 9000هيحبر

 یراه نيزم قيطراز  یرانيتيجنرال و یحتت فرمانده
 .»شدند

 
کتاب  177-175. ص. در ص یپرت از آملان هياعالم ترمجه

نوشته مجالزاده، هتران،  »رانيروابط روس با ا خيتار«
 .آمده است 1372

 
 يیجوبل گسرته  ه،يکه روشن است، نه جتاوزات ترک یزيچ

به  يیو راهگشا يیو جهانگشا یو جهانستان يیايجغراف
 یلشکرکش یاصل لي، دل...و یهند و گسرتش بازرگان یسو
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کار هم هبره  نيا نهيزم شيپ. پرت به قفقاز بوده است
در اثر  رانياز وضع نا به هنجار ا یابزار یبردار

  .اصفهان بوده است بهمحله افغان ها 
 
 یم و خاور هيروستاب ک 67. در ص ونديپ نيا در

سه  ،یدر آستانه واژگون یصفو نيشاه حس...«: ميخوان
فرستاده  هيکمک به روس افتيدر یرا برا یرانيبار سف

او  ندگانيکه با منا يیها يیگفتگوها هيبر پا. بود
در بدل کمک  ستيبا یکشور م نيبردند، ا یم شيپ

ها را که در کرانه  اناز شهرها و است یمشار ،یلشکر
. شد یواگذار م هيواقع بود، به روس نيکسپ یباخرت یها

در  دهيبه حماصره کش تختيدر پا نيکه شاه حس یهنوز
نربد را  هيکرد، ارتش روس یبرابر افغان ها مقاومت م

 یم شيبا حکمرانان داغستان در گرد و بر دربند پ
 .»برد
 
 113. در ص یسيکه روانشاد نف يیهر رو، به گونه  به
پرت ...«نوشته است،  رانيا یاسيو س یاجتماع خيتار

صفوي، بناى دست  یکبري به هبانه پشتيباىن از پادشاه
و  یم یاندازى به خاک ايران را گذشت و در ماه ها

جون، از راه رود ولگا به نيژىن نوگورود و از آن جا 
به آسرتاخان رفت و از راه خشکى و دريا به شهر دربند 

 یبه صد و شش هزار نفر کينزد یو با سپاه» محله کرد
آن جا را فتح کرد وىل چون  انورد،يپياده و سوار و در

بيم قحطى مى رفت، به آسرتاخان بازگشت و در بني راه، 
 یپايچل -مقدس بيصل(» کرست یسويتو«دژى به نام 

خود را مامور  ريانوىل ستوىن از لشک. بنا کرد) مقدس
 یدر جوال شهر رشت و 1722گرفنت گيالن کرد و در نوامرب 

  .باکو تسليم شدند 1723
 
 یم نهيو خاور در زم هيادامه، در کتاب روس در

خبش بزرگ ارتش  گريکه د یهنگام 1722در اکترب «: ميخوان
به آسرتاخان بازگشت، پرت از قنسول روس در باره  هيروس

کنند، که  یها خواهش م یالنيکه گ افتي یآن آگاه
تان از آشوبگران دفاع از اس یرا برا یروس انيسپاه

سرهنگ  یدو گردان به فرمانده رت،به دستور پ. بفرستد
متناوب،  یها یروزيرشت را گرفتند و با پ پفيش

را که به خاطر  یجاه طلبانه حاکمان بوم یها شهياند
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» .دنديدر هم کوب دند،يکوش یم النياداره مستقالنه گ
 )68. مهان جا ص(
 
سقوط اصفهان و  کيرخدادها، پ نيمهروند با ا بايتقر«

شهر به سرکرده  یدهايو کل یسپردن تاج و ختت شاه
شاه در . ديرس نيشاه حس سوی از حممود –افغان ها

را نزد پرت به آسرتاخان با  یريسف ،یميآستانه تسل
 یدر باره احتاد لشکر يیشنهادهايخواهش کمک و پ

به سان  گريزمان د نيمگر امپراتور مقارن ا. فرستاد
به  ديگرد ريناگز ريبود و سف دهيگردپرتبورگ باز 
و  هيقرار داد روس 1723در ماه سپتامرب. دنبال او برود

وعده  انيرانيکه سازگار با آن ا ديعقد گرد رانيا
 یشاهان قانون تيحاکم یايدادند به خاطر کمک در اح

 نواردادن به شورش ها، باکو دربند، و  انيو پا یصفو
 النيگ زيخ شميابر یرا با استان ها نيکسپ يیکرانه 

مهان (» .واگذار گرداند هيمازندران و آسرتآباد به روس
 )68. جا، ص
 گيب لياست که امساع یاست منظور از قرار داد روشن

در ) نينه شاه حس(اعتماد الدوله فرستاده هتماسب 
بسته بود که نسخه  1723سپتامرب  13پرتبورگ آن را  در 

رت بورگ هست و منت به زبان روسى قدمي در سانکت پ ىي
 یاجتماع خيآن را در تار یسيآن را روانشاد نف یپارس
 یسيهر چند روانشاد نف. اند آورده رانيا یاسيو س

منت را از کجا آورده اند، با آن  نيننوشته اند که ا
 یاز منابع فرانسو ديتوان گمان برد که شا یهم م

  .ترمجه شده باشد
 
آن را لکهارت به  است که فشرده یمهان قرار داد نيا

افغان  یالياست اميکتاب ا 285. در ص چيوسفوينقل از 
آن  یامضا خيتار 284. آورده است و در ص رانيها بر ا

حال،  نيدر ا. دانسته است 1723سپتامرب  13 اي 12را 
 یآور م ادي ن،يموتف و بوتک یلکهارت به قول سوئ

اد قرار د کيب لياست که امساع نيا مقدر مسل«گردد که 
برگشت،  النيمگر چون به گ. را باالجبار امضاء کرد

و  ستيخاطر هتماسب ن یکه قرار داد مرض ديمتوجه گرد
رو، از  نيشده است، از ا یتلق شهيپ انتيخ یفرد یو
 جهيروس ها گذاشت و در نت تيجان، خود را در محا ميب

عمر خود را به  انيسال پا ستيبه هشرتخان رفت و ب
 .»وس گذرانددولت ر یخور رهيج
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 ميترمجه رح ،هيو روس رانياز روابط ا یاسنادکتاب  در

 یهم منت روس 107 -100. ص. ، ص1387هتران،  ،یانيقباد
 خيتار. آن را آورده اند یقرار داد و هم منت پارس

در . شده است ديسپتامرب سپتامرب ق 12/23عقد آن به شکل 
صدر اعظم،  -نيگولوک یقرار داد، نام ها ريز

مشاور امپراتور کل  -استپانف ومشاور  -رتماناوس
 .اعظم و خمتار آمده است ريسف -کيب ليو امساع هيروس
 
مقارن  «: ميخوان یدر ادامه م و خاور هيروسکتاب  در

نقش  تيناظر تقو یکه با خشنود(زمان، ترک ها  نيبا ا
را  هيرا تصرف و روس روانيش) روس ها در منطقه بودند

 نيدر ا. منودند ديهتد کيپلماتيات دبه برهم زدن مناسب
 اريدر اخت تختيمهراه با پا یمرکز رانيهنگام، ا

به ستمگران مبدل  دگانياز ستمد گريافغان ها که د
  .بودند، افتاده بود دهيگرد
 

 الن،يوارث تاج و ختت را تنها در گ -هتماسب دوم شاه
شناختند  یم تيبه رمس یجنوب جانيمازندران و آذربا

 ليقبا یو دسته ها یروس انيسپاه یبانيبا پشت(
 -هيقرار داد روس رفنتيهم، او از پذ نيبا ا). قاجار

 –رانيمبنا سر باز زد که فرستاده ا نيبر ا رانيا
که به او  یتياز مرز صالح پاکه  نيگو ا گيب ليامساع

کمک  طيداده شده بود، فراتر گذاشته است و به شرا
 روان،يا هيرکروس ها تنها پس از آن که ارتش ت

را اشغال کرد، موافقت  سيکرمانشاه و در مهان سال تفل
  )69. مهان جا ص(» .منود
 
ساده لزوم رس  ليرا با دل هيروس یارض یادعاها پرت«

آن الزم  یکار برا نيا. داد حيتوض انيبه سپاه یرسان
استان ها را در دست نداشته  نياست چون هرگاه ما ا

در آن جا  زيد را با چه چخو انيآن گاه سپاه م،يباش
از  یدر آن جا درآمد... کرد مياعاشه و اباته خواه

برگرفته (» .داشت ميبرمشرده در باال خنواه یاستان ها
شده  سينو رونيب یها ادداشتي. م. س یاز برونفسک

 ).72-71. ص(، ..).یخيتار
 

 خيتار« خيکتاب تار 148. در ص یهوشنگ مهدو یآقا
روس ها «: نگارد  یباره م نيادر » ....یروابط خارج
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 یرانيا یکمک خود را مشروط به احلاق استان ها یاعطا
که تصرف کرده بودند، به انضمام مازندران و اسرتآباد 

را  طيشرا نياعتماد الدوله ا کيب ليامساع. منودند
را با  یقرار داد 1723 تامربسپ 12و در  رفتيپذ

ه به موجب امضاء کرد ک هيخارجه روس ريوز -اوسرتمان
مازندران،  الن،يداغستان، گ روان،يآن دربند، باکو، ش

و در مقابل، . شد یمنضم م هيو آسرتآباد به قلمرو روس
 رونيب رانيشدند افغان ها را از ا یروس ها متعهد م

 رانيا یانونمنوده، شاه هتماسب دوم را پادشاه ق
قرار داد را  نيکه خودسرانه ا کيب ليامساع. بشناسند

 رانيء کرده بود، از ترس جرئت نکرد به اامضا
  .طر خان ماندگار شد یبازگردد و در حاج

 
شاه هتماسب  بيآن که قرار داد را به تصو یبرا پرت

را به  یمچرسک سيپرنس بور 1723برساند، در اکترب 
در فرح آباد مازندران  هيروس ريسف... فرستاد رانيا

قرار  یرد وو اصرار ک ديرس.] گ-هتماسب[به حضور شاه 
را  یبار نرفت و و ريمگر شاه ز. کند بيداد را تصو
 .».ه روانه کرديبه روس یبا دست خال

 
 یآن چه روس ها م انيشود، م یم دهيکه د يیبه گونه 

آمده است، تفاوت  رانينگارند و آن چه در آثار چاپ ا
. دارد شرتيب یبه کاوش ها ازيشود که ن یم دهيد يیها

ه سر اجنام هتماسب عهدنامه را ک نديگو یروس ها م
 نيفشارند که او چن یها پا م یرانيمگر، ا. رفتيپذ
است  نيگردد، ا یکه مطرح م یپرسش. رفتيرا نپذ یزيچ

آن را در  ايباشد، آ رفتهيکه اگر هتماسب، آن را پذ
که با  ینه؟ کسان ايمنوده بود  ليهم تسج یکدام سند

دانند  یم کيدارند، ن يیآشنا هيروس یپلماسيد خيتار
 یکار چيه یريکه روس ها در مهچو موارد بدون سند حتر

رو،  نياز ا. دادند یاجنام من یسازش شفاه هيرا بر پا
 یها یگانيکدام سند در با تيتنها در صورت موجود

او سازشنامه را  ايکرد که آ تيتوان تثب یم هيروس
 نه؟ ايبود  رفتهيپذ
 
تا کنون به  یرانيهر چه است، نگارنده در منابع ا 

که دال بر صحه گزاردن هتماسب به قرار داد  یمورد
 اميکتاب ا 286. لکهارت در ص. باشد، برخنورده ام

: سدينو یم نيباره چن نيدر ا... افغان ها یالياست
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 یمشرسک سيقرار داد، شاهزاده بور یپرت پس از امضا«
نزد هتماسب فرستاد تا آن را به  تيرا  به رسم مامور

با شکست رو به  یبه کل تيمامور نيا. رساند یصحه و
 .»ديرو گرد

 
پسانرت روس ها  یاست که اندک نيچه مسلم است، ا آن
اشرف  ندگانيبا منا ليتعد یقرار داد را با اندک نيمه

به ) اصفهان بود نينش ريکه در هنگام سر(افغان 
در رشت به امضاء  1729 یفربور 24 ايو  13 خيتار

سرلشکر  هياز روس یندگيرا به مناقرار داد . رساندند
از افغان ها سپهساالر  یندگياو به من واچفيل یليواس
عمر سلطان  ل،يحممد امساع رزايم ،یگيگلربيخان ب داليس

از  یمشار یابيامضاء کردند که به ارز ميابراه یو حاج
از اعتبار الزم  یحقوق دگاهياز د یرانيکارشناسان ا
ف افغان د فاکتو تنها اشر رايز. باشد یبرخوردار من

 یاو د ژور تيمشروعداشت و  تيحاکم رانياز ا یبر خبش
 ديمنت قرار داد را روانشاد سع. بود دهيمسجل نگرد

 »رانيا یو اجتماع یاسيس خيتار«در کتاب  یسينف
آن را در جلد اول  زيآورده اند که روانشاد غبار ن

 .نقل کرده اند خيتار ريافغانستان در مس
 

جلد اول افغانستان در پنج  87. رهنگ در صف روانشاد
 14معاهده را  خيبه نقل از لکهارت تار ريقرن اخ

معاهده  نيا ايمنوده و نوشته اند که  گو ديق یفربور
 نيگفت که در ا ديبا. به وساطت فرانسه عقد شده باشد

که در  نيخنست ا. نقل قول دو اشتباه رخ داده است
که به  14آمده است، نه  یفربور 24 اي 13کتاب لکهارت 

 گر،يدو د. بوده باشد یگمان غالب اشتباه چاپ
 ميفرانسه مربوط به عقد سازشنامه تقس یگرياجنيم
است، نه عهدنامه رشت که  هيو ترک هيروس انيم رانيا
 .امضاء شده بود واشفيو ل یخان ناصر داليس انيم
  

 یروابط خارج خيکتاب تار 153. در ص یمهدو هوشنگ
وشته اند که قرار داد را اشرف افغان امضاء ن رانيا

  .کرده است که اشتباه است
 

افغانستان در جلد اول  328. غبار در ص یآقا نيمهچن
مردم  تيهتماسب که از محا«نوشته اند که  خيتار ريمس

به تاج و ختت، به  دنيرس یبرا د،يگرد ديخود نا ام
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 یقرار داد کيمراجعت کرد و با هر  یخارج یدولت ها
 یرا به مثابه مال و ملک شخص رانيا اتيعقد منود و وال

متاع  نيا متيو فروش گذاشت، و ق ديردر معرض خ شيخو
و اعاده سلطنت به  رانيرا اخراج افغان ها از ا

 اتيقرار داد، وال نيهتماسب در ا. قرار داد شنتيخو
گذاشت و آنان هم به  یبه به دولت عثمان رانيا یمغرب

را اشغال  زيو ترب روانيمهدان و ا یامسرعت با قوه نظ
ه با دولت روس، سر يطرف، دولت ترک گرياز د... کردند
 .»دنديهم رس یمانيبه موافقه و پ رانيا ميتقس
 
و  رانيا ميبر سر تقس هيو روس هيباره سازش ترک در
 یخيبودند، موضوع ب دهيرس یمانيکه با هم به پ نيا

 زيو خاور ن هيوسکتاب ر 70. چنان چه در ص. روشن است
 1724سال ] یجوال 8 خيبه تار[«: ميخوان یم نهيدر زم

 یانيبا پا درم( هياز جنگ با ترک یريبه خاطر جلوگ
 هيترک -هيقرار داد روس) ريکب یايتانيفرانسه و بر

: نگاه شود به شرتيبه دست آوردن اطالعات ب یبرا(
به امضاء ) 114. ص یسينف زيو ن 273-244.ص.لکهارت ص

 ميحتک رانيرا در ا هيو ترک هيکه متصرفات روس ديرس
بدون درد سر به گسرتش  ديامکان خبش هيو به روس ديخبش

اقدامات  هيترکو هند بپردازد و  رانيبا ا یبازرگان
  .ديرا در برابر افغان ها آغاز منا یرزم
 
 یبه سو یهنگام لشکرکش ه،ياز شکست ارتش ترک پس

ترک ها و افغان  انيم ی، قرار داد1722اصفهان به سال 
که سازگار با آن، رهرب وقت افغان  ديها به امضاء رس

مهه مسلمانان و  یشوايرا به عنوان پ هترکي سلطان –ها
که در ( رانياشرف را به عنوان شاه ا زيسلطان ترک ن

 یبرا(شناخت  تيبه رمس) ه قرار داشتيار ترک یوابستگ
شود به نگاه  نهيدر زم شرتيب یبه دست آوردن آگاه

 ).336-335. ص. لکهارت ص
 

شاد روان غبار، مقرون به  یابيخبش خنست ارز مگر،
که در باال آمد، خنست  يیبه گونه  رايز. ستين تيواقع

هتماسب با عهدنامه با روس ها موافقت نکرده بود و دو 
غرب  یکه نه هتماسب، بل که شاه اشرف هوتک نيا گريد
با آن ها قرار داد  بود و دهيرا به ترک ها خبش رانيا

 نيچن ونديپ نيغبار در مه یخود آقا زهتا. بسته بود
آورند که  یم یسينف ديرا به نقل از روانشاد سع یزيچ
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 اديزنده  ستيروشن ن. ميپرداز یپسانرت به آن م یاندک
نوشته اند که هتماسب  یغبار به استناد کدام مدرک

 !عقد منوده بود هيو ترک هيبا روس يیقرار دادها
 
است  نيجالب است ا اريکه بس یزيها، چ نيگذشته از ا 

که در حمل  یدر جنگ«نگارد که  یم 231. که غبار در ص
خان و جنرال ارلوف واقع شد،  داليس یقوا نيرودسر ب

. ».ديغالب و ارلوف طالب مصاحله گرد یقشون افغان
را از  یزيچ نيدهند که چن یمگر، متاسفانه ماخذ من

 داديرو نيهر چه است، ا. ته اندکدام اثر بر گرف
افغان ها و روس ها است که  انينربد م نيخنست ،یخيتار
در منابع  یشرتيب یآن به بررس رامونياست پ ستهيبا
 .پرداخت یروس
 
: آمده است نيچن نهيکتاب لکهارت در زم 340. ص در
 نيب یافاغنه و روس ها در حمل یتنها تصادم واقع«

مشرق و  یليدر هشت ما بايتقر( جانيميرودسر و ده ت
افاغنه حتت . رخ داد 1727لنگرود در اواخر  یجنوب شرق

که از سرداران .] گ-یناصر[خان  داليفرمان حممد س
روس که ژنرال  یقوا. برجسته اشرف بود، قرار داشتند
مقابله با افاغنه  یلواشف آن ها را از رشت برا

ر قرا یفرستاده بود، حتت فرمان ماژور اورلوف نام
  زيو ن 99. ، ص1نگاه شود به بوتکف، جلد (داشت 

باتاتزه در کتاب  ليو باز 35. ، ص3بروسه، جلد 
 ).139-138. ص. ص ران،يا
 
شد و او و  یکه رخ داده بود، زمخ یدر جنگ داليس

بل که  دهينفراتش نه تنها جمبور به ترک صحنه نربد گرد
روز  جنرال لواشوف چند. کردند لهيرا خت النيالزاما گ

که در آن موقع در تصرف  نيبعد از جنگ، به قزو
افاغنه قرار داشت، رفت و آنان را نرم و سر به راه 

متارکه بسته  مانيپ نيطرف تيرضابا  جهيو در نت افتي
  .شد
 
روز افزون هتماسب  ديروش افاغنه معلول هتد رييتغ نيا

 14و  13که در  يیمتارکه  مانيپ. بود یو هواخواهان و
در رشت منعقد شد،  داليجنرال لواشف و س انيم یفربور

قرار  یدر باره منت روس. (ديبه معاهده صلح مبدل گرد
 )193-189. ص. ص چيوسفويبه : داد نش



 58

 
سرگرم  نهيزم نيدر ا یسال در آثار روس یسال ها من

شد تا  یمن امبيدست یزيمگر، دردمندانه چ. جستجو بودم
بر سر قفقاز  زيست« به نام یکه سر اجنام در کتاب نيا

 ،»هيروس یجنگ یرازها: ستميشانزدهم تا ب یدر سده ها
»  100-99. ص. ، مسکو در ص2005 شف،يش. و. نوشته آ

پس از گرفنت ...«: افتميباره  نيرا در ا یمطلب
تازه از  واشفيدسته جنرال ل انيسپاه جان،ياله

خطرناک تر و  فيرشت برگشته بودندکه با حر یلشکرکش
 .دنديرو به رو گرد یترسناکرت

 
که در .] گ-)خان داليس[(سلدان خان  یافغان سپهدار

راند،  یاز خاک پارس فرمان م یآن هنگام بر خبش بزرگ
 یاميپ واشفياستان مازندران را گرفته بود، به ل

را رها منوده و به  النيفرستاد و از او خواست تا گ
خ جنرال به نوبه خود به افغان ها پاس. برود هيروس

شبانه روز  کي یتا ط استفرستاد و از آن ها خو
  .نديرا ترک بگو هيمتصرفات روس

 
بنشاند،  یکه سخن خود را به کرس نيا یبرا واشفيل

 ورلفي ینفر به فرمانده 250را متشکل از  یدسته کوچک
به . داد و آن را در برابر سلدان خان فرستاد ليتشک
و  ديرس جانيهبه ال ورلفيدسته  1728دسامرب  20 خيتار

برخورد روس ها  خيبار در تار نيخنست یجا برا نيدر ا
به  یافغان انيمشار سپاه. رخ داد نگجوج یبا افغان ها

که سرتا پا جامه  ديرس یچهار هزار رزمنده سواره م
افغان ها بنا به سازمان . بودند دهيپوش یزره یها
نبودند که به شکل انبوه در  انيخود مانند پارس یرزم
 .جا باشند کي
 
به خاطر  جانياز اشرتاک کنندگان جنگ در حومه اله یکي
تعداد دمشنان  ميقد یها یونانيما مهانند «: آورد یم

 یبا سر دادن صدا ادهيسرباز پ 250. ميمشرد یرا من
را  فيو حر ميخود پرداخت یبا تفنگ ها ورشيبه ! هورا

کارزار  دانيدر م. ميديدر مهان نربد خنست در هم کوب
 450 روزمندانيپ. از افغان ها افتادند نت 600از  شيب

سه درفش و صدها قبضه . گرفتند متيراس اسپ را به غن
از سه . سرد و آتشبار به دست ما افتاد یجنگ افزارها
را به دوش داشتند،  انيسپاه یکه فرمانده یخان افغان
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 دهيگرد یآن ها که زمخ گريشان کشته شد و دو تن د یکي
را که ] خان داليس[خان  دانخود سل. ختنديبودند، گر

از پا زخم برداشته بود، سربازانش توانستند جنات 
 .»بربند نيقزو -دژ نيتر کيبدهند و او را به نزد

 
در کتاب اشرف افغان  زيفلور ن لميو ن،ياز ا گذشته

بر ختتگاه اصفهان بر شکست افغان ها در نربد اشاره 
غبار بر  اديزنده  ستيرو، روشن ن نياز ا. کرده است

 زيست نيکدام سند نوشته اند که افغان ها در ا هيپا
 دهيخواستار مصاحله گرد ورلفيبودند و  دهيگرد روزيپ

 .بود
 
 یگردد، آقا یهر رو، آن چه مربوط به افغان ها م به
 یپلماسيد تيدر سا یرانياز پژوهشگران ا -ريدب
فغان در اصفهان حممود ا«: سدينو یم نهيدر زم یرانيا

تن از  31پس از چندى ديوانه شد و در يک شب 
پسرعموى او به نام اشرف در . شاهزادگان صفوى را کشت

و به مدت چهار سال بر  شتميالدى حممود را ک 1725سال 
ايران مسلط بود و به اين اعتبار حامت خبشى کرده و 
براى حتکيم قدرت خود، سراسر غرب ايران را به عثماىن 

رد سواحل مشال ايران و قفقاز قراردادى خبشيد و در مو
  .با روس ها بست

 
پرت  -عهدنامه را که مابني منايندگان امپراتور روسيه 

!) يعىن اشرف افغان(» پادشاه سعادمتند اصفهان«دوم و 
منعقد شد، از طرف  1729 یفربور 13در رشت در تاريخ 

روسيه سرلشگر واسيلى لواشوف فرمانده کل سپاهيان 
قر در گيالن و فرمانفرماى اياالت ساحلى درياى روس مست

پادشاه بسيار سعادمتند  رفخزر و از ط
سپهساالر بسيار معتمد و حمرتم حممد صيدال خان ...اصفهان

بيگلر بيگى و عاليجنابان مستوفيان خمصوص، مريزا حممد 
امساعيل و عمر سلطان و حاجى ابراهيم امضا کرده اند، 

د متصرفات طرفني با جزئيات در حقيقت نوعى حتديد حدو
 .»ذکر شد را شامل مى شود شرتيدر مناطقى که پ

 
که اشرف  رانيغرب ا یها نيآن چه مربوط به سرزم  

بر  کرديگردد، غبار با رو یم د،يافغان به ترک ها خبش
  330-329. ص. در ص رانيا یو اجتماع یاسيس خيکتاب تار

در سال  اشرف«: سدينو یم خيتار ريافغانستان در مس
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به دربار دولت  زيبه نان عبدالعز یرينامه و سف 1726
و  یو مذهب یو اخوت اسالم یداشت و از دوست ليترک گس

حرف زد و ضمنا  یاحرتام نسبت به خالفت مطامع اسالم
تقاضاء  یرا از سپاه عثمان رانيا یغرب اتيوال لهيخت

 یشنهاديپ نيکه به چن نياما دولت ترک نه ا. کرد
 هيختل شنهادياشت، بل که به شاه اشرف پنگذ یوقع
 نيمنود، ا یصفو نيختت به شاه حس ميو تسل رانيا
 ديگرد یبدرقه م یبزرگ نظام اتيترک با سوق شنهاديپ

با هفتاد توپ  یعثمان ادهيو شصت هزار سواره و پ
 نيبغداد و حس یامحد پاشا وال یقوماندان ريبزرگ در ز
ان به استقامت موصل و جنرال عبدالرمح یپاشا وال

  .اصفهان حرکت کرد
 

شده بود، هلذا شاه  یاشرف که وارد مرحله قاطع شاه
را بدون لزوم بکشت و با قشون خمتصر اما  یصفو نيحس

هر دو  یتالق. ترک برآمد یبه مقابل اردو یحمکم افغان
واقع شد  زديراه اصفهان و  نيدر ب 1726سپاه در سال 

قوت  کي نياول ببار  یبرا خيجنگ که در تار نيا
دولت  یبه عمل آمد، برا یعثمانو دولت ترک  یافغان
اگر سپاه  رايو ممات را داشت ز اتيح تيامه یهوتک
که  یدر حال. آن ممکن نبود یشد، تالف یمغلوب م یافغان

جنگ . داشت ستادهيا یقشون ترک در عقب خود دولت بزرگ
د چن یسواره افغان در ط یو محالت برق آسا ديآغاز گرد

توپ خانه . تبزرگ را درهم شکس یآن اردو یساعت
ترک  ادهيپنجاه توپ از دست داد و سواره و پ یعثمان

 نيا. جنگ گذاشت و فرار کرد دانيهزار کشته در م 12
بود که متام لوازم و  ديو شد یناگهان یشکست به قدر

 .ترک بر جا ماند یو سامان اردو ريذخا
 

را از دست  ريتدب ،یفتح بزرگ نياشرف با وجود چن شاه
 یرا در عقب اردو ینداد و بدون اسلحه متام غنائم جنگ

به نام  یريشکست خورده ترک فرستاد و توسط اعزام سف
داد که ما با  اميبه دولت ترک پ 1727در سال  ليامساع

و مال برادران مسلمان  ميهست نيترک ها برادران هم د
ا بر خود ر یما احرتام خالفت اسالم. بر ما حرام است

و با برادران ترک جنگ نه بل که صلح  ميمشار یواجب م
مرتقبه شاه  ريو غ بيروش عج نيا. ميخواه یم یميدا

افغان ها  یکه از قدرت نظام یعمل شياشرف فاتح با منا
دولت ترک منود که آن  استيدر س یريداه بود، چنان تاث
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منصرف شدند  رانيو دولت ا انتصاحب اصفه یها از دعو
به نام راشد  یريبا اعزام سف 1728تعاقبا در سال و م

شناختند و  تيرا به رمس رانيا یپاشا دولت هوتک
 .صلح و عقد معاهده منودند شنهاديپ
 

و شکل  یدولت افغان تياشرف که از مهه خوبرت موقع شاه
توانست عجالتا  یمنود، من یحماصره شده آن را درک م

 رانيسابقه ا یضاسرتداد ارا یدر سر دعو یگريخواهش د
مصاحله و معاهده دوستانه دولت ترک  شنهاديپس پ. ديمنا

مناسبات حممدخان بلوچ را به  ميحتک یو برا رفتيرا پذ
هم  ديمناسبات جد نيا. فرستاد هيبه ترک ترسم سفار

 .»ديدر دوازده فقره گرد يیمنجر به عهدنامه 
 
غبار،  یخود آقا دييبه تا م،ينيب یکه م يیگونه  به
کار شاه اشرف  ه،يبه ترک رانيغرب ا یخاک ها دنيشخب

به هر رو، لکهارت در . افغان بوده است، نه هتماسب
 انيشکست ترک ها از سپاه یچگونگ ليکتاب خود به تفص

 نيجالب و در ع ارياشرف را پرداز منوده است که بس
توجه است،  انيآن چه شا. باشد یحال خنده آور هم م

 یترک ها بار دوم به سرکردگ که یاست که  هنگام نيا
اشرف از سر  دند،يلشکر کش رانيا یامحد پاشا به سو

نگاه شود . (بود دهيحاضر به عقد معاهده  گرد یناچار
 .)کتاب لکهارت 339 -325. ص. به ص

 
 یرفنت امپراتور انيچه بود، روس ها پس از از م هر
و  10نادر افشار یکار آمدن شاهنشاه یو رو یصفو

را در قفقاز  یرانيا یها نيمهه سرزم ريکب درگذشت پرت
ترک ها را از  زينادر توانست روس ها و ن. ترک گفتند

 .ديمنا نيرا تام رانيا یارض تيبراند و متام رانيا
 

بزرگ او  یاست پس از کشته شدن نادر، امپراتور روشن
 .خود شد خياز تار یوارد مرحله نو رانيو ا ديفرو پاش

 

                                                 
ادر افشار و شرح نربدهای ما در اين جا به کارروايی ها ن.  10

او با روس ها، ترک ها و لشکرکشی های او به هند و فرارود 
در باره نادر کتاب های بسياری . منی پردازيم) ماورالنهر(

نادرشاه آخرين  -يکی از هبرتين کتاب ها. نوشته شده است
نوشته الرنس الکهارت، ترمجه داکرت افشار نادری    کشورگشای آسيا

 .  است
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 پاشد یبزرگ فرو م رانيا
 

و  نيسرداران خراسان زم نياز بزرگرت یکيافشار  نادر
بود که توانست  یتيگ انيجهانگشا نياز بزرگرت یکي

 رومنديدولت ن کيچرت  ريرا ز رانيپشته هپناور ا
آن را به هم  یو باخرت یخاور یدرآورد، خبش ها یسراسر

ن را آ یخيو تار یبزند و عظمت و شکوه باستان ونديپ
 یابرها ر،ينادرشاه و مرگ پرت کب ربا ظهو. ديمنا اياح

دور شدند و خطر  رانياز فراز سپهر ا اهيآشفته و س
کرد،  یم ديکشور بزرگ را هتد نيا یکه نابود ینيسهمگ

 .رفع شد
 
و  ديبزرگ از هم فروپاش رانياز کشته شدن نادر، ا پس

صر و وارد ع ديگرد ميتقس یو باخرت  یبه دو خبش خاور
کارزار  زيو ن یداخل انيپا یب یجنگ ها و کشاکش ها

که تا به  ديمبدل گرد یجهان انيپا یب یها يیارويرو
 .ما است رياشکال گوناگون تا به امروز دامنگ

 
 یجلد دوم افغان نامه م 9. حممود افشار در ص داکرت
 :سدينو
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رشته نظم سپاه او از هم  ،از کشته شدن نادر پس«
سردارانش در سر کسب قدرت و سلطنت  نايشد و م ختهيگس

سرداران عمده که عبارت بودند از . داد یکشاکش رو
خان افشار  یافغان، فتح عل يیسدوزا یامحد خان ابدال

 یخان زند، عل ميافغان، کر يیآزاد خان غلزا ه،ياروم
سلطنت  هيو حممد حسن خان قاجار داع یاريمردان خان خبت

جنگ  یها دانيکه در م بودند یها مردان نيا. داشتند
امحد  انهيدر آن م. مهرکاب نادر، رزم آرا شده بودند

به  رانيخان زند در ا ميخان در افغانستان و کر
 .»دنديسلطنت رس

 
به دو خبش از  رانيچه بود، پس از کشته شدن نادر ا هر

دولت  یو در خاور آن امحد خان ابدال ديهم فرو پاش
 یاسيس اتيه در ادبکرد ک یزير یرا پ یدران یافغان

در خاور . معروف است یدران یجهان به نام امپراتور
خان  ميرشته کشاکش ها در آغاز کر کيپس از  رانيا

و  دنديزند در پارس و شاهرخ در خراسان به قدرت رس
 دانيدر سراجنام آقا حممد خان قاجار توانست با از م

خاندان  یپادشاه بان،يو رق فانيبه در کردن مهه حر
که تا  اورديکار ب یرو رانيلباش قاجار را در اقز

 کيبه  کينزد ستميسده ب ليرضا خان در اوا یکودتا
 .کرد يیآزگار فرماروا ميسده و ن

 
 ميموضوع دو باره برخواه نيبه ا ندهيدر گفتار آ ما
 استيبزرگ، س یباز یجا در ادامه بررس نيدر ا. گشت
 :ميريگ یم یرا در حمور جنوب پ هيروس یها
) نيکاتر( نايريکاتيا یو وهيخنست ب ر،ياز پرت کب پس
پس از دو سال برادرش پرت دوم . ديرس یبه پادشاه کمي

برادر  -و سپس آنا)  1730-1727(ديرس يیبه فرمانروا
 ).1740-1730(فرمان راند  هيدهه بر روس کيزاده اش 

 
دمشن  نيرا بزرگرت یعثمان هيبرهه، روس ها ترک نيا در

پنداشتند و چون خود پس  یم شيسازگار خونا هيو مهسا
با  يیارويشده بودند، در رو فياز درگذشت پرت ضع

 رانيا یدرون یدر کشاکش ها یکه از اشرف هوتک هيترک
 .از نادر کردند یبانيکرد، آغاز به پشت یم تيمحا
 

 یم رانيا یروابط خارج خيتار 157. در ص یمهدو هوشنگ
 :سدينو
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را با دولت  رانيخاک اکه  یهنگام ريپرت کب...«
بود که اگر دولت  اليخ نيکرد، به ا ميتقس یعثمان

آن چه در اروپا از دست داده است، در  یمزبور به جا
خواهد داد و  هيبه روس یدارا شود، دست دوست رانيا

خود  تيخواهد توانست به فراغ بال موقع هيمنبعد روس
به  جيسازد و به تدر واررا در سواحل حبر خزر است

دولت  یايبعد، اول یکم کنيل. اورديرو ب رانيجنوب ا
خنواهند  يیهبره  1724که از عهد نامه  افتنديدر هيروس

حبر خزر  یدر سواحل جنوب هياستقرار روس رايبرد ز
ها  یزود نيمشکل و به ا ارياست پر خرچ و بس یکار

به  یانخنواهد بود و حال آن که دولت عثم رياجنام پذ
 یرا قبضه کرده و باق رانيا اتيوالقسمت عمده  یآسان

خواهد به دست اشرف افغان به  یم زيرا ن رانيخاک ا
 .اراده خود بگرداند

 
که پس از مرگ  یبه سبب ضعف هيوصف، دولت روس نيا با

هلستان  یتوانست از مرزها یعارضش شده بود، من ريپرت کب
اردو  یفارس مهه جا در مقابل قشون عثمان جيتا خل

جهت صرفه خود  نيبه ا. آماده جنگ باشد شهيبزند و مه
 تيو نادر را تقو رانيرا در آن دانست که دولت ا

قلبا  رانيمذهب ا عهيمردم ش کهاخلصوص  یعل. کند
بودند و با آل عثمان عداوت  هيطرفدار سلطنت صفو

 .داشتند
 
 نيشدند آخر ريچه بود، سر اجنام روس ها ناگز هر

دهم  یخيعاهده گنجه تارم هيرا بر پا ريفتوحات پرت کب
مسرتد  رانيبه ا) در دوره نادر افشار( 1735مارچ 

از  نيتسيگال یعهد نامه را پرنس سرگ نيا. گردانند
امضا و پس از آن روس ها تا مدت پنجاه  هيجانب روس

 .»کردند یخود دار رانيا خاکبه  یسال از دست انداز
 
سده، روس ها در دوره  ميبه ن کياز گذشت نزد پس
 گريبار د) دوم نيکاتر(دوم  ینايکاتريا يیرمانرواف

هوشنگ . در حمور جنوب پرداختند یشرتيب یها يیايبا پو
 :دهد یکتابش ادامه م 193-190ص .ص. در ص یمهدو

 نانيجانش نيکه زد و خورد ب یپر آشوب یدر دوران...«
ها از فرصت  یسيخان زند ادامه داشت، انگل ميکر

 گاهيم را اشغال و آن را پاقش رهياستفاده کرده، جز
  هيدولت روس. فارس قرار دادند  جيناوگان خود در خل
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دوم  قدرت و  نيکه سلطنت کاتر نيبه حمض ا زين
به  رانياز وضع آشفته ا تگرف ميتصم افت،ياستحکام 

 .»نفع خود استفاده کند
 
کرد  شنهاديپ هيبه روس یالنيخان گ تيهدا 1773به سال «

 النيرا به گ یند سپاه سه هزار نفرخان ز ميبا مرگ کر
به . (رديبپذ هيروس تياستان را به تابع نيو ا ليگس

 یکش شيروس و پ انيسپاه نهيشرط پرداخت مهه هز
 11.»به او پاسخ رد داد هيمگر روس). ريچشمگ انهيسال
 

 یپ نيو خاور چن هيدرامه در کتاب روس نيادامه ا
بسنت  یبراسفارت روس  1778به سال «: گرفته شده است

مگر . ديگرد ليگس رانيبه ا هيسازشنامه در برابر ترک
ساخنت مساله  ادهيبه پ 1779خان زند به سال  ميمرگ کر

 .مزامحت کرد
 
 ميپس از درگذشت کر ژهياز کشته شدن نادر و به و پس

مناسبات  ران،يگسرتده در ا یخان زند و آغاز خانه جنگ
و آشفته  بيشوارد مرحله پر فراز و ن هيو روس رانيا

 نهيدر زم» و خاور هيروس«در کتاب . ديمناسبات گرد
 :ميخوان یم
خان  یقل یاز مرتض رانيدر  دوره آشوب ا هيروس«

 یمهم برا اريبس( یمشال یقاجار که در استان ها
مگر . کرد تيمستحکم شده بود، محا) هيروس یبازرگان

 یجنگ یها یدر لشکرکش شرتيبرادر او، آقا حممد خان ب
 یخان شکست خورده با کشت یقل ید موفق بود و مرتضخو
امر موجب رجنش سخت  نيا. ختيبه آسرتاخان گر یروس یها

که دستور او در باره  ديگرد هيآقا حممد خان از روس
که ( چينويناخدا و -چه خزرگانبازداشت فرمانده ناو

وادار ساخنت او و  )دعوت شده بود رانيبه ا یبه مهمان
در کرانه آسرتآباد که  ینيزم یژهادبه نابود سازی 

 1780بود، به سال  دهساخته ش یروس یانبار کاالها یبرا
 .»گواه بر آن است

 
روس ها در «: سدينو یمدر زمينه چنين  یهوشنگ مهدو

رشته استحکامات و قالع  کيشروع به ساخنت  1776سال 
در مشال قفقاز منودند و  رانيدر کنار سرحدات ا ینظام
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 یمرکب از شش فروند کشت یدسته ناوگان روس کي 1781در 
در اشرف  چينويگراف و یبزرگ و کوچک به فرمانده

مازنداران لنگر انداخته از حاکم آن شهر اجازه 
سپس به هبانه حفظ و . را گرفتند يیجتارختانه  سيتاس

 یقلعه نظام کيحراست جتارختانه مزبور شروع به ساخنت 
 .راف آن نصب منودندمنودند و هژده عراده توپ در اط

 
را در دست داشت،  یحممد خان قاجار که آن نواح آقا

روس ها شد و به حاکم اشرف  یمتوجه مقاصد اصل
 رونيب رانيمازندران دستور داد روس ها را از خاک ا

کرد که اگر استحکامات  ديروس ها را هتد زياو ن. کند
. ديخود را خراب نکنند، مهه را به قتل خواهد رسان

منوده با  رانيو قلعه و سنگر ها را و دنديها ترس روس
 .»برگشتند هيشان به روس یها یکشت
 
بس دشوار  یاسيآقا حممد خان که در وضع س 1782سال  به«

 ینايکاتريقرار گرفته بود، فرستاده خود را نزد ا
مناسبات  یريازسرگ شنهاديبا پ) 1796-1762(دوم 

ا را به دربار مگر فرستاده او ر. داشت ليدوستانه گس
 یتاج پوش( یقانون ريحاکم غ ندهيچون منا. رفتندينپذ

 12».رفت یبه مشار م رانيا) نکرده
 
 یآقا حممد خان به مبادله سفارت ها 1787سال  به

 نيپوتومک. آ. گ) ريخنست وز(دوستانه با شانسلر
و  هيروس یپرداخت و اعالم کرد که به مهه عهدنامه ها

را توسعه  هيبا روس یگانپابند بوده و بازر رانيا
 هيترک کيبه حتر( وستهيزمان او پ نيدر ع. خواهد داد

 یرا به احتاد ضد روس قفقاز یماورا یخان ها) یعثمان
 .»ديگردان یم ليمتما

 
 یبانيخان با پشت یقل یمرتض 1787در ماه سپتامرب 

آقا حممد خان با . برگشت النيبه گ یناوگانچه روس
به سرعت به  رانيد در جنوب اخو یمتوقف ساخنت لشکرکش

 یقل یمرتض. برادر را درهم شکست انيسپاه. مشال تاخت
در  1798و به سال  ختيگر هيبه روس گريخان بار د

از  تيانتقام از محا یبه ازا. سانکت پرتبورگ درگذشت
 یبرپا شده از سو یساختمان ها ،خان یقل یمرتض

                                                 
 روسيه و خاور.  12
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و  به تاراج برده شد یدر کرانه بندر انزل انيروس
 رانيو یروس یحمل یها منگاهيو مهه نش هيروس یکنسولگر

 .ديگرد
 
 کيرا ن رانيبه ا ورشي یچه بود، روس ها که دشوار هر
به  ران،ياز اوضاع آشفته ا یريدانستند، با هبره گ یم

 یمتوجه گرجستان شدند و چون آراکل« یقول هوشنگ مهدو
از و جدا شدن  یطلب هيجتز التيمتا التيآن ا یخان وال

 24در . ارتباط بر قرار منودند یرا داشت، با و رانيا
 نيب فسکيورگيموسوم به گ یمعاهده سر کي 1783 یجوال

که به موجب  ديمنعقد گرد هيخان و دولت روس یآراکل
قرار گرفت و از داشنت  هيروس تيآن گرجستان حتت احلما

. صرف نظر کرد یو عثمان رانيبا ا ميروابط مستق
پس  نيگرجستان که از ا یاز وال هيوسمتقابال دولت ر

منوده متصرفات حال  تيمحاشد،  یم دهيتزار گرجستان نام
 نيا یبالفاصله پس از امضا. منود نياو را تضم ندهيو آ

 .ديوارد خاک گرجستان گرد یلشکر روس کيعهدنامه، 
 

به  یروس انيعهد نامه و ورود لشکر نيا انعقاد
اما  ديگرد رانيامردم  یوحشت عموم هيگرجستان، ما
 یداخل یکه گرفتار زد و خوردها رانيزمامداران ا

مردان  ینشان ندادند بل که عل یبودند نه تنها واکنش
بود، به  مناکيخان زند که نسبت به استحکام سلطنتش ب

و  یرمس يیدر مقابل شناسا هکرد ک شنهاديدوم پ نيکاتر
ر، آقا حممد خان قاجا -بشيبر ضد رق هيکمک روس افتيدر

. ارس را به روس ها واگذار کند یماورا االتيمتام ا
 اتيه کياستقبال کرد و  شنهاديپ نياز ا هيدولت روس

کلنل متا را جهت مذاکره به اصفهان  استيبه ر یندگيمنا
خان باعث قطع  ادمر یعل یدرگذشت ناگهان یفرستاد، ول
 .ديمذاکرات گرد

 
الفت خم فسکيورگيبه شدت با عهدنامه گ یعثمان دولت
در استانبول اخطار کرد که  هيروس ريو به سف ديورز

 رانيا ميتقس 1724گرجستان را به موجب قرار داد 
از  ديبا یداند و دولت مطبوع و یمتعلق به خود م

دست بردارد و گرنه با آن دولت وارد  التيآن ا تيمحا
 ماتومياولت نيبار ا ريز اچون روس ه. جنگ خواهد شد

دو کشور بر افزوخته شد که در  نيبنرفتند، آتش جنگ 
 ليها به شکست آن ها و حتم یعثمان یضعف نظام جهينت
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طبق . ديمنجر گرد 1792نوامرب  9در  یاسيمعاهده 
 یعثمان هيکه حتت احلما مهيکر رهيمعاهده مزبور شبه جز

ها از  یمنضم شد و عثمان هيروس یبود، به امپراتور
قفقاز صرف نظر نسبت به گرجستان و  يیهر گونه ادعا

 .»کردند
 
دوم رخ داد،  ینايکاتريکه در عهد ا يیجنگ ها در«

و  1789را در ماه جون  يیسوروف شکست خرد کننده 
 یآن چه شگفت. کرد ليسال به ترک ها حتم نيسپتامرب مه

که در  شيجنگ ها اتر نياست که در ا نياست ا زيبرانگ
 هيسرا در برابر رو هيجا با فرانسه، ترک کيگذشته 

 هيترک دنيدرهم کوب یخود برا ارب نيا خت،يانگ یبر م
  .بود هيمهدست روس

 
را از ترک ها گرفت مهروند  ليدژ امساع 1790در  سووروف

در  1791 یاوشاکف در ماه جوال ابديدر ايبا آن در در
را در هم  هيترک يیايدر یروين یکارکيکال یکينزد
اد هنگام طرح نامنه نيدوم در ا نيکاتر. شکست

از  هيترک ديآن با هيرا مطرح کرد که بر پا »وناني«
 یم اياح وناني یمپراتورشد و ا یاروپا رانده م

 .»طرح نافرجام ماند نيمگر ا. ديگرد
 
 یکه قو یدولت عثمان« یبه هر رو، به قول هوشنگ مهدو 

در قرون گذشته بود، به علت شکست  رانيدمشن ا نيتر
پس از انعقاد  به خصوص هياز روس یدر پ یپ یها

وجه قادر نبود  چيشده و به ه فيتضع یاسيمعاهده صلح 
 .به نفع خود استفاده کند رانياز وضع پرآشوب ا

 
هم سرگرم جنگ و مبارزه در جبهه اروپا  هيروس دولت

هلستان بود و به تصرف گرجستان اکتفا  ميبر سر تقس
  .کرده بود

 
و  یت ملگرفت وحد ميآقا حممد خان تصم یاوضاع نيچن در
 یحمل یو به عمر حکومت ها نيرا تام رانيا یارض تيمتام

  .گرجستان و خراسان خامته دهد
 

خان  یبه آراکل يینامه  1795 ليحممد خان در اپر آقا
 يیها یاز اشتباهات و خالف کار ینوشت و ضمن آن مشه ا

از آن در قندهار  شيها در هشتاد سال پ یرا که گرج
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بودند  دهيفتنه افغان گرد مرتکب شده و باعث بروز
 یکه وال یکه در صورت ديمنود و متذکر گرد یادآوري

قطع و از  هيخود را با دولت روس طرواب هيگرجستان کل
لشکر خواهد  نيبه آن سرزم یاطاعت نکند، و رانيا
خان  یاراکل. خواهد گرفت یاز و یو انتقام سخت ديکش

 یم دوم را سلطان متبوع خود نيجواب داد فقط کاتر
  .داند یمن رانيشناسد و خود را تابع دولت ا

 
در حدود  یجواب، سپاه نيا افتيحممد خان پس از در آقا

خود متمرکز منود  ديجد تختيشصت هزار نفر در هتران پا
گرجستان را کامال مکتوم  هيعل ینظام اتيو نقشه عمل

 ینگه داشت تا بتواند قبل از آن که روس ها قوا
  .را تصرف کند التيبفرستند، آن ا به گرجستان یامداد

 
به . ديگرد ميبدون مقاومت تسل 1795در ماه جون  سيتفل

 تختيدر پا یعيفرمان آقا حممد خان قتل عام فج
شد  کسانيشهر با خاک  یساهايگرجستان صورت گرفت و کل

کشتار  نيدر ا. طلبان بشود هيجتز یبرا یتا درس عربت
و پانزده هزار  دنديبزرگ چند هزار نفر به قتل رس

 یگيگلربيب. گرفته شدند ارتبه اس یمرد و زن گرج
درآمد و  یارمنستان از ترس آقا حممد خان از در دوست

سراسر قفقاز به دست  بيترت نيشد و به ا ميتسل
اما شدت عمل آقا حممد خان باعث شد . افتاد انيرانيا

 یديشد نهيک انيرانيقفقاز نسبت به ا یحيکه ملل مس
  .شدند کيه و به روس ها نزدکرد دايپ
 

حممد خان در بازگشت به هتران از سفر فاحتانه  آقا
کرد  و آن  یتاجگذار 1796ماه مارچ  21گرجستان در 

بساط سلطنت شاهرخ عازم خراسان  دنيگاه به منظور برچ
 .ديگرد
 
کار شاهرخ و احلاق خراسان به قلمرو  انيپس از پا یو

خواست  یفرستاد و از وبه دربار زمان شاه  یريخود سف
 هيعل یواگذار کند و با و رانيکه شهر بلخ را به ا

زمان شاه در مقابل . ترکستان متحد شود نيخوان
بلخ  یدو صد هزار تومان حاضر به واگذار افتيدر
 یازبک جواب نيخوان هيدر مورد احتاد عل یول  ديگرد
  .نداد
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ار، خاطرنشان کرد که پس از درگذشت نادرشاه افش ديبا
از دولت  گريو د افتهي یخانات ترکستان وضع مستقل

آقا حممد خان به منظور خامته . کردند یاطاعت من رانيا
 یبر نواح رانيا ادتيس تياوضاع و تثب نيدادن به ا

خبارا تقاضا کرد  ريخان ام ديمزبور، ابتدا از شاه سع
در مرو به اسارت گرفته اند، آزاد  کهرا  یانيرانيا

تقاضا  نيبه ا یاثر بيخان ترت دياه سعچون ش. کند
احتاد و  شنهاديپ کيجان ازب یگيگلربينداد، به ب

جان از  یگيب. خبارا را منود ريام هياقدام مشرتک عل
 یشد و آقا حممد خان دستور مجع آور یترس حاضر به مهکار

خان  یبه حممد ول همآن را  یسپاه را داد و فرمانده
 نياما در ا. گذار منودخراسان وا ديجد یوال -قاجار

قفقاز جتاوز  االتيکه روس ها به ا ديموقع به او خرب رس
جهت  نيبه ا. منوده اند یشرويکرده و تا رود ارس پ

متام گذاشت و به  مهيبه ترکستان را ن یکار لشکرکش
  .سرعت به هتران مراجعت کرد

 
به  یروس یهزار نفر یسپاه س کي 1796سپتامرب  در

 چيجنرال گودوو یرويزوبف به ن نيلرکنت وا یفرمانده
و موفق به  وستيکه قبال به دربند اعزام شده بود، پ

در . ديدربند و باکو و طالش گرد یتصرف قلعه ها
حبر خزر از مصب  یسواحل غرب هيروس ها بر کل جهينت

 نيبعد از ا. شدند سلطرود ترک و مصب رود کورا م
و قرار  فتوحات جنرال زوبوف از رود ارس عبور کرده

  .خود را در دشت مغان برقرار منود یگاه زمستان
 
طرخان  یکه از حاج یروس انياز سپاه گريستون د کي

و رشت  یلنکران را اشغال و انزل زيحرکت کرده بود، ن
روس ها در نظر داشتند پس . قرار داد ديرا مورد  هتد

  ريرا تسخ النيو گ جانيشدن فصل زمستان آذربا یاز سپر
اما در هنم نوامرب . هتران روانه شوند یبه سو منوده و

 ینقشه ها نيا هيرخ  داد که کل یواقعه مهم 1796
 نيجتاوزکارانه را نقش بر آب کرد و آن درگذشت کاتر

با مرگ او توفان . بود هيمقتدر روس نيدوم تزار
 .کرد، ناگهان برطرف شد یم ديرا هتد رانيکه ا ینيسهمگ

 
را  یگريد استيکه س) 1801-1769( ديتزار جد -اول پاول

 االتيا هيکل هيدستور داد ارتش روس ،کرد یدنبال م
آقا حممد . ديمنا هيگرجستان را ختل یو حت رانيا یاشغال
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فرصت مناسب استفاده کرد و در ماه مارس  نيخان از ا
پادشاه  نيا. ديجمدد گرجستان گرد ريعازم تسخ 1797

اغ تصرف کند و را در قره ب شهيقاجار موفق شد قلعه ش
قرا باغ را  یاغيحاکم  ريخان جوانش ليخل ميابراه

به  يیمحله هنا یکه خود را برا یهنگام یفرار دهد ول
از  یتوطئه عده ا یکرد، قربان یآماده م سيتفل

 .»کشته شد 1797مه  18افسران حمافظ خود واقع شد و در 
 
دوم و آقا حممد خان قاجار که در  نيمرگ کاتر با

و  رانيا نيش ماه اتفاق افتاده بود، جنگ بفاصله ش
سده  ليافتاد و در اوا قيبه تعو یمدت زين هيروس

 .سر از نو درگرفت یبزرگ یروينزدهم با ن
 

 گردانندگاندرس بزرگ تاريخ اين دوره اين است که 
و ) خاوری و باخرتی( کشورهای منطقه ما به ويژه ايران

در  ميانه ترکيه و هند و نيز خان نشين های آسيای
به دليل ناآگاهی  اين برهه حساس و سرنوشت ساز تاريخ

به جای مهکاری باهم به دمشنی  ،از روندهای تند جهانی
 و پرداختند، زبانی و تباری بر شالوده تعصبات مذهبی

در پايان چنان درمانده و بيچاره شدند که  در فرجام
کشورهای مهه به از سوی سر از آغاز سده نزدهم کار 
از هم خورد و مخير شدند و عمارگر اروپايی است

فروپاشيدند و با بدخبتی هايی دست به گريبان شدند که 
 . تا به امروز سردچار آن هستند
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یدران یامپراتور يیدآيپد  
 

در بسياری از کتاب های  تاريخ نوشته به گونه يی که 
تاريخ وقايع «از مجله  (اعم از کالسيک  -شده در ايران

از (و نو ) 14»تاريخ درانيان«و  13»و سوانح افغانستان
و نيز ) »افغانستان و ايران«و » افغان نامه«مجله 

اعم از  -کتاب های تاريخ نوشته شده در کشور ما
سراج «و » هیتاريخ امحد شا«از مجله (کالسيک 
افغانستان در پنج قرن «از مجله (و نو ) »التواريخ

آمده است، امحد  15»تاريخ حتليلی افغانستان«و » اخير
نائب سرلشکر جوان افغانی سپاه نادر  -خان درانی

پس از کشته شدن او ) نور  حممد خان علی زايی(افشار 
با لشکر به قندهار شتافته، در آن شهر پس از يک 

ادهای دراماتيک، پادشاهی افغانی درانی را رشته رويد
 .   پی ريخت

 
در برنامه «مهان گونه که در پيشگفتار نوشته ام، 

سياسی و  خيتار ی از ياد رفتهحلظه ها یداشتم که سر
 پادشاهی«در باره  یکشور را با نگارش کتاب یپلماسيد

آغاز  » یدران مورشاهيامحدشاه و ت یدوره ها: درانی
از آثار مورد  یکه مشار نيبا توجه به امگر، . ميمنا
 یمهم را برا نيدر دسرتس نبود، ا نهيدر زم ازين
در . گارمبن یگريکتاب د یمايگذاشتم تا در س ندهيآ

 یم یسر نيآن صورت، کتاب دست داشته، کتاب دوم ا
 ».شد
 

يکی از کارهايی که بايد پيش از پرداخنت به نوشنت اين 
 ،یگانکوفسک یورب يکتاب اجنام شود، ترمجه کتا

 اتيادب«بنگاه انتشارات چاپ  ،»یدران یامپراتور«
 ،یپژوهشگاه علوم شور یخاورشناس پژوهشکده ،»خاور

دليل به تاخير افتادن اين کار هم . است، 1958مسکو، 
در دست نداشنت برخی از کتاب های نوشته شده به زبان 
پارسی است که پروفيسور گانکوفسکی از آن در نوشنت 

                                                 
تاريخ وقايع و سوانح افغانستان، علی قلی ميرزا، هتران، .  13

 1365امير کبير، 
تاريخ درانيان، ترمجه و تاليف سيد حسين شيرازی، مرکز .  14

 1379اسناد و تاريخ ديپلماسی ايران، هتران، 
 2004ف، تاريخ حتليلی افغانستان، محيد حمتاط، کيي.  15



 74

» زينت تاريخ ها«تابش فراوان هبره برده است؛ مانند ک
 ...  و  16»زيب تاريخ ها«يا 
 

از اين رو، در کتاب دست داشته  به بررسی دوره 
 .پادشاهی اين دو فرمانروا منی پردازيم

 
امحدشاه و  -یدران یدوره امپراتوربه هر رو، 

 یعني -و گذار است انهيدوره م کيکه  مورشاهيت
که  یو باخرت یبزرگ به دو خبش خاور نرايا یفروپاش

 یبررس» بزرگ رانيا«مشرتک  خيداربست تار ريدر ز ديبا
 یکه در خبش خاور یدران یمپراتورپديدآيی چه، . گردد

 یپ راسان،خ یايجغراف -یخيتار نيدر سرزم رانيفالت ا
يک چوناِن  انيشده بود، در واقع، در نظر جهان ختهير

يران ارزيابی گرديده و يک رويداد عادی درونی کشور ا
باشندگان آن  انيبوده است که در م یخاور رانيادولت 

در نقشه  17.شده است یبه نام دولت خراسان خوانده م
های وقت جهان هم خبش خاوری فالت ايران چونان خبش شرقی 

 .کشور ايران بازتاب يافته است
 

تنها با آغاز سده نزدهم، راه افتادن بازی بزرگ، 
ن زمان شاه ابدالی، فروپاشی امپراتوری برافتاد

درانی و در پی آن سرازير شدن انگليسی ها از جنوب و 
روس ها از مشال به سوی پشته ايران است که زمينه 
برای تشکيل يک گسرته حايل به منظور جلوگيری از 

                                                 
ی؛ يک نسخه اين عل ني، حس)ها خيتار بيز(ها  خيتار نتيز.  16

در آخرين  1993به سال . کتاب در کتاخبانه موزه تاشکنت است
سفری که به تاشکنت داشتم، دردمندانه ساختمان موزه برای 

به هر رو . مرمت بسته بود و نتوانستم آن را به دست بياورم
هر زيبا سفر و فوتوکپی يی از اميدوارم روزی بتوامن به اين ش

 . اين کتاب را دريافت منايم
می  تاريخ وقايع و سوانح افغانستان 25. برای منونه، در ص.  17

اين مملکت از کشمير تا جلگه هرات گسرتده است و ...«: خوانيم
گويند، چه پيوسته جزء » ايران مشرقی«اهل اروپا آن را 

رهای بزرگ آن هرات ايران و تابع سالطين آن جا بوده و شه
 . »وکابل و کشمير و بلخ و غزنين است

آن ...«: مهين گونه در تاريخ سلطانی هم آمده است
فرنگستان خصوصًا  یو اهال یگفتند یرا فارس شرق] افغانستان[

مهارت متام دارند  ايجغراف یعني یاگرفيکه در علم ج زانيانگر
 یفارس شرق ینعي -نگارند یم »ايپرش سرتنيا«در نقشه آجنا را 

فارس  یبه معن هياست و پرش یمشرق یدر لغت به معن سرتنيچه ا
 »...است
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برخورد اين دو نيروی سهمگين جهان فراهم می شود و 
حله به ميان می دولتی به نام افغانستان در چند مر

و ما  درست در کتاب دست داشته به تفصيل به آن  -آيد
 . می پردازيم

 
با اين هم، يادآوری چند نکته را در باره امپراتوری 

 :درانی بايسته می دامن
هرگاه از بلندای ديدگاه های امروزی بررسی مناييم، 

که در آن (فروپاشی دولت خراسانی نادر افشار 
نند نور حممد خان علی زايی، سرداران افغانی ما

 -امحدخان ابدالی، آزاد خان سليمان خيل غلزايی
بزرگرتين استان ايران که در  -فرمانروای آذربايجان

آن روزگار ارمنستان و گرجستان و داغستان و ديگر 
و يوسف  -سرزمين های قفقاز از مضافات آن به مشار بود

ه حاکم اروميه نقش پيشتاز و برجست -خان هوتکی
و جتزيه سياسی پشته ايران به دو خبش خاوری و ) داشتند

باخرتی فاجعه مرگبار و جربان ناپذيری بود که 
پيامدهای شوم و نکبت بار آن تا به امروز گريبانگير 
ما گرديده است و هنوز هم روشن نيست که دامنه اين 

 . بدخبتی و سيه روزی تا به کجا می کشد
 

هايی خود در آن روزگار ناگفته پيداست که اين به تن
هنگامی که قدرت های بزرگ ارروپايی به . بسنده نبود

جان ترکيه، هند و ايران و سر اجنام هم خان نشين های 
آسيای ميانه افتادند، بايسته بود برای ايستادگی در 
برابر آن ها اردوگاهی مشتمل بر هر چهار کشور 

بل  دردمندانه نه تنها اين کار نشد،. آراسته می شد
که اين کشورها پيوسته با هم در کشاکش و زد و خورد 

 .و درگير جنگ های فرسايشی بودند
 

جنگ های دردناک عثمانی در برابر ايران، يورش های 
پی در پی سواران ازبيک و ترکمن آسيای ميانه بر 

، )به ويژه بلخ، هرات و مشهد(شهرهای خراسان 
هرهای آسيای لشکرکشی های انتقاجمويانه ايرانيان به ش

ميانه، تاخت و تاز سواران آسيای ميانه يی بر 
شهرهای هندوستان، جنگ های ايران و هند بر سر 

سپس هم يورش های خامنان بر انداز ... قندهار و
نادرشاه افشار و امحدشاه درانی و بازماندگان وی بر 
هندوستان در آستانه هتاجم انگليس بر آن کشور و 

ی ها و پادشاهگردشی های بی گذشته از آن خانه جنگ
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پايان در دورن خود اين کشورها در اين برهه حساس و 
که کشورهای ) سده های شانزدهم تا نزدهم(سرنوشت ساز 

مدارج ... اروپايی مانند انگليس، فرانسه، روسيه و
ترقی و پيشرفت را پيموده و به قدرت های بزرگی مبدل 

 .  ه استگرديده بودند، بس زيانبار و  تبهکن بود
 

روشن است از ديدگاه جيوپوليتيک، جيو اسرتاتيژيک و 
جيواکونوميک تنها يک دولت نيرومند، سراسری، متحد و 

در بر دارنده ايران کنونی، افغانستان  -يکپارچه 
کنونی، پاکستان کنونی، کشورهای قفقاز، مناطق خاوری 
عراق و مجهوری های کنونی آسيای ميانه می توانست در 

هيوالهايی چون روسيه تزاری و انگليس سر پا  برابر
  18.بيستد

 
تصورش را بکنيد، هرگاه ما امروز ايران بزرگی را به 
هپنای امپراتوری شاهرخ تيموری در شش سده پيش از 

و دريای عمان يا دولت  سياهديوار چين تا دريای 
نادر افشار می داشتيم، بی چون و چرا يکی از 

در تراز باالی شکوهندگی رفاه ابرقدرت ها می بوديم و 
در حالی که . و آسايش و درآمد سرانه باال می زيستيم

کنون کشور ما يکی از سيه روز ترين، برجامانده ترين 
و درمانده ترين کشورهای جهان است که در سده بيست و 
يکم اسير و برده و دربند مانده و فاقد استقالل 

يی دست سياسی و اقتصادی بوده، رژيم های مافيا
نشانده با رهربان خود فروخته و آبروباخته بر آن 

  19.فرمان می رانند
                                                 

ضرورت . چنين احتاديه يی تا به امروز الرتناتيف ندارد.  18
تاريخی آراسنت چنين اردوگاهی تنها ضامن استقالل، آزادی و 

برای به دست . سرفرازی مهه باشندگان هپنه ايران بزرگ است
: تيوری ايرانستان: رت در زمينه نگاه شود بهآوردن آگاهی بيش

در تارمنای کانون مطالعات و » گسرته اروآسيای ميانه بزرگ«
 . پژوهش های افغانستان

 یمن يیايهم نفت و گاز و راه در) کنونی( یباخرت رانياگر ا.  19
. داشت یوضع و سرنوشت هبرت از افغانستان من نيقيبه  داشت،

بزرگ نفت و  یها نهيو داشنت گنج يیايجغراف تيموقع نيتنها مه
است که امروز در وضع هبرتی از افغانستان قرار گرفته گاز 
 . است
 

حال می گذريم از اين که اگر مشاری از رويدادهای بزرگ 
تاريخی مانند درگذشت زود هنگام پرت کبير يا ايکاترينای 
دوم، نربدهای ديرپای عثمانی با دولت های اروپايی، يورش 
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به هر رو، بسنده است برآورد مناييم که گنجينه های 
نفتی و گازی کشورهای عراق، کويت، حبرين،آذربايجان، 
ترکمنستان، ازبيکستان و خبشی از قزاقستان و حتا 

حال می  .گسرته خاوری عربستان مهه به دست ما می بود
گذريم از اين که از راه گرجستان به دريای سياه و 

 .مديرتانه راه می داشتيم
 

به هر رو، چون تاريخ آلرتناتيو ندارد، امروز حسرت 
مگر . خوردن و انگشت زير دندان گزيدن هم سودی ندارد

از ديدگاه آناليز تاريخی می توان گفت که گزينه های 
 .هبرتی هم وجود داشت

 
ستين کسانی که در تاريخ نوين به اين فاجعه يکی از خن

. دردناک پی برده بود، روانشاد داکرت حممود افشار بود
در لوزان سويس حتصيل می  1921 -1914وی که در سال های 

منود، از خنستين ايرانيانی بود که با علم جيوپوليتيک 
در رشته علوم  1921آشنا شده و رساله دکرتی خود را در 

دفاع و در » سياست اروپا در ايران«نام سياسی  زير 
 . مهان سال چاپ منوده بود

 
داکرت افشار را می توان از بنيادگذاران و پيشکسوتان 

او در کتاب وزين . علم جيوپوليتيک در ايران خواند
نشان داد که به خوبی به  20»سياست اروپا در ايران«

در و توامنندی کشورهای هپناور » گسرته های بزرگ«امهيت 
برابر چالش های گسرته جويانه قدرت های مطرح جهانی و 
برعکس آسيب پذيری کشورهای کوچک و کم نفوس و ناقص 

 . از ديدگاه جيوپوليتک، پی برده و آگاه است
 

از مهين رو است که داکرت افشار در افغان نامه با 
دريغ و درد می نويسد که اگر امحد شاه درانی که از 

رين ايران بود، راه نادر را پی ديدگاه او کاردان ت
                                                                                                                                                             

يون بناپارت به روسيه، درگيری جنگ روس و جاپان در ناپل
، جنگ های جهانی اول و دوم جهانی، انقالب کلرب اکترب و 1905

ظهور انگليس و امريکا به عنوان ابر قدرت های رقيب روسيه 
منی بود، کنون ديگر اثری نه از ايران و نه هم از افغانستان 

رگ ايران برای و نه هم ترکيه ديده منی شد و امپراتوری بز
  .مهيشه به گورستان تاريخ سپرده می شد

. 1979، داکرت حممود افشار، هتران، سياست اروپا در ايران.  20
 .چاپ سوم
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می گرفت، در آغاز شاهرخ را امسا به پادشاهی ايران 
بر می افراشت و خود به نيابت از او در سيمای نائب 
السلطنه و سپهدار  بر سراسر کشور فرمان می راند و 
پسانرت خود بر اورنگ پادشاهی می نشست؛ شايد ايران 

پاشيد و در مراحل بزرگ جتزيه منی شد و از هم فرو منی 
بعدی خبش های بزرگ خود را از دست منی داد و به چند 
کشور کوچک و سيه روز از هم منی گسيخت و به مستعمره 
و نيمه مستعمره قدرت های بزرگ اروپايی مبدل منی 

 21.گرديد
 

اينک ديدگاه داکرت افشار را در باره امحدشاه درانی 
 :افغان نامه می آوريم  28-27. ص. از ص

اگر امحد خان با لياقت و استعداد ذاتی که داشت، به «
جای سفرهايی که به هند کرد، در مشهد مستقر می 
گرديد، و به عنوان نائب السلطنه با نگاه داشنت 
شاهرخشاه به سلطنت امسی و رمسی، قدرت دولت را به دست 
می گرفت، شايد که از اول آزاد خان افغان و بعضی 

نی و ايرانی نيز از او پيروی ديگر از سرداران افغا
                                                 

را به داکرت افشار در  نهيکه رشته سخن در زم نياز ا شيپ.  21
 یاز سخنران يیدامن گوشه ها یم ستهيافغان نامه بسپارم، با

را که در دانشگاه  رانينستان در اافغا ريسف -یحممود غاز یزمل
و هنم جمله  ستيکرده بود و در مشاره دوم سال ب راديهتران ا

 شيپ«بود، از  افتهي تابباز 1355) ثور( بهشتيماه ارد »غماي«
 :اورميافغان نامه ب» سخن
 
مواجه  یحياول قرن نزدهم مس یهر دو کشور ما در سال ها...«

در منطقه خود  ديرا نبا آن شهيگردند که ر یم یاناتيبا جر
بزرگ  یدوردست دو امپراتور یها تختيمان، بل که در پا

در  ايتانيقدرت و سلطه بر یجيگسرتش تدر. جستجو منود يیاروپا
روس  یامپراتورشدن نفوذ  کيو نزد یقاره هند از جانب مين

 یمردم کشورها گر،يما از جانب د یمشال یمرزها یبه سو یتزار
حمرکه ما  یروهايار دادند که حواس و نقر یما را در مقام

که دو  ديگرد يی یو نظام یاسيس یمتوجه رفع فشارها شرتيب
ما وارد  فينسبتا ضع یها هيبزرگ آن زمان بر بن یامپراتور

  ...کردند یم
 
که در تفرقه  گانگانيب کيسال ها در اثر حتر نيدوران ا در

ه دو ملت داشتند، مناسبات دو جانب يیمهارت به سزا یانداز
برادر؛  یدو ملت به متام معن یعنيو مهنژاد و مهزبان  شيمهک

 یرا فراموش منوده، و در مراحل اول به دمشن یخيتار قيحقا
متوسل  گريبه مهد بتنس  یعالقگ ینوع ب کيو باالخره به  یعلن

 »...شدند
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می کردند، زيرا شاهرخ وارث قانونی نادر مشرده می شد 
. و ممکن بود که او را تکيه گاه اين سياست قرار داد

يعنی با [(سپس می توانست مانند نادر شاه عمل کند 
و در مشهد يا هرات، دو شهر )] کنار زدن شاهرخ

 . خراسان که از هم دور نيستند، قرار گيرد
 

اگر اين کار شده بود، به واسطه مترکز و جتمع قدرت 
نه در افغانستان جنگ های خانگی ) مانند دوران نادر(

که سال ها طول کشيد و امير زادگان يک ديگر را کور 
و حمبوس و ناوبد می منودند، پيش می آمد و نه در 
ايران خان ها و سرداران به هوای سلطنت به جان هم 

که در زمان سلطنت نادرشاه چنين  می افتادند، چنان
 . اوضاعی رخ نداد

 
می بينيم که بعد از نادر افغان هايی که در ايران 

. بودند، با برادران ايرانی خود مهقطار و مهکار بودند
زيرا تعصبات زمان صفويه و عثمانيه در عصر نادر با 

 . سياست مساملت آميز مذهبی که داشت ختفيف يافته بود
 

ه بعضی از وقايع نگاران نوشته اند، عده به قراری ک
ای افغان مهراه حممد حسن خان قاجار و هفت، هشت هزار 

از مجله چهار (نفر از آن ها در سپاه کريم خان زند
به خدمت ) هزار نفر افغانی بت زن و فرزند در هتران

از جانب ديگر قزلباش ها و . او مجع شده بودند
هند در سپاه امحد خراسانی ها در افغانستان و سفر 

 . خان بوده اند
 

با اختاذ چنين روشی دولت نادری از هم نپاشيده و 
ميل و اظهار «امحدخان توانسته بود ان چنان که گويا 

هم بوده است، ايران بزرگ متحد را زير سلطنت » نادر
انگليسی ها هم نتوانسته بودند به . خود نگاه دارد

ان و قسمتی از رايگانی قسمت پتان نشين فعلی پاکست
بلوچستان را به هند پيونند کنند، مهچنان روس ها 
نتوانسته بودند به آسانی تاجيکستان و ترکستان 

فقط يک ايران بزرگ قوی ، . ماورالنهر را بربايند
مانند زمان نادر  قادر بود که جلو جتاوزهای انگليس 

 . و روس را بگيرد نه يک ايران تقسيم و تضعيف شده
 

که در باره امحد خان به نادر نسبت می  اظهاری را
دهند حاکی از اين است که وی پس از کور کردن پسر 
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رضاقلی ميرزا، نسبت به آينده شاهنشاهی  -اليق خود
نگران بوده و برای حفظ آن امحدخان را در ميان سران 

بنا بر اين، . سپاه اليق تر از مهه می دانسته است
جانشينی خود ميان  ديده می شود که او فرقی از حلاظ

 ».ايرانی و افغان منی گذاشته است
 

به راستی هم، نادر به امحد خان ابدالی حسن نظر 
در ايران و توران «چنان چه باری گفته بود که . داشت

ديده نو هندوستان مردی چون امحد خان محيده خصال و پس
و او را با سه، چهار هزار سوار از » افعال نديدم

خيمه و سراپرده خود کنار منی فرمود  طايفه ابدالی از
و از آن جا که آثار بزرگی از چهره اش ظاهر بود، 
روزی اعليحضرت نادر شاهش پيش خوانده به وی گفت که 
نشان سروری از جبهه ات هويدا است و پس از من به 

 ».سرير حکمرانی خواهی نشست
 

تاريخ امحد شاه «( تاريخ درانيانکتاب  41. در ص
وشته عبدالرمحان هندی، ترمجه سيد حسين ن) »درانی

در رکاب ...« :در اين باره چنين آمده است شيرازی،
نادر شاه خدمات کرده، و رشادت ها بروز داده، روز 
به روز بر پايه قدر و اعتبارش افزوده شده آنی از 

مهواره خاطر  مالزمت آن حضرت انفکاک منی ورزيد و
او را بارها می نادرشاه از او قرين خشنودی بود و 

امرای ستود چنان که بسياری از اوقات در حضور متام 
دربار و اعيان دولت و وجوه مملکت می فرمود که من در 
متام ايران و توران و هندوستان مردی به کفايت و نيک 
خصالی امحدخان ابدالی نديده ام و هيچ وقت آن 
شهريار، امحد خان را بدون چند سوار آزموده جمرب منی 

 . گذاشت
 

گويند روزی نادرشاه هنگامی که بر سرير جهانبانی 
جلوس کرده و امحد خان با کمال ادب و وقار در حضرتش 

ای امحد : ... ايستاده بود، نظری بدو انداخته فرمود 
به خاطر داشته باش که بعد از من اين اورنگ و تاج 
سلطنت و بساط جهانبانی به تو انتقال خواهد 

من شهرياری اين خطه و فرمانگذاری  از پس.....يافت
اين کشور از آن تو خواهد بود، پس بر تو باد نيکی و 

البته اين وصيت را . مودت در حق اوالد و احفاد من
آويزه گوش دل دار و حقوق و نعمت و تربيت مرا فرو 

 » .مگذار



 81

 
هر چه بود، امحد شاه درانی انديشه فرمانروايی بر 

.  ران را در سر می پرورانيدسرتاسر سرزمين هپناور اي
اين که . در اين باره گواهی های فراوانی در دست است

شايد اگر . چرا در اين امر موفق نشد، حبث ديگری است
او چنان چه داکرت حممود افشار نوشته است، رفتار می 

 . مگر او راه ديگری را پيش گرفت. کرد، پيروز می شد
 

شاه ذيجاه «: نويسد می) و بعد 108. ص(  جممل التواريخ
که مهيشه طاير جنابش در فضای تسخير ممالک ايران ابد 
بنيان می بود و نظر به خالی بودن اورنگ سلطنت از 
وجود پادشاه و بی اتفاقی دالوران خراسان و عراق و 

ذربايجان که هر يک با يک ديگر در مقام آفارس و 
تفاق و اين مراتب مشهور آفاق بود مصمم به تسخير 

الد ايران گشته و با صد هزار لشکر از قندهار ب
در ضميرش بود که اين دفعه هم مجعی از ....کوچيده

مزدمان خراسان را از راه سلوک با خود متفق کرده به 
موافقت حضرت شاهرخی به تسخير عراق و آذربايجان و 

در مهان منزل از ديوان حافظ شيرازی ...فارس بپردازد
مالحظه شاه افغان درآمده اين تفال منوده غزلی که به 

 :بيت از آن غزل است
تو سيه کم  -ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

 هبا بين که چه در دماغ دارد
 

شاه موصوف بعد از مطالعه، خواندن اين غزل را موقوف 
منوده، غزلی ديگر برای سرور سرداران افغانی خواند 

 :که اين بيت از آن غزل است
بيا که نوبت  -گرفتی به شعر خود حافظ عراق و فارس

 بغداد و وقت تربيز است
 

به شنيدن اين غزل سرداران افغانی مبارکباد فتح 
 »...ايران و بغداد را به شاه درانی می دهند

 
يک دليل ديگر بر اين که امحد خان در دل ميل به 
تسخير مهه ايران داشته، از خالل فرمانی که خطاب به 

فرهنگ «ادر منوده، و عين آن را جمله خوانين ترکمان ص
در جلد ششم گراوور کرده است، بر می » ايران زمين

امروز مقرر فرموديم که در ايام های ... «.: آيد
ماضی در روم و ايران و توران و هندوستان يک 
مسلمانی که با کفار جهاد منوده، مملکت ها را به شرف 
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ت ها مهه اسالم نامور ساخته، و پادشاهان اين مملک
ايشان شب و روز در سعی آن بودند که دين مبين نبوی 

 ...روشن و قوی گردد) ص(
 

مهين که قلعه فتح . حال قلعه مشهد را حماصره داريم...
 »...شد، به کلی کل ايران به تصرف آمد

 
مهچنان در نامه يی که عنوانی سلطان عثمانی نوشته 

اين  است، آرمان خود برای تسخير سراسر ايران را
و از آن جا به اقتضای ... «: گونه بازتاب داده است

رای صواب منا تسخير مملکت خراسان الی اقصای ممالک 
 ».ايران پيشنهاد عزيمت گرديد

 
دليل اين را که چرا  سراج التواريخروانشاد کاتب در 

امحد شاه نتوانست سراسر ايران را تصرف منايد، چنين 
عليحضرت امحدشاه چنان اين وقت ا...«: شرح  داده است

اقتدار داشت ک مهی توانست مهت بر تسخير متام ايران 
گمارد و ليکن از عدم اقتضای وقت که خرابی و 
پريشانی به حال مهه ممالک ايران راه يافته و مردم آن 
مملکت افاغنه را منشاء و مصدر متام صدماتی که بديشان 

تغيير وارد آمده بود، می دانستند، و سعيی که باعث 
مذهب ايشان شده و دوباه کينه های ديرينه را در 

... سينه ها بالنسبه با اين طايفه تازه کرده بود
هرجا حاکم قصبه يا امير طايفه ای بود سودای سروری 
و سلطنت می پخت، بنا براين اعليحضرت امحد شاه به 
خود انديشيده، به دل قرار داد که هبرت اين است که به 

ستان قناعت کرده عبث خود را به کش و پادشاهی افغان
 »...واکش نيندازد

 
با اين مهه، شايد شکست سپاه افغانی به سرداری شاه 

پسر  -پسند خان در تسخير مازندران از حممد حسن خان
فتح علی خان قاجار که در آسرتآباد بود، و دشواری 
هايی که امحد خان در تصرف مشهد با آن برخورده بود، 

ر سراسر ايران را از سر او به در کرده انديشه تسخي
اين امکان را  و، هرگاه در آغاز، اهر چه بود. باشد

نداشت تا با بر افراشنت شاهرخ يا کسی ديگری از 
به عنوان نائب السلطنه کل خود بازماندگان نادر 

ايران و سپس مانند نادر بر اورنگ جهانبانی بنشيند 
بی چون و چرا و وحدت کشور را حفظ کند، در آينده 
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به ويژه هنگام لشکرکشی ها به . چنين امکانی را داشت
 . مگر دردمندانه از چنين شانسی هبره نگرفت. مشهد

يکی از  –هوتکی غلزايی  22طرفه اين که آزاد خان
والی آذربايجان هم ادعای  –سرداران رشيد افغانی

                                                 
که از سوی دولت ساخته و (تاريخ افغانستان، چه دولتی.  22

چه غير دولتی؛ به داليل گنگی  سکوت و )  پرداخته می شد
از اين رو، بايسته . وحشتناکی در باره آزاد خان داشته است

می دانيم برای شکسنت اين سکوت اطالعات بيشرتی در باره او 
در دانشنامه آريانا در باره آزاد خان چنين آمده . بياوريم

 :است
 ١١٩۵ ( يیجايغل یليخ ماِنيسل گيآزادخاِن َاْفغان، آزادب«
 انياز مدع یکيو  یافغان شةيپ استيو س ی، سپاه)م١٧٨١/ق

م هنگام گشودن کابل به دست ١٧٣٧/ق١١۵٠در  یو. رانيحکومت ا
آمد  رانيو به ا وستيپ یبه لشکر و ینادرشاه افشار، با گروه

 . داشت یو فرمانکه نادر زنده بود، سر بر  یو تا وقت
 

آمد و به  رانيا م مهراه نادرشاه به١٧۴١/ق١١۵۴در  گيآزادب
خان  اصالن. وستيِقِرْقلو پ خان راصالنيام انيسپاه ۀبه رد یفرمان و

؛ ٣٧٣ ،یگدليآذر ب(بود  جانيآذربا یشاه و فرمانروا ۀزاد عمه
که  یچند سال پس از آن، هنگام). ١/۴٩١االحرار،  جتربه ،یذنبل

. در خدمت بود زين گيرفت، آزادب دادبه بغ انشينادر با لشکر
ها به  از افغان یگروه یسفر نادر او را به فرمانده نيدر ا
آزاد به . کرد ليکوفه گس رامونيپ یشورش یها عرب یسرکوب

 ،یزيو خونر جنگ یبرآمد و توانست ب تيمأمور نيا ۀاز عهد یخوب
از سران آنان را نزد  یوادارد و گروه یآنان را به فرمانرب

 ). ٣/٩٢٣ ،یمرو(نادر بربد 
 

سرداران سپاه نادر بود و به  ۀهم ازمجل رازيش در فتح گيآزادب
مهچون  یگريشهر را مهراه با سرداران د ۀفرمان او حماصر

مهو، (بر عهده داشت  یليخان ُدْمب قاجار و شهباز خان نيحممدحس
 یم، در جنگ١٧۴٧/ق١١٦٠پس از کشته شدن نادر در ). ٩۵٣-٣/٩۵١

و  وستيپ خان ميافشار و ابراه یخان قرقلو اصالن ريام انيکه م
که  یسپس وقت). ٣٧٣ ،یگدليآذرب(گرفت  »یخان«از او لقب 
سوار از او  ١۵’٠٠٠با  د،يرا رو به زوال د شاه ميقدرت ابراه

که خود را از  یرضو ۀآستان یمتوّل دحممديرسيجدا شد و به م
 یو از سو وستيپ خواند، یم مانيسل و شاه دانست یم هيتبار صفو

و ساوه رود و در آجنا منتظر فرمان  نياو مأمور شد که به قزو
  .باشد

 
 یو گرفتار یشکست قطع ۀیما خان ميشدن آزادخان از ابراه جدا

و  نيدر قزو یآزادخان مدت). ٣٦-٣٣گلستانه، . (دياو گرد
ها اوضاع  به سر برد، و چون در آن سال یفيساوجبالغ در بالتکل

در سر  يیآرزوها یکشور آشفته بود و هر صاحب قدرت
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 بهپس . به فکر کسب قدرت افتاد زين یو پروراند، یم

افشار  خان یچون فتحعل یرفت و در آجنا با سرداران جانيآذربا
پس . افتي یو و بر آنان سرور ديمتحد گرد یو شهبازخان دنبل

ها  جا مّدت خود ساخت و در آن گاهيرا پا هياروم ۀقلع یاز چند
از  يیها بر خبش و بردند یفرمان من یکه از و یبا سرداران

 . ديتسّلط داشتند، جنگ جانيآذربا
 
» ِقُزآغا« که نيو پس از ا ،یافشار به و خان یموس وسنتيپ اب

به  انشيرا به عقد خود درآورد، مشار لشکر خان یدخرت موس
پس موقع را . قدرت او افزوده شد زانيو بر م ديتن رس ٣٠’٠٠٠
کرد  یاهپادش یو ادعا دياعالم استقالل مناسب د یبرا

در ). ١١۴ الشعراء، بي؛ اد٣۴-٣٣ ،ی؛ نام١٨۵-١٨٣گلستانه، (
با  نيقزو ۀخان انبارلو از مخس که پناه ديهنگام خرب رس نيا

تن  4000آزادخان . است جانيآذربا ريآراسته، عازم تسخ یلشکر
 یافشار به دفع و خان یفتحعل یخود را به سردار انياز لشکر
آنان درگرفت،  انيم زيترب یکيکه در نزد یدر جنگ. فرستاد

 )١١۵-١١۴ الشعراء، بياد( ختيخان شکست خورد و گر پناه
 

 تيو تثب جانيسراسر آذربا ريتسخ یکوشش برا ۀدر ادام آزادخان
به  انشينشاند و با سپاه زيدر ترب ینيحکومت خود، جانش
 وسيو هراکل یو انيکه م یدر جنگ سخت کنيگرجستان تاخت، ل

و به  افتيگرجستان درگرفت، شکست  ینروافرما) خان یارکل(
خود و  تيبه تقو زيپس از استقرار در ترب. ختيگر زيترب

به گرجستان  گريلشکر پرداخت و بار د یو سازمانده یگردآور
سخت داد  یرا شکست انيگرج ار،يپس از کوشش بس بار نيا. تاخت

 ريناگز وسيهراکل. بر متصرفات خود افزود زيو آن حدود را ن
درآمد و فرمان او را گردن هناد و خواهرش  یاز دِر دوست یوبا 

 )١٨٨-١٨٦ تانه،گلس(به او داد  یرا به زن
 

 نيتأم یبه گرجستان، برا یدو لشکرکش ۀدر فاصل آزادخان
 زيمرسوم از مردم ترب اتياز مال شيب یمبلغ ،یجنگ یها نهيهز

 نمايپش شيبا او در دفعات پ یمردم که از مهراه. خواستار شد
و او را کشتند و  دنديشور خان یفضلعل یو ۀنشاند بودند بر دست

شهر پناه گرفتند و  ۀلعدر ق دند،يچون از انتقام آزادخان ترس
 التيخواسنت از ا یاريبا  انيزيترب. برخاستند زيبا او به ست

 دنديورز یداريدراز در برابر آزادخان پا یاطراف شهر، زمان
سراجنام در رمضان  کنيکردند، ل یآن را نگهدار ۀو شهر و قلع

به  کيبه تصرف آزاد درآمد و نزد زيم ترب١٧۵١ ۀیژوئ/ق١١٦۴
 ،یدنبل(جنگ کشته شدند  نينفر از مردم شهر در ا ۴’٠٠٠

 ).١١٩-١١٦ الشعراء، بي؛ اد۴٩٣-١/۴٩١االحرار  جتربه
 

با سرداران  جان،يسراسر آذربا ريپس از تسخ خواست یم آزادخان
فرمان خود به خراسان رود و از آجنا به  ريز انيو جنگجو

خمالف او  ۀليرا که از قب یافغانستان محله َبَرد و امحدشاه ابدال
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بردارد  انيداشت، از م اريبود و حکومت افغانستان را در اخت

 يیهای با گرفتار کنيل ود،او را متصرف ش تختيو قندهار پا
آن  ۀهم یآمد، نتوانست حت شياو پ یبرا جانيکه در آذربا

م ١٧۵٣/ق١١٦٦چون در . درآورد شيفرمان خو ريمنطقه را به ز
 یمتحد بود، بنا خان ميبا کر شيکه از پ یاريخبت خان مردانيعل

از  د،ينربد با او گرد ۀخمالفت را با خان زند هناد و آماد
 ،یليف خان ليو امساع جان،يآذربا ینرواآزادخان، فرما

 . کمک خواست خان، ميدفع کر یبرا زيلرستان، ن یفرمانروا
 

اند، از  تن دانسته ٨’٠٠٠که مشار آن را تا  یآزادخان با لشکر
از آنکه  شيپ کنيکرمانشاهان و کردستان شد، ل ۀروان هياروم

 وبا لشکر خود بد خان ميکر وندد،يبپ خان مردانيعل یبه اردو
 جانيذرباآخواست به  ،یگدليآذر ب(و او را منهزم ساخت  ديرس

داد که چون  اميفرستاد و پ خان مينزد کر یريسف پس. بازگردد
 ۀنرسانده است، اجاز یاري خان مردانينکرده و به عل یگناه یو

تن از  ٢زند،  خان یخعليحممدخان و ش. بازگشت بدو داده شود
 یموافقت کردند، ول یو استبا خو خان، ميکر ۀسرداران برجست

به  یازيناست و  رومندين اريبس که نيبه گمان ا خان ميکر
 یخواهش و رفنتيآزادخان ندارد، بر اثر غرور و جلاجت، از پذ

دو لشکر درگرفت  انيجنگ م. سر بر تافت و راه را بر او بست
زند، که  خان یخعليحممدخان و ش خان، ميو سرداران بزرگ سپاه کر

 ۀینشده بود، قلب لشکر را رها کردند و ما یبه نظرشان توجه
 . شکست او شدند

 
و افراد  انياز لشکر یشکست با مشار اندک نيپس از ا انخ ميکر

 نيآزادخان پس از ا. و َکمازان رفت یَپر ۀخاندان زند به قلع
 یپر ۀقلع کيپرداخت و چون نزد خان ميبه دنبال کردن کر یروزيپ

 ۀهم یبه اصفهان رفته، ول خود خان ميدانست که کر د،يرس
آنان فرستاد و  نزد یکيپس پ. سرداران زند در قلعه هستند

آزادخان سخنان  ۀسرداران زند با فرستاد. شد داريخواستار د
قلعه  یآزادخان چند روز. درشت گفتند و او را بازگرداندند

 رنگيپس با ن. قادر به تصرف آن نشد کنيرا در حماصره گرفت، ل
  .کرد ريو مهه را دستگ ديکش رونيقلعه ب زآنان را ا

 
خان فرمان داد که آنان را به  مبه پسرعم خود، َعَل آزادخان

خود که  انيخان با سپاه علم. بربد و در زندان بدارد هياروم
نفر از افغانان و  ۴’٠٠٠مهراه  د،يرس ینفر م ٧٠٠مشارشان به 

خان  علم). ٢٧٧-٢٧۵گلستانه، (شد  جانيرهسپار آذربا انيافشار
 ديحرکت داد و کوش فراوان اطيافراد خاندان زند را با احت

 .ا آنان به مدارا رفتار شودب
 

رخ داد  یا حادثه دند،يرس» زاغج«به نام  یبه منزل نانيچون ا
مآخذ دست اول آن را با شرح  یول د،يمنا یکه گرچه شگفت م

از افغان و جز  انيلشکر« نجايدر ا: اند کرده ادي اتيجزئ
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خود برهنه  ۀميدر خ کيهوا و مشقت راه، هر یبه سبب گرم شانيا

خود به خواب  ۀميخان سردار هم در خ علم. واب رفتندشده به خ
در  کيرفت و نوکران و خدمتکاران متابعت سردار خود کرده هر

اسبان را . کمر خود را گشوده به اسرتاحت مشغول شدند يیجا
 ۀبست تن هپلوانان دست ١۵. »کردند خيم کهي نيز ريدر ز زين

ود را خ یبندها ز،يت یاستخوان هسپاه زند، به کمک پار
را  ها زهيو ن دنديآسا بر اسبان پر جهش برق کيو با  دنديبر

خان  علم ۀميبه خ شانيدو تن از ا یکيخنست . برآوردند نياز زم
. درآوردند یو تپانچه او را از پا ريتاختند و با ضرب مشش

و  روداريگ انيبر افغانان تاختند و در م یآنگاه مهگ
خود  نکيکه ا دنديبر کش اريفر دگان،ياز خواب رم یخوردگ کهي

اس و کشتار مشا را  دهيفرا رس شيخو انياست که سپاه خان ميکر
به . ها کردند کوشش کاريپ نيدر ا زيزنان ن. آغاز هناده است

 ابانيشدند و سر به کوه و ب مهيهر حال، افغانان سراس
 راو بار و بنه  ميزنان و غنا یسرداران زند. گذاشتند

 . َچْمچاِل کرمانشاهان شدند ۀاخته روانناشن یبرداشته از راه
 
جز  کنيخنست بازآمدند، ل یبه جا یآزادخان پس از خلت اراني

 رو، نياز ا. افتنديدر اردوگاه ن یزيخود چ انيکشتگان و زمخ
به  گريسوار د کيافغان و  گيب ماجرا را نوشته توسط حنظله
 نيابا پراکنده شدن  چال،در مچ. اصفهان به آزادخان رساندند

سوار و  ١’٠٠٠از کردان َخَزل و  ادهيسوار و پ ٣’٠٠٠خرب، حدود 
به خدمت ) آباد لرستان خرم التياز ا(از مجاعت ِدْلفان  ادهيپ

را به  زتکيسوار ت ٢ نانيا. وستنديپ خان ميکر ۀخانواد
و  رازيش انيفرستادند و او را که در م خان ميکر یوجو جست

ال آگاه ساختند و عازم ح قتيبود، از حق گرداناصفهان سر
خود  ۀبا شتاب در بروجرد به خانواد خان ميکر. بروجرد گشتند

آزادخان چون در  یاز آن سو). ٢٨۴-٢٧٩گلستانه، ( ديملحق گرد
نشست و سکه به  یبر ختت پادشاهان صفو افت،ياصفهان استقرار 

 :بود تيب نياش ا نقش سکه. نام خود زد
 الزمان باشد اش صاحب سکه  که آزاد در جهان باشـد تـا
 

کرد  نياطراف مع یشهرها یاز جانب خود برا يیفرمانروا سپس
به  خان ميآزادخان چون از ورود کر). ١٢١-١٢٠ الشعراء، بياد(

 یبا سپاه افت،ي یآگاه کاريپ یبروجرد و آماده شدند او برا
 »الخوريدوآبه س«لشکر در  ٢برخورد . ديانبوه عازم نربد گرد

به  ینکردند، و یداريپا خان ميمهراه کر الِتيا چون. داد یرو
او راه  انيو سپاه) م١٧۵٢/ق١١٦٦( ختيشکست خورد و گر یسخت

؛ اعتمادالسلطنه، ٢٨٧-٢٨۵گلستانه، (گرفتند  شيدر پ رازيش
 . راه، قمشه را به تصرف درآورد انيدر م خان ميکر). ١١۵١

 
 خان یلماجرا، سردار خود فتحع نيبر ا یآزادخان پس از آگاه

 خان ميو افشار به جنگ کر یسوار افغان 8000افشار را با 
سوار در برابر  ٢٠٠با  خان مياسکندرخان برادر کر. فرستاد
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 یها جنگ ضربه یروزها نيو در خنست ستاديآزادخان ا انيسپاه
. شتافت خان یکه فتحعل یها وارد کرد به طور بر آن یسخت

ه افغان تاخت و مشار انبو انيبر لشکر يیاسکندرخان به تنها
درآمد  یعاقبت از پا کنياز آنان را کشت، ل یاريبس
شد،  نياندوهگ ارياز مرگ برادر بس خان ميکر). م١٧۵٢/ق١١٦٦(

 یاريراه َگْنُدمان و خبت رو نيو از ا ديند زيجز گر یا اما چاره
آزادخان ). ۴٠-٣٩ ،ی؛ نام٢٨٩-٢٨٧گلستانه، (گرفت  شيرا در پ

را  -افغان  رخافشار و شاه یفتحعل -خود تن از سرداران  ٢
کشته شد  خان ميشاهرخ در مقابله با کر. به دنبال او فرستاد

 انيم یاز شهرها و روستاها یپس از تاراج برخ خان یو فتحعل
  ).٢٩١-٢٨٨مهو، (راه، نزد آزادخان برگشت 

 
آزادخان از . رفت رازيبر شاهرخ به ش یروزيپس از پ خان ميکر

به بزرگان فارس نوشت و آنان را  یا ده کرد و نامهفرصت استفا
آنان نه . سپارند یو به و رنديرا بگ خان ميکرد که کر بيترغ

در  خان ميننهادند، بلکه با کر یتنها به خواست آزادخان وقع
 یحتوالت آگاه نيچون از ا خانآزاد. دنديآواز گرد جنگ با او هم

). ٣١۵، ٣١۴مهو، ( ديبا لشکر خود عام فارس گرد درنگ یب افت،ي
دشتستان فرستاد و از  یزند را به سو خان یخعليش زين خان ميکر

. شتافت یبدان سو زيخواست و خود ن یاريآن سامان  یاهال
جنگجو  ۴’٠٠٠با  یامحد تنگستان سيو رئ یخورموج گيب یرزاعليم

). ٢٠٩ ،يیفسا(ِخْشت شدند  یوارد صحرا خان ميکر تيمحابه 
 دينربد گرد ۀرساند و آماد رازيرا به ش خود زيآزادخان ن

 ). ۴۵ ،ینام(
 

خان  رستم یتيو به وا( یخشت خان یحممدعل خان، ميکر یاز سو
مأمور حفاظت دربند فارس  یبا سه ـ چهار هزار تفنگچ) یخشت
که طرح کرد، اجازه داد  یا شده با نقشه اديخان . دنديگرد

 نيوارد ا انيسپاه ۀچون هم. لشکر آزادخان وارد دربند شود
. محله آغاز شد خان یالعبور شدند، به فرمان حممدعل صعب ۀمنطق

 ارياخت ینکرده ب یداريشده بودند، پا ريافغانان که غافلگ
از آنان هالک شدند  یمشار فراوان. گرفتند شيدر پ زيراه گر

آمد و  رازيآزادخان واپس نشست و به ش). ٣١٦-٣١۵گلستانه، (
را به حکومت بر نشاند و خود راه  اتيخان ب در آجنا صاحل
به  خان ميکر). ۴۵ ،یم؛ نام١٧۵٣/ق١١٦٧(گرفت  شياصفهان در پ

خان بازپس  سخت، شهر را از صاحل یکاريپس از پ. آمد رازيش
 نه،اعتمادالسلط(کشته شد  روداريگ نيخان در ا صاحل. گرفت
١١۵٢.( 

 
که  ديشن گشت، یبه اصفهان برم رازيکه آزادخان از ش یهنگام

افشار  خان یپس فتحعل. درگرفته است یشورش ُرميِسم یدر روستاها
سردار پس از  نيا. ديگرد انيشورش یمأمور سرکوب یبه فرمان و

را  یاريو بس. آن حدود، آهنا را گشود یها حماصره کردن قلعه
را به  شانيگرفت و اموال ا یريکشت و زنان و دخرتان را به اس
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مردم آجنا  راين شهر قمشه گشت، زسپس مأمور گشود. تاراج برد

گشودن  زپس ا یو. از فرمان آزادخان سر بر تافته بودند زين
از زنان، دخرتان و پسران  یکرد و گروه رانيقمشه، شهر را و
آن شهر در  یاز اهال یگرفت و چون برخ یريآجنا را به اس

شده بودند فرمان داد با کاه دود کردن  هانپن ها نيرزميز
 ).٢٦٣-٢٦٢احلکما،  رستم(ک سازند آنان را هال

 
از بزرگان آن شهر  یکيکه آزادخان در اصفهان بود،  یهنگام

خان  به حممدحسن یا نامه یکارخانه آقاس عيمس رحممديبه نام ام
به گرفنت شهر و  بيقاجار به اسرتاباد نوشت و او را ترغ

). ٢٧٢-٢٦۴مهو، (او کرد  یافغان روانيآزادخان و پ ینابود
حرکت به مرکز  یبرا انخ نامه از عوامل حمرکه حممدحسن نيا ايگو

 . آزادخان بود یو سرکوب رانيو غرب ا
 

که خان قاجار به سامان دادن لشکر خود مشغول بود،  یهنگام
راه  انيخان در م حممدحسن. را متصرف شد النيآزادخان گ

را که  یو خسروخان مکر یعامر خان یخنست عبدالعل جانيآذربا
 ت،يهدا(درهم شکست  النيان لشکر آزادخان بودند، در گسردار

 ۀشد تا قلع جانيآذربا ۀپس از تصرف رشت، روان یو). ٣٣-٩/٣٢
آزادخان را  يیفرمانروا گاهيرا تصرف کند و پا هياروم

آگاه شد، خود را با  انيجر نيچون آزادخان از ا. براندازد
 هياروم یدر شش فرسنگ. رساند جانيشتاب از اصفهان به آذربا

 یآزادخان شکست خورد و به سو. آن دو درگرفت انيبزرگ م یجنگ
 ،یدنبل گيب عبدالرزاق تيبه روا). م١٧۵٦/ق١١٧٠( ختيبغداد گر

خان  که لشکر حممدحسن یبه طور دنديجنگ یها خنست به سخت افغان
را به  انيخان قاجار برآشفت و باز لشکر کنيواپس نشست، ل

مآثر  ،یدنبل( ديها گرد افغانشکست  ۀیراند و ما دانيم
 ). ١٣-١٢سلطانبه، 

 
 هيکه شهر اروم یافغان یهوتک خان وسفيآزادخان،  زيپس از گر

با  رو، نياز ا. افتين ميجز تسل یا بدو سپرده شده بود، چاره
پس از او سرداران . مالزمان خود به خدمت خان قاجار درآمد

به  یازخا دنبلافشار و شهب خان یچون فتحعل یجانيآذربا گريد
 رونيب رازياز ش خان ميکر گامهن نيدر ا. خدمت او درآمدند

سوار به جنگ  ١۵’٠٠٠و حممدخان زند را با  خان یخعليآمد و ش
  .ديگرد روزيجنگ هم خان قاجار پ نيدر ا. خان فرستاد حممدحسن

 
 که نياز ا شيجنگ و پ دانياز م زيبه هنگام گر زين آزادخان

در . رفت یمجاعت حکار انيبه م» اشنو« وارد بغداد شود، به
در  یا از افغانان و ازبکان که بار و بنه یعرض راه گروه

. آمدند هيبرتافتند و به اروم یاردو داشتند، از او رو
 نيظمگرفت و در کا شيراه بغداد در پ ريآزادخان ناگز

دخرت اشرف  یکيتن از زنان خود را که دو در آجنا . ماندگار شد
افشار بود، به بغداد  یقامسلو خان یدخرت موس یگريافغان و د
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 یاريجا فرستاد و از او  آن یفرمانروا پاشا مانينزد سل
به فرستادگان آزادخان احرتام فراوان کرد  پاشا مانيسل. خواست

رفت و او را به بغداد  نيظمبه کا یاز و يیدجلو یو خود برا
لشکر موصل و  ۀرا که شامل هم یاريپس از آن سربازان بس. آورد

او گذاشت  اريدر اخت شدند، یبکر و کردستان م اريَکرکوت و د
 انيسپاه نيآزادخان با ا. ابديتا قدرت از دست رفته را باز

افشار  خان یهنگام در دست فتحعل نيکه در ا جانيبه آذربا
با اوکدادخان  دنيخنست جرأت جنگ خان یفتحعل. بود، تاخت

سراجنام در  کنيرا نکرد، ل) اناز سپاه آزادخ یفرمانده خبش(
آزادخان  انيدو طرف جنگ درگرفت و لشکر انيمراغه م یکينزد

 ). ٣۵-٣١مهو، جترهبظاالحرار (شکست خوردند 
 

کند، به کردستان  یدارينتوانست پا گريخود آزادخان هم چون د
 یفرمانروا یول د،يجو یاري پاشا مانيبار از سل گريدرفت تا 
به موصل و  ريآزادخان ناگز. نکرد یار او را بار نيبغداد ا

در آجنا بود و سپس  یرفت، چند روز یحکار ليا انياز آجنا به م
 وسيو گنجه شد و سراجنام به نزد هراکل روانيا یراه

سال با احرتام نزد  ٢گرجستان شتافت و  یفرمانروا) خان یارکل(
 ۀرا گشود و قلع جانيآذربا خان ميچون کر. او اقامت کرد

به آزادخان نوشت و از  یا را متصرف شد، نامه هياروم
خواست تا آزادخان را نزد  زيگرجستان ن یفرمانروا وسيهراکل

 . او بفرستد
 

 خان ميکر دانست یاو که م. افتين رفنتيجز پذ یا آزادخان چاره
م تنها سوار شد ١٧٦٢/ق١١٧٦است، در  سرشت کيهناد و ن پاک یمرد

کرد و  اريبس يیدجلو یاز و انخ ميکر. آمد یو به لشکرگاه و
زند هزاره مهواره مالزم او  ۀفينفر از طا ۵٠فرمان داد که 

. کرد نييتع یاو مقرر یبرا زين. باشند و او را خدمت کنند
آزاد در دربار ). ١١۴-١١٣ ،ی؛ نام٣٣٠-٣٢٩گلستانه، (

ص ( ینام ۀبه گفت. برخوردار بود ارياز احرتام بس خان ميکر
. داشت یبرتر خان مينامربدار زمان کر رانيام ۀبر هم یو) ١٢٢

 ٢ که نيتا ا ستيز یم ان،يزند تختيپا راز،ياو مهچنان در ش
خناق  یماريبه ب) م١٧٨١/ق١١٩۵( خان ميسال بعد از مرگ کر

بود که بعد از مرگ  نياو ا یايازمجله وصا. درگذشت) یفرتيد(
قع گذارند و در مو عتيبه ود رازياو را موقتًا در ش کريپ

آن  یاسيحتوالت س ليبه دل تيوص نيمناسب به کابل برند، اما ا
  .افتيزمان اجنام ن

 
کارشان رونق  رانيکه در ا يیها افغان گريبا د سهيمقا در

معتدل و آراسته داشت و مهواره در هنگام  یگرفت، آزادخان طبع
زنان لشکر شکست خورده کوشش فراوان  یدر نگهدار یروزيپ
از  یکيزنان زند را به  ۀها هم از جنگ یکيدر . کرد یم

بربد  صفهانسرداران خود به نام خضرخان سپرد که آنان را به ا
 گونه نيبفرستد، ا رازيو از آجنا با هودج زرنگار به ش
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امحد «اين گونه، به قول داکرت افشار . پادشاهی داشت
ی و آزاد خان غلزايی هر دو ادعای سلطنت خان ابدال

هر يک از اين دو اگر موفق به تصرف . ايران داشتند
متام ايران می شدند، مايل بودند که زادگاه آنان به 
شاهنشاهی ايران مانند زمان حممود و اشرف و نادر 

 . اما چنين توفيقی نيافتند. پيوسته باشد
فتح علی  آزاد خان با پانزده هزار سوار افغان با

خان افشار  که او هم از سرداران نامی نادر و در 
جنگ هند پيشاهنگ سپاه فيروزمند او بود، مهدست گرديد 

افشارهای آذربايجان و . و قدرتی به هم رسانيدند
افغان های آزادخان به مهراهی يک ديگر قلعه اروميه 

يکی ديگر از . را که استوار بود، پايگاه کردند
به نام يوسف خان هوتکی افغان حاکم سرداران افغان 

 . اروميه شد
 

                                                                                                                                                             
را نگه دارد و  یجانب و زين خان ميکه کر ديرفتارها موجب گرد

 زين) حممدهاشم آصف(احلکماء  رستم. با احرتام با او رفتار کند
اگر  ديگو یو م داند یم ريدادگر و مهربان و دل یاو را سردار
آنان را  یو آزردند، یرا م انيعيمذهب او ش یسربازان سن

 ).٢۵٨ص ( .کرد یم استيس
 
تن از  کيتن از زنان و  چهارآزادخان نام  ۀخانواد از

زن اول او دخرت اشرف افغان . در مآخذ آمده است یفرزندان و
رفت، دخرت  جانيکه به آذربا یزمان پس از آن،. بود

نام داشت به » قزآغا«افشار را که  یگيب گلريب خان یحممدموس
خان  یزن سوم او خواهر ارکل). ١١۴ الشعراء، بياد(گرفت  یزن
گرجستان بود که آزادخان هنگام فتح  یفرمانروا) وسيهراکل(

-١٨٧گلستانه، (گرفت  یرا، ظاهرًا به زور، به زن یو تيآن وال
شهر زور بود  یزن چهارم او دخرت خالدپاشا فرمانروا). ١٨٨

پس از  زيفرزند او امحدخان ن). ١/۴٩١االحرار،  جتربه ،یدنبل(
م ١٧٨۴/ق١١٩٨بود و در  هيزندمجله سرداران  درگذشت پدر، از

که شهر کاشان را در  افتي تيجعفرخان زند مأمور یاز سو
که  یدر جنگ کنيرد، لآقاحممدخان قاجار نگه دا یها برابر محله

و لشکر آقاحممدخان در نصرآباد رخ داد، امحدخان شکست  یو انيم
 ). ٢٦۵-٢٦۴ ،ینام(هناد  زيخورد و رو به گر

 
با خان قاجار را  يیارويامحدخان که توان رو گر،يد تيبه روا

و به اصفهان  ختياز نربد از کاشان گر شيپ د،يد یدر خود من
از  انشيبرد لشکر شياز پ یست کاردر آجنا هم چون نتوان. رفت

 ).٢٧-٢۴ ،یرازيش(او پراکنده شدند  رامونيپ
 



 91

. عده سوار افشار و افغان به سی هزار نفر می رسيد
. آزادخان که وضع را چنين ديد در سر خيال سلطنت پخت

بار . اول شکست خورد. دو نوبت به گرجستان محله منود
دخرت يا خواهر والی گرجستان را به زنی . دوم فتح کرد

به سران کرمان نامه نوشت تا . برگشت گرفت و به تربيز
 .  آن ها را به سوی خود جلب منايد

 
سپس به کار تسخير بقيه نقاط آذربايجان و گرجستان 

قصد داشت به عراق و اصفهان رفته، سرداران . پرداخت
و لشکر آن جا را با خود متحد منوده، به خراسان و 

ب افغانستان رود و به دفع امحد خان ابدالی که رقي
غلزايی ها بود، بپردازد و پس از مغلوب کردن او خود 

 ».پادشاه کل ايران و افغانستان گردد
 

 . سر اجنام، آزاد خان به کريم خان زند تسليم شد
 

حال تصورش را بکنيد، اگر اين دو سردار، مهچشمی های 
ديرينه ابدالی و غلزايی را کنار می گذاشتند، می 

کار بزرگی را اجنام  توانستند با کمرتين مهاهنگی،
 . مگر دردمندانه چنين نشد. دهند

 
جدا از اين که از يک سو، عدم موفقيت امحد شاه درانی 
در تسخير سراسر ايران در آينده زمينه فروپاشی کشور 
بزرگ تاريخی را فراهم آورد، در باخرت پشته در ايران 
غربی نفس حضور آزاد بيگ سليمان خيلی غلزايی سد 

در برابر استحکام دولت نيرومند مرکزی بزرگی بود 
کتاب  30. ايران و به گفته استاد علی اصغر مشيم در ص

با توجه به حوادث ...«ايران در دوره سلطنت قاجار 
می توان به اين نتيجه رسيد که  1168تا  1166سال های 

وجود آزاد خان افغان از طرفی مانع بسط قدرت 
پاه زند بوده و به قاجاريه و از طرف ديگر خار راه س

هر تقدير در کشمکش های چندين ساله وجود اين عامل 
موجب ضعف دو رقيب ديگر گرديده است و نکته قابل 
مالحظه اين است که قوای دو حريف زند و قاجار در راه 
نابودی نيروی افغان از جهات خمتلف صرف می شد بدون 

و حال آن که با احتاد . آن که به نتيجه مثبتی برسد
اين دو حريف، مسلما در خنستين برخورد موجبات شکست 

 » .آزاد خان فراهم می شد
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هر چه بود، امحد خان ابدالی در خاور ايران، در شهر 
قندهار بنياد پادشاهی يی را گذاشت که در تاريخ 

با . ثبت گرديده است» امپراتوری درانی«جهان به نام 
مپراتوری توجه به اين که پرداخنت به چگونگی تاسيس ا

درانی و دوره های پادشاهی امحد شاه درانی و و پسر و 
تيمور شاه بيرون از گسرته پژوهش کتاب  -جانشين او

دست داشته است، اين مهم مهان گونه که وعده سپرده 
 23.ايم، می گذاريم برای آينده

 
 

 فروپاشی امپراتوری درانی
 

داستان فروپاشی امپراتوری درانی، دستيابی انگليسی 
 افغانستانها بر خبش هايی از آن و پديد آوری کشور 

از سوی انگليسی ها، از ديدگاه تاريخی بس دلچسپ و 
اين امپراتوری که  .شايان بررسی های موشگافانه است

هم به داليل درونی و هم به داليل بيرونی از هم گسيخت 
که در اين جا به گونه فشرده به بررسی هر دو داليل 

 .می پردازيم
 

 :اليل درونید -1
بايسته است مربوط می گردد،  ،داليل درونیآن چه به 

نشاندهی کرد که اگر از بلندای آگاهی های امروزين 
بنگريم، امپراتوری درانی، از مهان آوان پی ريزی آن، 
از شالوده استواری برای بقای يک دولت بزرگ و متام 
عيار برخوردار نبود و به گونه يی که مشاری از 

ان برجسته تاريخ نشاندهی منوده اند، فروپاشی کارشناس
آن در آينده يک امر حمتوم و ناگزير بود و اگر پای 
قدرت های بزرگ به منطقه باز منی شد، به گمان غالب، 
پيوسنت دوباره آن با خبش باخرتی فالت در چهارچوب يک 

 .امپراتوری يکپارچه ناگزير می بود
 

سبات پيش رفته نبوِد توليد و مناداليل اين امر، 
توليدی در تراز توسعه مهان روزگار، نداشنت کشاورزی 

                                                 
و  فيافغانستان تال یليحتل خيدر فصل ششم در کتاب تار.  23

انداخته  یباره روشن نيدر ا ليحمتاط به تفص ديمح یترمجه آقا
مهچنين در فصل هفتم اين کتاب زوال دولت درانی به . شده است

اثر ارزمشند را به  نيمطالعه ا. است بررسی گرفته شده 
 .ميکن یم هيتوص یخوانندگان گرام
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گسرتده، عدم رشد بازرگانی، نبود سنت دريانوردی پويا 
و مهم تر از مهه چيرگی فرهنگ عشيره يی مهراه با خانه 
جنگی های بی پايان و لشکرکشی های پيهم بر کشورهای 

ی و مهسايه، تسلط خان های بی مشار، بی سوادی سراسر
انباشت نيروی گريز از مرکز در امپراتوری و تکيه آن 

 . بود... و به اقتصاد تاراجگری از کشورهای مهسايه
 

نفتوال خالفين در کتاب شکست جتاوز بريتانيا بر 
که مهچنين از سوی مهين قلم به پارسی دری (افغانستان 

دولت «: ، از قول ريرت می نويسد)برگردان شده است
دشاه ايجاد منوده بود و نام امپراتوری هپناوری که امح

درانی را به خود گرفته بود، از شالوده اقتصادی 
و عبارت بود از  استواری برخوردار نبود

 . از سرزمين ها و خلق ها) مهجوشی(گانگلوميراتی 
 

مقارن با اواخر سده هژدهم، قبايل باخرتی افغان 
. دندکامال وارد ساختار فئودالی ش) درانی و غلزايی(

توسعه زمينداری بزرگ فئودالی موجب آن گرديد که 
مميزه وضع در کشور، کشاکش . تضاد طبقاطی تشديد يابد

های پيوسته و سخت ميان فئودالی بود که  به ويژه پس 
مبارزه شديد و . دامنه يافت 1773از مرگ امحد شاه در 

سرسختانه ميان گروهک های گوناگون فئودال ها با ضعف 
دولت گسرتده درانی آغاز . ت مرکزی مهراه بودشديد حکوم

به فروپاشی به خبش های جداگانه يی منود که آن را خان 
 24 ».ها و مالک های باهم خماصم رهربی می کردند

 
ناگفته پيداست که دولتی با چنين ويژگی هايی شانس 

 .چندانی برای بقاء نداشت
 

روشن است دولت درانی در خالی جيوپوليتيک و جيو 
سرتاتيژيک پديد آمده پس از کشته شدن نادر افشار، ا

ضعف دولت کورگانی هند و خان نشين های آسيای ميانه، 
در خاور ايران به ميان آمد و به حمض پاگيری دولت 
های نيرومند در باخرت ايران، هندوستان و آسيای 

زمينه يورش به سرزمين های مهسايه و ميانه، که 
شانسی برای ماندگاری ديگر تاراجگری حمدود شد، 

در اين حال، متايل انگليس . نداشت، از هم فرو پاشيد

                                                 
، توسعه فئوداليسم و تشکل دولت افغان هاريرت، . ام. ای.   24

 .1954مسکو، 
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به ) که در اين هنگام بر هند مهسايه تسلط يافته بود(
نابودی آن، نقش کاتاليزاتور يا کاتاليست 

يعنی . را بازی منود) شتابدهنده و تسهيل کننده(
هرگاه انگليس هم منی بود، فروپاشی آن به گمان غالب، 

 .وم بودحمت
 

: در اين زمينه می نويسد 25پروفيسور يوری گانکوفسکی
خبش خاوری در نتيجه پديد آيی دولت درانی در گسرته «

که هسته .] گ-)ايران خاوری[( امپراتوری نادر افشار
دولت نو گرديد، چهارچوب آن انارشی فئودالی و کشاکش 
های ميان قبيله يی گذاشته شد که در سال های اخير 

وايی نادر افشار مهانند سياهزمخی خوره سان فرمانر
پادشاهی هپناور او را می خورد و با کشنده ترين شيوه 

مرگبار خود [بر وضعيت توده های گسرتده مردمی تاثير 
 .بر جا می گذاشت.] گ-را
 

سرشناسان فئودالی قبايل افغان که نيروهای مسلح ...
سته متشکل بر دار و د(چشمگيری را نگه داشته بودند 

و تقريبا ) های شخصی خود خان ها و رزجمويان قبيله يی
قدرت بدون کنرتلی بر گسرته های زير اختيار شان در 
اين قبايل داشتند، نطفه گرايش های جدايی خواهانه 
ناگزيری را پنهانی در بطن خود می پرورانيدند و 
بارور می ساختند که هتديد شايان توجهی را برای 

 . راتوری درانی متوجه می گردانيدمتاميت و وحدت امپ
 

خان های قبايل، مادامی که امحد شاه درانی جنگ های 
که در روند آن ها (استيالگرانه پيروزمندانه را 

سرشناسان افغانی از مدرک غنايم نظامی به زراندوزی 
.] گ-گرفته شده[می پرداختند و خبش هايی از زمين های 

به دسرتس شان در قلمرو های متصرفه سخاومتندانه 
پيش می برد، از ته دل از او در مهه ) گذاشته می شد

امور پشتيبانی می کردند و حتا به پيمانه يی با 
با آن که حکومت (مداخالت او در امور داخلی خود 

مرکزی خبشی از هبره يی را که به دست می آوردند، از 
 . ، می ساختند)ايشان باز می ستاند

                                                 
، بنگاه انتشارات »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی، .  25
، پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوری، »ادبيات خاور«

 .171-163. ص. ، ص1958مسکو، 
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د که ارتش افغانی آغاز به وضع هنگامی دگرگون گردي

سرداران افغانی می کوشيدند کسری . ديدن شکست ها کرد
درآمدهای خود  در هند را با اشغال زمين های دولتی 
در مناطق خود افغانی و نيز با افزايش درآمدهای خود 
از بابت کاسنت از سهم هبره که به دولت می پرداختند، 

ايش مطلق هبره با آن هم در حالی که افز. ُجربان منايند
از سوی هم جامعه يی آن ) افغانی(واکنش های هم خودی 

. ها و هم از سوی دهقانان دربند رو به رو می گرديد
خيزش های تاجيک های کوهستان و غلزايی های زرمت 

 . »گواه بر اين امر اند
 

پديد آيی «مهين حتليل را داکرت پانچکين در کتاب 
مادامی که «: ه می دهدارائ »پاکستان و مساله پشتون

پيروزی و کاميابی رهين راه امحدشاه بود، خان ها که 
شکارهای «در جهانگشايی هايش از او خبش چشمگير 

و زمين ها را به دست می .] گ-)غنايم[( 26»جنگی
مگر هنگامی که . آوردند، با حاکميت او سازگار بودند

» شکارهای«ناکامی ها آغاز گرديد، و ديگر کسری 
با افزايش هبره کشی از فرقه های افغانی جربان  نظامی،

می گرديد، حکام بومی ديگر منی خواستند دارايی و 
اين . امتيازات خود را با دولت مرکزی تقسيم منايند

بود که متايالت جدايی خواهی خان های افغانی تقويت 
 .گرديد

 

                                                 
می  پديدآيی پاکستان و مساله پشتونپانچکين در کتاب .  26

بايسته است نشاندهی کرد که اين دولت يک دولت : ...نگارد
جهانگشا بوده است که لشکرکشی های تاراجگرانه يی به سرزمين 

 1757امحدشاه به سال : برای منونه. های مهسايه اجنام داده بود
ار باجی به ميزان ده ميليون روپيه از با گرفنت دهلی، خواست

هنگامی که ارتش افغانی پس از اين لشکرکشی از هند . شهر شد
برمی گشت، تنها آن چه را که به دست خود امحدشاه رسيده بود، 

توپخانه يی را که از . هزار اشرت و گاوميش محل منودند 28با 
 چون مهه چهارپايان. دمشن گرفته بودند، به دور افگندند

 .بارهای تاراج رفته را بر پشت می کشيدند
را می ) راستش به پيمانه کوچکرت(منظره چنين يغماگری يی 

 .گ-.هم ديد] امحدشاه[توان در لشکرکشی های خراسان 
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درگذشت و پسرش تيمورشاه پايتخت  1773امحد شاه به سال 
گرايش های جدايی  27.ار به کابل آوردرا از قنده

خواهانه در ميان خان های افغانی افزايش يافت و او 
. ناگزير به راه اندازی مبارزه خشنی با آنان گرديد

به جان او چند بار سوء قصد شد و در سر اجنام هم به 
 . او زهر دارند

 
زمان شاه تالش ورزيد به پراگندگی ها  –پسر تيمورشاه
، می خواست پايتخت را به الهور بربدحتا  پايان خبشد و

که  برای اين کار البته بايسته بود سر از نو آغاز 
به پيشگيری مشی جهانستانی در مشال باخرتی هند دست 

 ».يازد
 

فريه با سخن گفنت در باره ناخرسندی خان های افغانی 
سرداران «از شاه زمان، بی پرده نشاندهی می کند که 

ايی که می بايستی از زمين های به کاهش ماليات ه
مگر به آنان . آنان گرفته می شد، پافشاری می کردند

 .  پاسخ  رد داده می شد.] گ-بيشرت از سوی شاه زمان
 

مهراه با آن، گرايش های جدايی خواهانه حکمرانان 
برخی از واليت ها و فئودال های بومی تقويت يافته 

به دليل ورشکست (بود که به حمض کاهش درآمدهای واليات 
و  28شدن مولدان مستقيم در نتيجه جنگ های بی پايان

هرچه کمرت ) در نتيجه، کاهش کتله عمومی حمصول اضافی
آرزومندی خود را در تقسيم آن با حکومت مرکزی 
بازتاب می دادند و تالش می ورزيدند سهم خود را در 
هبره جمموعی فئودالی با کاهش آن خبش از فرآورده ها که 

 29».خزانه شاه داده می شد، افزايش خبشند به
 

در واقع، روند فروپاشی امپراتوری از مهان اواخر 
متصرفات خاوری . زندگی خود امحد شاه آغاز گرديده بود

منطقه مشهد، نيز در عمل در زمان تيمورشاه تنها  -آن

                                                 
دليل اين کار، در هپلوی ساير عوامل، توطئه های پی در پی .  27

 .گ-.سران قبايل و سرداران و شهزادگان و روحانيون بود
گزارش سلطنت کابل می  21. ر اين زمينه الفنستون در صد.  28

در ناحيه ملتان خبش بزرگی از دهکده ها و روستاها «نويسد که 
به حال ويرانه مانده بود و در بيش از نيمی از زمين های 

 .»قابل کشاورزی، کشت و کاری منی شد
 .120. ، ص1858، لندن، »تاريخ افغان ها«فريه، .  29
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آن هم تنها به . به نام زير تاثير دولت درانی بود
وادگی او را با شهريار اين خاطر که رشته های خان

رشته يی باريکی که با درگذشت  -مشهد پيوند می داد
خبش های جنوبی اين  30.تيمورشاه از هم گسيخت

، هم با قدرت گرفنت )مناطق پنجاب و کشمير(امپراتوری 
روز افزون سيک ها در آستانه جدايی از آن قرار داشت 

تنها و خبش های مشالی که حتا در زمان خود امحد شاه هم 
به نام مربوط امپراتوری درانی بود، در عمل از آن 

 . جدا شده بود
 

پس منظر 31در اين پيوند، پروفيسور يوری گانکوفسکی
در ...«: تاريخی وضعيت مشال را چنين پرداز منوده است

به سال .] گ-درانی[مشال هندوکش، سپاهيان امحد شاه 
ربغان، بلخ، ش: چند خان نشين کوچک ازبيک 1752-1750های 

اندخوی، کندز و ميمنه را در کرانه های جنوبی رود 
  32.آمو گرفتند

 
گماشته شده از سوی امحد [بلخ، به پايگاه حاکمران 

مگر در ديگر خان نشين . مبدل گرديد.] گ-شاه درانی
ها، تقريبا در مهه جا حکمرانان بومی بر سر کار 

 با اين هم، حاکميت استيالگران بسيار لرزان. ماندند
پس از بازگشت از (امحد شاه  1755بود و به سال 

ناگزير گرديد سپاهيان نو و نيرومندی را آن ) خراسان
  33.جا به آن جا گسيل بدارد

 
در آينده، در بلخ مهيشه يک پادگان بزرگ افغانی 

مگر اين کار، باعث آن نشد که بی . استقرار داشت
وغ ي«درنگ پس از مرگ امحد شاه، حکمران ازبيک کندز 

 . را دور بيفگند» افغانی

                                                 
پسر نابينای (مهسر او، دخرت شاهرخ ميرزا  -گمگوهرشاد بي.  30

فرمانروای مشهد بود و نيز خواهر او زن يکی  -)نادر افشار
 .از پسران شاهرخ بود

، مسکو، بنگاه 1958، »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی، .  31
، پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه »ادبيات خاور«انتشارات 

 30-29. ص. علوم شوری، ص
، و نيز 4. ، صافغان و کابلرفته از عبدالکريم خباری، برگ.  32

، چاپ کابل؛ و نيز فريه، 16. سراج التواريخ جلد يکم، ص
 .به زبان انگليسی 81. ، صتاريخ افغانستان

   .Oskar Mann, Quellenstudien, S. 164:برگرفته از.  33
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سپهداران تيمورشاه نيز در سه بار لشکرکشی به سوی 

که  1789کندز نتوانستند به پيروزی دست يابند و تا 
خود تيمورشاه با سپاه بيکرانی به ترکستان جنوبی 

خان کندز را وادار .] گ-هر چند توانست[آمد، 
خی بگرداند تا باج و خراج بپردازد، اما نتوانست بي

 34.اين خان نشين را تصرف کند
 
. راستش، بلخ و آقچه زير تسلط شاه افغان مانده بود

مگر از آن جا به خزانه او حتا يک روپيه هم پرداخت 
وضعيت طوری بود که تيمورشاه منی توانست . منی گرديد

کسی را بيابد که بپذيرد در آن جا به مست حکمران کار 
اين موضوع  -دبه گونه يی که فريه می گوي. کند

برای خمالفان شاه که به ريشخند و دستاويزی شده بود 
لوطی های دوره گرد آواره که با «: نيشخند می گفتند

بوزينه ها و ديگر جانوران شان از يک شهر به شهر 
ديگر می رفتند، به شادی ها آموخته بودند که هنگامی 
که از آنان می پرسند که آيا می خواهی حکمران بلخ 

-چون[35»قچه شوی؟ خاک را  بر سر خود باد کننديا آ
يورش های پيوسته سپاهيان خبارايی اين کشورها را .] گ

 36.ورشکسته ساخته بود
 

ميان خبارا و افغانستان که  1790-1789جنگ های سال های 
به خاطر متايل شاه مراد خباری مبنی بر بازگردانيدن 

ی و بلخ زير حاکميت خبارا درگرفته بود، به ويران
، برپايه .]گ-سر اجنام. [تباهی اين منطقه اجناميد

                                                 
در باره اين که تيمورشاه چه امهيتی به اين پيروزی خود .  34

ان کندز می داد، از روی آن ديده می شود که او نامه بر خ
ويژه يی در اين باره به کلکته به گورنر جنرال انگليسی هند 

 :نگاه شود به . فرستاد
Calender of Persian correspondence, vol. IX, p. 249, No 1156, p. 330. No. 1633 

 -فرير جوزف پيری. [فريه، تاريخ افغانستان: نگاه شود به.  35
ترمجه انگليسی کتاب او . ديپلمات و افسر فرانسوی در ايران

به قلم کپتان ويليام جيسی در لندن به چاپ  1858به سال 
 ].رسيد

در باره اسقف نواپاترسک،  -اسقف کيرسانف: نگاه شود به.  36
منظور از کشورهايی است که او  -819. صکشورهای آسيای ميانه، 

 .بودبازيد کرده  1790 از آن ها به سال های دهه
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معاهده صلحی که پس از يک رشته جنگ های دراز به 
  37.امضاء رسيد، بلخ زير اثر تيمورشاه ماند

 
با اين هم، شاهان افغانی تسلط راستين بر خان نشين 
های ازبيکی ترکستان جنوبی را هر چه بيشرت از دست می 

ل سده نزدهم، کندز، ميمنه، مقارن با اواي: دادند
عبدالکريم خباری . اندخوی و شربغان بيخی مستقل بودند

کتابش می نويسد که در عصر  110-109. ص. در ص
تيمورشاه در اندخوی رمحت اهللا خان افشار به  منايندگی 
از او فرمانفرمايی می کرد و خطبه به نام تيمورشاه 

 -يولدزخان پس از مرگ رمحت اهللا خان،. خوانده می شد
پسرش حکمران شد که ديگر به هيچ کسی باج و خراج منی 

 . پرداخت و بيخی مستقل بود
 
، به جز از مشار معينی از چارپايان .]گ-روی هم رفته[

که حکمرانان به کابل می فرستادند، ديگر هيچ چيزی 
حاکميت . آن ها را با شاهان افغان پيوند منی داد

نها به نام بود و در والی افغان بر بلخ و آقچه ت
خان قدرمتند خلم حکمران   -عمل قليچ علی خان

  38.واليت بود.] گ-راستين[
 

برخی از تاريخ نويسان، بدخشان را نيز شامل متصرفات 
مگر، در واقع، می توان تنها سخن . امحد شاه می مشارند

از نفوذ کمرنگ و کوتامهدت شاه درانی بر اين ناحيه 
سپهدار افغانی  -ی شاه ولی خانلشکرکش. بر زبان آورد
به سرنگونی مير 39)1765در حوالی سال (به بدخشان 

                                                 
، حسين علی، )زيب تاريخ ها(زينت تاريخ ها : نگاه شود به.  37
يک نسخه از اين کتاب در کتاخبانه موزه تاشکنت موجود ) [24. ص

 . ، چاپ کابل41. و نيز سراج التواريخ، جلد يکم، ص.] گ-است
در منت انگليسی،  475، 467، 463. ص: نگاه شود به الفنستون.  38

درويل در کتاب . ، گبلخ مهچون خبشی از متصرفات شاه کابل باره
، مسکو، 3. ، جلد دوم، ص1813-1812سياحت به پارس به سال های 

 .، پيوست های جغرافيايی1824
شرح جغرافيا و تاريخ سرچشمه های «يول در . اين سال را گ.  39

يول، . خانيکف و گ. و. ، با ويرايش فدچنکو، ن»دريای آمو
به گفته کاتب، . ، می دهد6. ، ص1873رت بورگ، سانکنت پ

رخ داده ) 1769-1768. (ه 1182لشکرکشی شاه ولی خان به تاريخ 
 ).27. نگاه شود به جلد يکم سراج االخبار، چاپ کابل، ص. بود
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حکمران آن ديار اجناميد که به اسارت  –سلطان شاه 
 .درآمد و اعدام گرديد

 
پسر يکی  –به  هر رو، اين بود که حممد امين خواجه 

از خواجه های کاشغر که از ترکستان خاوری از سوی 
ن تيسان لون از آن جا رانده سپاهيان امپراتور سي

 .شده بود، حکمران بدخشان گرديد
 

غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت های افغان 
ها و خباری ها بر سر بدخشان پيوند زده است که درست 

علت راستين لشکرکشی، آرزومندی امحد شاه درانی 40.نيست
بود که می خواست در بدخشان مهسايه، حکمرانی باشد که 

. سبت به افغانستان حسن نيت و دوستی داشته باشدن
چون مير سلطان شاه که به دست شاه ولی خان سرنگون 
شد، در منازعه در حال وقوع ميان امحد شاه و تيسان 

 41.لون، آشکارا جانب تيسان لون را گرفته بود

                                                 
 .35، خبش امحد شاه بابای افغانغبار، : نگاه شود به.  40
 

وقايع ز در باره برخی ا«: در اين باره نگاه شود به.  41
يادداشت های ميرزا مشس خباری، چاپ  -»خبارا، خوقند و کاشغر

گريگوريف، قازان، . و. سنگی، با ترمجه و حتاشی و تعاليق و
. ، ص1861، 1، کتاب »يادداشت های علمی دانشگاه قازان«، 1861

اين کتاب در هتران با مقدمه جناب آقای عشيق چاپ ( 35، 34. ص
مسايل «بايگانی سياست خارجی روسيه، : و نيز مهچنين) شده است

. و نيز ی 41، برگ 1، پرونده 1766-1763، »اوغانستان
، سانکت »توضيحاتی باره چونغر و ترکستان خاوری«پيچورين،
تا اوايل سده بيستم کشور . [(1432 -142. ص. ، ص1829پرتبورگ، 

 .]. گ-)ما را در روسيه به نام اوغانستان ياد می کردند
 

نوشته گروهی از  ،روسيه و خاوراره در کتاب در مهين ب
دانشمندان روسی از دانشکده خاورشناسی دانشگاه سانکت 

نابود «: می خوانيم 118-117. ص. پرتبورگ، ترمجه آريانفر در ص
ساخنت خانات جونگار از سوی حکام چينی و تصرف واحدهای 
زمينداری قديم اکسو، کاشغر، خنت، يارقند و برخی ديگر در 

يان سال های دهه پنجاه سده هژدهم منجر به دگرگونی های پا
 . چشمگير سياسی در اين خبش آسيا گرديد

 
خيزش باشندگان آن به رهربی خاندان مشهور خواجه ها سرکوب 

خواجه های گريخته در آغاز به پامير خاوری و سپس به . گرديد
متصرفات کهستانی دشوار گذر واقع در ساحه مهنام (بدخشان 

ان مشال خاوری افغانستان و منطقه خودگردان بدخشان است
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به دست فرمانروايان بومی ) کوهستانی مجهوری تاجيکستان

که به عنوان سپاسگزاری در ازای اين از . مسلمان کشته شدند
امپراتوری چين حق بازرگانی بدون عوارض را با چين به دست 

 .آوردند
 

گونه سنتی از سوی گسرته جويی چين در اين نواحی آسيا که به 
» داراالسالم«باشندگان بومی و فرمانروايان آن به عنوان 

ارزيابی می گرديد، منجر به پرتنش شدن مناسبات ميان دولت 
. درانی، دولت های آسيای ميانه و امپراتوری تسين گرديد

امحدشاه درانی فرمانروای افغانستان که توانايی هبره برداری 
ا داشت، و آن را کاميابانه در روند از شعار دفاع از اسالم ر

به کار می ) به ويژه در هند(لشکرکشی های استالگرانه خود 
برد، اين فرصت را فروگذار نکرد تا از اوضاع سود جنويد و در 
آغاز سال های شصت سده هژدهم آغاز به آماده گيری کرد به 
لشکرکشی بزرگ برای آزادسازی مسلمانان مهباور خويش از دست 

 .ی های کافرچين
 

از فرماندهان روسی واقع در خط سيربی، در دشت های اورنبورگ، 
سوداگران روسی بازديدکننده از باشقيرستان، از کوچيان قزاق 
و خان نشين های آسيای ميانه اطالعات پراگنده و نه مهيشه 
موثق در باره اين رخدادها و تاخت و تاز ممکنه افغان ها بر 

وزارت خارجه . ن به پرتبورگ کردندچينی ها آغاز به رسيد
امپراتوری روسيه به گورنر استان های جنوبی و خاوری رهنمود 
 -داد تا هر گونه اطالعات ممکنه را در باره اوضاع نظامی

 .سياسی در اين خبش آسيا گرد آوری منايد
 

به گورنر اسرتاخان دستور داده شد مناينده  1763در ماه دسامرب 
ستان گسيل دارد تا اوضاع پديد آمده را روسيه را به افغان

به چشم سر ببيند و با امپراتوری درانی مناسبات ديپلماتيک 
برپا منايد و به فرمانروای افغانستان در صورت آغاز جنگ 
ميان او و چين وعده پشتيبانی دهد و راه های بازرگانی را 

 .از روسيه از طريق ايران و افغانستان به هند شناسايی منايد
 

از ارمنی های قره باغ که در ارتش روسيه (بوگداسر اصالنيان 
زير فرمان کپتان سروان سواره نظام خدمت می کرد، و ايران 
را ديده بود و زبان پارسی را خوب می دانست، و در جوانی 

کار می ) مباشر(نزد يک سوداگر هندی به عنوان فرمان بر 
سيه ترديدی رو -کرد، و در وفاداری اش به ميهن تازه اش

) معروف به اصالنف(اصالنيان . به مست مناينده تعيين شد) نبود
و با پشت سر گذاشنت  1763با برآمدن از آسرتاخان در آغاز 

حمروميت ها و خطرات فراوان در راه، پاييز مهان سال از طريق 
امحد شاه  –چون فرمانروای افغانستان . ايران به هرات رسيد

رم لشکرکشی به هند بود، اصالنيان درانی در آن هنگام سرگ
 . نتوانست با او ديدار منايد
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حاکميت امحد شاه در بدخشان حتا در هنگام حکمرانی 

پس از درگذشت او که 42.ودحممد امين هم تنها به نام ب
پسر مير سلطان شاه اعدام شده، به قدرت رسيد، نفوذ 

 . شاهان افغان به صفر تقرب کرد
 

خبش مشال «می گويد که ) عضو هيات الفنستون(ايروين 
خاوری مرز افغانستان، روی کوه هايی می گذرد که 

. »افغانستان را از کشمير و بدخشان جدا می منايند
بيرون از گسرته افغانستان می  يعنی بدخشان را

  43.گذارد
 

 زينت تاريخ هاکتاب  6. از آن چه که حسين علی در ص
در باره آن که امحد شاه دسته  خاطرنشان ساخته است،

هايی رزمی يی را از کشم در لشکر خود شامل گردانيده 
بود، می توان برداشت کرد که اين منطقه بيرون از 

و خبش مشال خاوری مرز قلمرو مير بدخشان بوده است 
افغانستان در آن هنگام روی خطی می گذشت که تقريبا 

 .منطبق می گردد 44با مرزهای کنونی واليت قطغن

                                                                                                                                                             
 

او با حضور در قلمرو ايران و افغانستان، وضعيت بازرگانی 
را در هر دو کشور بررسی و اطالعاتی را در باره مناسبات 

اصالنف روشن ساخت که . افغانستان گرد آوری منود -سياسی ايران
ند از طريق قلمرو ايران و ه-برپايی پيوندهای مستقيم روسيه

به خاطر ( افغانستان در آن برهه امکان پذير تصور منی گردد
دوری راه ها و يورش های پيهم ترکمن ها بر کاروان های 

او روشن ساخت که جنگ با چين ). بازرگانی در ايران خاوری
ديگر در برنامه های شاه افغان که سرگرم لشکرکشی 

 .ل منی گردداشغالگرانه در هند است، شام
 
گانکوفسکی، هيات بوگداسر اصالنف در افغانستان : برگرفته از(

-82.ص. ، مشاره دوم، ص1985، »خاورشناسی«جمله // ، 1764به سال 
 .گ-)87
مينايف، اطالعات در باره کشورهای . ای: نگاه شود به(.  42

 )190.، ص1879حوضه عليای رود آمو، سانکت پرتبورگ، 
43  .Irwin, Memoir on the climate, soil, produce, and husbandry of Afghanistan 
and neighbouring countries, jornal of the Asiatc society of Bengal, vol. VIII- IX, 
Calcutta, 1839, 1840, p. 739 

در هنگام نوشنت کتاب، هنوز تقسيمات اداری نو کشور به .  44
قطغن و بدخشان در مشال خاوری ميان نيامده بود و حکومت اعلی 

 . گ-.وجود داشت
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بازماندگان امحدشاه در مشال، در سرزمين های ... 

ازبيک نشين ترکستان جنوبی، تنها بلخ و آقچه را زير 
. داشتند) به پيمانه چشمگيری به نام(حاکميت تيولی

. يگر خان نشين های اين ناحيه در عمل مستقل بودندد
 .حتا در اواخر زندگی خود امحد شاه

 
با فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از واليات آن از 
سوی مهسايگان نيرومند گرفته شده بود و برخی هم 

که به ) پشتونی(خود مناطق افغانی. مستقل شده بودند
جويی مستعمراتی  چند خبش تقسيم شده بود، حممل گسرته

متحد شدن برخی از زمين های . انگليسی ها گرديده بود
افغانی در کشور واحد تنها در ميانه های سده نزدهم 

 .»در اوضاع نو تاريخی رخ می دهد
 

تاريخ «آقای حمتاط در کتابی که چند سال پيش زير نام 
نگاشته اند، به تفصيل در باره » حتليلی افغانستان
ی پرداخته و مهچنين داليل فروپاشی آن امپراتوری دران

در اين جا به برخی از آوندهايی . را بررسی کرده اند
که ايشان از منايع روسی برگرفته اند، اشاره می 

 :کنيم
 
. درانی منحيث يک دولت ناپايدار عرض وجود کرد دولت«

رشد و گسرتش زمينداری بزرگ فئودالی افغانی در دورن 
رشد زمينداری بزرگ . فجار بودآن در جوش و خروش و ان

فئودالی با منازعات و کشمکش ميان خان های درانی 
فئودال ها منی . روی توسعه طلبی ملکيت زمين مهراه بود

. خواستند که شاه در امور زمين ها مداخله کند
انارشيسم واقعی فئودالی در سرزمين درانی ها 

اشراف درانی سعی داشتند موقف . حکمفرمايی داشت
مانداری خود را در دولت درانی ها حفظ کنند و فر

د علم می قعليه روند مرکزی ساخنت شاهان سدوزايی 
به طور مدام توطيه ها و دسايس را عليه . کردند

کشمکش ها و جدال های . ايشان به راه می انداختند
داخلی بيشرت اعيان و اشراف درانی را ضعيف و ناتوان 

نافع مشرتک، وحدت و حتی هنگام برآوردن م. می ساخت
  45».احتاد ايشان از هم می گسيخت

 

                                                 
 528-527. ص. تاريخ حتليلی افغانستان، ص.  45
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از آغاز نيمه دوم سلطنت امحد شاه، دوران ...«
زمامداری شاهان سدوزايی راه احنطاط را پيش گرفته 

عمده ترين علت اوضاع ناپايدار شاهان سدوزايی . بود
در آن بود که مهه افغان ها به تابعيت و فرمانربداری 

پيوندهای مهه . ر نگرفته بودنداز قدرت مرکزی قرا
جانبه قبايل بين مهديگر و در جمموع مهه قبايل را به 

  46»...قدرت مرکزی واحد متحد منی ساخت
 
جای شک نيست که فئوداليسم در دوران سلطنت امحد شاه «

رشد سريع منود که در بطن خود نيروهای انشعابگر و 
مسير  جتزيه طلب را پرورش داد که اين نيروها سدی در

  47»...ايجاد يک دولت مرکزی فئودالی واقع می شدند
 

افغانستان در پنج قرن  180. شادروان فرهنگ نيز در ص
دولت سدوزايی، هرچند هم در ...«می نويسند که  اخير

نيمه دوم قرن هژدهم از قدرت های بزرگ شرق به حساب 
می رفت، اما از جهان آن روز منزوی بود و در حالت 

اين انزواء توام با عوامل جتزيه . ر می بردجتريد به س
و تفرقه که در نظام اجتماعی و ساختمان قبيله يی 
دولت هنفته بود، زمينه را برای احنطاط دولت مذکور از 

آماده ساخت که نتايج آن داخل و خارج به چنان سرعت 
 .»در اندک مدت به ظهور پيوست

وگانگی ک نوع تضاد و ددر اداره داخلی امحدشاه ي...«
ه وی منی توانست آن را به صورت اساسی حل موجود بود ک

او جمبور بود از يک  سو عشاير خمصوصا عشاير . منايد
درانی را تقويت منايد تا با او ياری کنند و از سوی 

يگر می خواست قدرت آن ها را در حدودی نگهدارد که د
تا وقتی که راه فتوحات . مقام خودش در خطر نيفتند

و غرب باز بود، آشتی دادن اين دو منظور  در شرق
متضاد از طريق مصروف ساخنت سرداران در جنگ های 
خارجی موجود بود اما بعد از آن که در اثر قوت گرفنت 
سيک ها در پنجاب و تشکيل دولت قاجاريه در ايران 

تضاد مذکور شدت يافته در مآل  ،اين باب مسدود گرديد
 . داخلی منجر گرديد به ضعف دولت مرکزی و جنگ های

 

                                                 
به نقل از ريسنر، گريگوريف، کابلستان . 531. مهان جا، ص.  46

 . 651. و کافرستان، ص
ريسنر، گريگوريف، کابلستان : برگرفته از 532. مهان جا، ص.  47

 . 644. و کافرستان، ص
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حوادث بعدی افغانستان که در اقل مدت به احنالل ...
سلطنت و تبديل آن به جمموعه امارت های کوچک منجر 
گرديد، در واقع نتيجه منطقی و حتمی مهين تضاد بود 
که امحد شاه و جانشينان بالفصل او نتوانستند آن را 
به طور معقول و به نفع تقويت دولت مرکزی حل 

 ».ايندمن
 
ظهور افغانستان «کتاب  69. وارتان گريگوريان در ص 

پادشاهی درانی بيشرت به ...«: می نويسد48»نوين
کنفدراسيون قبايل و خان ها شبيه بود تا به يک 

در نتيجه سلطنت به وسيله سران . پادشاهی متمرکز
گوناگون قبايل افغان و غير افغان اداره می شد که 

ه گشادبازی اقتدار بر روی آن اجرای پادشاهی فقا گل
  » .ها بود

امحد شاه سر اجنام قادر نبود ساختار جامع و ...«
سيستماتيک فئودالی در سرتا سر قلمرو سلطنت خود 
ايجاد کند يا چهارچوب دوامداری برای عاليق و وظايف 
برقرار منايد، عمدتا به اين جهت که در خلق يک 

يل، ضعيف و اقتصاد شهری قوی مستقل از نفوذ قبا
   49».ناکارا بود

 
به گونه يی که ديده می شود، دولت درانی از مهان 
آغاز بنياد درستی نداشته است و فروپاشی آن امری 

 . ناگزير بوده است
 

در کل، چند عامل درونی زير را می توان در فروپاشی 
 :امپراتوری درانی موثر دانست

 وی ديرفته تول شيو مناسبات پانبوه  دينبوِد تول -1
 گسرتده در تراز توسعه مهان روزگار ینداشنت کشاورز

در کشور و در نتيجه اتکای آن به اقتصاد غارتی 
و لشکرکشی های پی در پی به هند، ترکستان و 

روشن است اين کار مادامی که . خراسان ايران
دولت های هند و ايران ضعيف و دولت درانی 

که هم مگر به حمض اين . نيرومند بود، موثر بود
در ايران دولت مقتدر قاجار و در هند دولت های 
بومی سيک ها به ميان آمد و در آسيای ميانه هم 

                                                 
، ترمجه »نيظهور افغانستان نو« ،انيگوريوارتان گر.  48
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خان های ازبيک نيرومند تر شدند، ديگر شانسی 
اين . برای اجنام لشکرکشی های تاراجگرانه مناند

 .گونه مهم ترين منبع درآمد دولت از دستش رفت
ر سرداران، کشاکش های پی در پی و پايان ناپذي -2

خان ها و سران که بارها منجر به شکل گيری 
توطئه ها، دسيسه ها و درگيری های درونی بر سر 

شاهان درانی راه حل آن را به . دولت می گرديد
انتقال پايتخت از مرکز قدرت خان ها و سران 

چنان چه خود . عشاير نيرومند پشتون می ديدند
بربد، مگر  امحد شاه می خواست پايتخت را به دهلی

به دليل گرمی هوا از آن چشم پوشيد و تيمور 
پسرش ناگزير گرديد پايتخت را به کابل بربد  -شاه

و سر اجنام زمان شاه هم در نظر داشت تا پايخت 
 .  را به الهور بيرد که جمال نيافت

روی کار آمدن دولت های نيرومند در ايران و هند  -3
روی  و ترکستان که راه های بازرگانی را به

سوداگران می بست و بازار ها را از رونق می 
نبود و  ،یعدم رشد بازرگان از اين رو،. انداخت
در هپلوی نبود توليد انبوه  ايپو یانورديسنت در

  .منبع درآمدی برای کشور منی گذاشت
  یسراسر یسواد یب يی و رهيفرهنگ عش یرگيچ -4

 
ناتوانی دولت درانی در عرصه مديريتی که  -5

دستگاه به ارث برده از دولت نادر نتوانست 
 .افشار را در دراز مدت تداوم ببخشد

هبره کشی بی رمحانه خان ها از کشاورزان و شيوع  -6
انباشت در نتيجه و  بی دادگری های بی پايان

  .یاز مرکز در امپراتور زيگر یروين
 

به راه افتادن شورش های پی در پی در متصرفات   -7
در دوره پادشاهی خود که در نتيجه آن پنجاب حتی 

تيور شاه عمال از دست رفت و بعد از وی هم 
مشال (، ترکستان جنوبی )مشهد(خراسان ايران 

و در اواخر پادشاهی شاه حممود کشمير هم ) هندوکش
 .از زير فرمان شاهان درانی برآمدند

سر اجنام، گشوده شدن پای ابرقدرت ها در منطقه  -8
 .ز هم گسيختکه شيرازه اين دولت را از درون ا
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 افغانستان در پنج قرن اخير 176. روانشاد فرهنگ در ص
اين دوره را از ديدگاه حتوالت درونی دادگرانه به سه 

 :دوره تقسيم می منايد
تاريخ مشرق زمين بارها اين حقيقت را ثابت ... «

منوده که تعدد بيش از حد زنان و فرزندان شاهان جنگ  
. دنبال داشته است بهی سر مساله جانشين برداخلی را 

دولت درانی بعد از مرگ تيمورشاه نيز از اين قاعده 
مستثنی نبود و مناقشه دامنه داری که به اين صورت 

در پايان کار نه  ،در بين مدعيان سلطنت آغاز گرديد
بل که  ،دادپايان تنها به پادشاهی خانواده سدوزايی 

بود،  امپراتوری وسيعی را که امحد شاه تاسيس منوده
اين . مبدل منود افغانستان حمدودنيز منقرض ساخت و به 

 :مناقشات را می توان به سه دوره تقسيم کرد
مناقشات پسران تيمورشاه در سر : دوره خنست -1

 .دوام يافت 1818تا  1793جانشينی که از 
مناقشه در بين دو خانواده سدوزايی و : دوره دوم -2

  1823الی  1818حممد زايی در سلطنت از 
مناقشه در بين پسران سردار پاينده حممد خان    -3

الی اعالم  1823حممد زايی برای مهين منظور از 
 .1836امارت دوست حممد خان در 

 
و  در تاريخ معاصر ما برخی از تاريخ نويسان نادرست

افغانستان «امحد شاه درانی را بنيادگذار  ناروا
. استدار از ريشه نادرست پناين . خوانده اند» نوين

تاب بر پايه ين که مهان گونه که ما در طاليه کخنست ا
اسناد و مدارک و شواهد انکار ناپذير تاريخی ثابت 

، دولت درانی هيچگاهی به نام دولت افغانستان ساختيم
. افغانستان خوانده منی شده است -درانیشاهان و کشور 

کما اين که در ديدگاه مهه تاريخ دانان و 
چونان يک دولت ايرانی به ن برهه جغرافيادانان مها

  .مشار بوده است
 

کتاب  اچهدر ديب از سوی ديگر، به گونه يی که سجادی
، اين کشور بی و چون چرا نوشته است انيدران خيتار

بوده  ايران شرقی يا پارس شرقی -يک کشور ايرانی
  :است
پيش از دخالت انگلستان در منطقه، تيره های ...«

که در داخل  گر اقوام ايرانیافغانی در زمره دي
قلمرو ايران می زيستند، خود را به دولت مرکزی 
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وابسته دانسته، وظايف لشکری و کشوری را نيز بر 
نزاع های گاه و بيگاه آنان با دولت . عهده داشتند

های بزرگ و کوچک ايرانی را هم بايد از مقوله کشمکش 
اقوام  ها و نزاع هايی حمسوب کرد که مهواره ميان ديگر

کردها، لرها، بلوچ ها، و ديلميان و ايرانی مانند 
طربيان با يک ديگر و دولت هايی که در شرق و غرب و 

   50».مرکز ايران بنياد می شد، وجود داشت
 
اگر از ديدگاه تاريخی به قضيه افغانستان، وجه ...«

تسميه و تاريخ آن به عنوان کشوربی نوبنياد که مهيشه 
راسان در انبوه منابع تاريخی و در زمره واليات خ

ريم، بی گمان شده، بنگ ادبی و جغرافيايی از آن ياد
دنيای  -اين سرزمين از مهم ترين اجزای دنيای ايرانی

. زبان و فرهنگ و متدن و ادب ايرانی به مشار می رود
کوشش هايی که در نيم قرن اخير از سوی  علی هذا

خ دراز و کهن نويسندگان افغانی شده برای ساخنت تاري
در باره کشور افغانستان، از پيش از اسالم به ظهور 

اوال هيچ يک مستند به هيچ منبع و سند تاريخی  ،رسيده
نيست و اين کوشش ها را بايد از مقوله مهان افسانه 

 -سرايی هايی دانست که در باره واليت از آن
و شهرهای ايرانی خراسان  -آذربايجان برساخته امروز

کشورهای تاجيکستان و ازبيکستان و  –نهر و ماورال
سروده و هر يکی را صاحب تاريخی کهن و  –ترکمنستان

    51».منايانده اند لديرين و مستق
 
به اين . ق 12و نويسندگان سده آن چه مورخان ... «

سوی در باره اوضاع ايران و دولت های ايرانی و 
و  امرای حملی افغان نوشته اند، آشکار است که اينان

خود امحد خان دولتی را که وی به وجود آورد، در زمره 
دولت هايی می دانستند که در داخل ايران توسط 
سرداران و پيشوايان سياسی و نظامی يا طوايف و ايالت 

    . داخلی تاسيس شد
 
 یشد و برا یمن یاگر انگلستان بر شبه  قاره مستول«

ها را  وهيش نيتر انهيو وحش نيحفظ سلطه مزورانه تر
بسط  یرا که خود در پ هيگرفت، و اگر روس یمن شيپ

بر شرق و غرب  طرهيبود به طمع س شيمستعمرات خو
                                                 

 7-6. مهان جا، ص.  50
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پنهان و آشکار موجبات  داتيافکند، و با مته یمن رانيا
 یمن جاديدر جنگ با روس ها را ا رزايشکست عباس م

 ،یپس از فروپاش ی؛ روشن است گسرته دولت دران»کرد
 کيچرت  ريدو باره ز رانيپشته ا یاخرتبا خبش ب ريناگز

 52».آمد یکشور در م
 
تشکيل امپراتوری درانی و عدم موفقيت امحدشاه درانی  

در تسلط يابی بر سراسر پشته ايران در آينده برای 
سرزمين ايران و در کل آسيا فاجعه بزرگی را به بار 
آورد و موجب گرديد تا زمينه برای تسلط انگليسی ها 

سرزمين های پشتون نشين فراهم آيد و آتشی  بر هند و
بر افروخته گردد که تا به امروز آن را پايانی 

 . نيست
 

از سوی ديگر، ايران باخرتی را هم به کشوری کوچک و 
در آينده روس ها آسيب پذير مبدل گردايند که 

توانستند به آسانی آن را ببلعند و شهرهای زرخيز 
 .ال خود درآورندقفقاز را يکی پی ديگری به اشغ

 
روشن است خالی قدرتی که از ديدگاه جيوپوليتيک و جيو 
اسرتاتيژيک و جيو اکونوميک پس از جتزيه و فروپاشی 
ايران بزرگ پديد آمده بود برای روسيه اين زمينه را 
هم فراهم آورد که خان نشين های آسيای ميانه را هم 

 . به کام خود فرو بربند
 

 یروس ها به سو یريبه سرازگردد  یآن چه مربوط م
ها به هند، در سده هژدهم، مهه  یسيقفقاز و آمدن انگل

به راه  یبرا يیتوان چونان مقدمه  یها را م نيا
درست سر  یباز نيا. کرد یابيبزرگ ارز یافتادن باز

 یچون باز. ديآغاز گرد یشگرف یروياز سده نزدهم با ن
و آقا  یزمان شاه دران دنيسر یبزرگ با به پادشاه
بزرگ  رانيشاه قاجار در گسرته ا یحممد خان و فتح عل

افغانستان و  ران،يگسرته ا انه،يم یايقفقاز، آس(
کتاب  ميدان یم ستهيبا د،يآغاز گرد) یپاکستان کنون

آن  یعني. ميجا آغاز کن نيدست داشته را درست از مه
 یبوده است برا یسخن شيچه در باال آمده است، تنها پ

 .فتح باب
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دوم  مهيدر ن یامپراتور یفروپاش یهر چند نشانه ها
هم  نيبود، با ا دهيگرد دايخود امحدشاه هو یپادشاه

 مورشاهيت یپادشاه انيتا پا زيکجدار و مر یامپراتور
کار آمدن زمان شاه  یدرست پس از رو. ستاديسر پا ا

در . قرار گرفت یدر آستانه واژگون یبود که امپراتور
نها عوامل و علل درونی، بل نيز اين جا ديگر نه ت

را با هبره زمان شاه  یپادشاهعامل بيرونی بود که 
گيری ماهرانه از نا به هنجاری های درونی در هم 

مقارن با پادشاهی او ! آری. کوبيد و واژگون ساخت
 .بودبزرگ  یآغاز باز

 
باالحصار کابل و کهزاد در اين باره در کتاب 

زمان شاه «اين گونه، : دمی نويس 53پيشامدهای تاريخی
جوان بيست و دو ساله، در حالی که بار سنگين سلطنت 
را تازه بر دوش احساس می کرد، داخل تاالر شده بر ختت 

 .پادشاهی پدرش تکيه زد
 

زمان شاه در يک فضای پرهنگامه در باالحصار کابل ... 
اين هنگامه در حرمسرای شاهی در . بر ختت نشست

در ديوان خاص در واليات و در خاک پيرامون ارگ شاهی، 
های مفتوحه امپراتوری درانی مهه جا حکمفرما بود و 

در حرمسرا در ميان زنان . در هر جايی معنايی داشت
تيمورشاه، در ميان مادر اندرانش، عبارت بودند از 
کينه زنانه، در ديواخنانه خاص ارگ شاهی، عبارت بود 

دران زمان شاه از جاه طلبی و خود خواهی يی که برا
در  واليات، خمصوصا در قندهار و . را آرام منی گذاشت

هرات که در يک جا شهزاده مهايون و در جای ديگر 
شهزاده حممود به حيث نائب احلکومه حکومت می منودند؛ 
هنگامه مذکور به شکل رقابت و جاه طلبی و ادعای 
سلطنت تبارز منود و در خاک مفتوحه امپراتوری درانی 

ارج حدود آن در ممالک مهسايه هند و ايران، بار و خ
اول زمان شاه با حتريکات دستگاه استعمار انگليس رو 
به رو گرديد و هنگامه در آن جا ها به معنی حتريکات 

 .و اغوای سيک ها و قاجار ها ظهور کرد
 

بدين ترتيب، زمان شاه سومين پادشاه سدوزايی، 
سه ها و اغواها ناگهان با يک جهان خمالفت ها و دسي

                                                 
، باالحصار کابل و پيشامدهای تاريخیامحد علی کهزاد، .  53
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از دورن حرمسرا تا خارج حدود و ثغور خاک های 
 .»امپراتوری درانی مواجه گرديد

 
امپراتوری درانی با توجه به  ،با آغاز بازی بزرگ

آسيب پذيری های درونی و نيز کارگردانی انگليسی ها 
و لغزش های پی در پی فرمانروايان ايران و درانی 

چند سردارنشين، مير فرو پاشيد و به جای آن خنست 
سپس هم . نشين پديدار گرديد کنشين، خان نشين و بي

سپاهيان انگليسی يورش آورده، آن را به در چند 
مرحله به دو خبش تقسيم کردند که خبشی از آن امروز 

خبش ديگر را . کشور مجهوری پاکستان را می سازد
افغانستان نام دادند که امروز کشور ما تشکيل می 

 .دهد
 
يعنی به ميان آوردن کشور (هر رو، اين روند به

، روندی بود بس پيچيده، )افغانستان و کشور پاکستان
خونبار و درد آور که منظور از آن تامين منافع 
آزمندانه دو ابر قدرت بريتانيای کبير و روسيه 

 . تزاری بود
 -ما در کتاب دست داشته، مرحله خنست بازی بزرگ

ی درانی و پديدآيی کشوری چگونگی فروپاشی امپراتور
به نام افغانستان را بررسی می کنيم که از برافتادن 
زمان شاه آغاز و با مرگ دوست حممد خان پايان می 

دوره بسيار تاريک و سياهی در  ،اين دوره. يابد
تاريخ کشور است که سراسر آگنده از خانه جنگی ها و 

ها برادرکشی ها و کور کردن ها و نربدها و خونريزی 
 .است
 

با اين هم، اين دوره يک برهه بسيار آموزنده برای 
نسل های آينده و بسيار جالب از ديدگاه تاريخ 

 . ديپلماسی است
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112

 
 
 
 
 
 

 :زمان شاه درانی بر اورنگ پادشاهی
باشندگان سيه روز و نگونبخت کشورهای خاور زمين پيش 

شم از، از راه رسيدن استعمار باخرت، گرفتار پنجه خ
فرمانروايان و بستگان  استبداد: دو ستم بزرگ بودند

با فرا رسيدن . و بستگان آن ارجتاعگردنکش آنان و 
بود که ضلع سوم اين مثلث خبيثه نيز بسته  استعمار

 .شد
 

يکی از سنت های ناپسند و نکوهيده پادشاهان خودکامه 
خاور زمين اين بوده است که برای نگهداری دستگاه پر 

گ پادشاهی خود، از هر تبار و تيره چهار و شاخ بر
دانگ سرزمين شان دوشيزگانی را به مهسری گرفته و اين 
گونه مهه را خويشاوند دربار خود می ساختند و با 
رشته هايی آنان را با اورنگ شهرياری پيوند می زدند 
تا به گونه يی خود را شريک دربار بپندارند و در 

و فرمانفرمايان و برابر ناروايی های شهرياران 
روشن . گماشتگان شان لب نگشايند و دم بر نياورند

است در هپلوی بعد سياسی، آراسنت حرمسراها چونان 
کانون و اجنمن مهرويان و خوبان سيمين تن، جنبه 

 . شهوترانی و خوشگذرانی نيز داشته است
 

هنگامی که گرانندگان باخرت زمين سرگرم پرورش 
عتگری و فناوری و دريانوردی سازندگی و هنروری و صن

و تاريخ سازی و فرهنگسازی بودند و در رزمگاه 
جهانگيری و جهانستانی، هپنه های درياها و بيابان و 
کهستان ها را در می نورديدند، پادشاهان خوشگذران، 
هوسباز و تن پرور خاور زمين يا در خلوتکده های 

ا با باشکوه پشت ديوارهای سترب و بلند کاخ ها و دژه
بوس و کنار مهرويان سيمين تن روزگار به سر می 
بردند، يا در بوستان ها و گلستان های خوشنما با 
خوشرويان می مچيدند و می خراميدند و يا با سرکشيدن 
پياله های می ناب در بزمگاه های خنياگران روانپرور 
و متاشای رقص بازيگران دريانوشی می کردند و می 

 .آرميدند
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ه بود که در دشوار ترين برهه تاريخ که اين گون

هيوالی دريايی امپراتوری انگليس از فراسوی درياها و 
خرس قطبی امپرتوری روسيه از يخچال های مشال از دو 
سو بر سرزمين اهورايی ايران سرازير شده بودند، فتح 
علی شاه قاجار در باخرت ايران در هتران حرمسرای خود 

راسته بود و تيمور شاه را با هزار زن و کنيز آ
درانی در خاور ايران در کابل  در حرمسرای خود به 
گفته عبدالکريم خباری سه صد زن و کنيز داشت و در 

     54.برخی از شب ها تا ده زن را در بسرت خود می پذيرفت
 

به هر رو، مهان گونه که بارها در تاريخ خاور زمين 
ن  زنباره رخ داده است، فاجعه در روز درگذشت شاها

درست در مهان روز بوده است که . آغاز می گرديده است
لشکری از شهزادگان رنگارنگ با پشتوانه های تباری و 
تيره يی خود بر سر ديهيم و سرير فرمانروايی با هم 
در می آويختند و شيرزاه هستی کشور را از هم می 

 . دريدند
 

ر روشن است تيمورشاه درانی از اين آيين شوم برکنا
تيمور به گفته برخی از تاريخ نويسان، . مناند

فرهنگ، مشار پسران او را سی . فرزاندان بسياری داشت
که دو تن از آنان در نوجوانی  55و چهار نوشته است

                                                 
روشن است چنين . شته استمير امساعيل خبارايی دوازده تن نو.  54

با اين هم، آن چه پيدا است، . ارقامی گزافه گويی آشکار است
 .   بيش روی وی در کامرانی هويدا بوده است

و » در زوايای تاريخ معاصر افغانستان«کهزاد در کتاب .  55
مشار پسران او را در  قرن نزدهرشتيا در کتاب افغانستان در 
. ديگر سی و شش ذکر کرده اند يک جا بيست و چهار و در جای

 باالحصار کابل و پيشامد های تاريخیکتاب   280. کهزاد در ص
تعداد فرزندان تيمورشاه را به سی و سه هم «می نويسد که 

 ».رسانده اند
 

مشار پسران او را  تاريخ سياسی افغانستانکتاب  106. فرخ در ص
پسران او فليچر امريکايی تعداد . بيست و چهار تن نوشته است

هر چه . پسر نوشته اند 34تن و ميرزا عبدالکريم خباری  21را 
است، تاريخ نويسان تنها نام های بيست وچهار تن از آنان را 

 .برمشرده اند
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از مادر [(پسر بزرگ وی  -مهايون«. درگذشته بودند
فرزند دوم . در  قندهار حکومت داشت)] سدوزايی
رييس  -حاجی مجال خان از بطن دخرت[(حممود  -شهريار

شهزاده زمان که . ، والی هرات بود)]عشيره بارکزايی
در هنگام آخرين سفر تيمورشاه به پيشاور، در کابل 
از او نيابت می کرد، به گفته فرهنگ پسر هفتم او 

باالحصار کابل و پيشامدهای کهزاد در کتاب . بود
  56.، او را پسر پنجم تيمورشاه خوانده استتاريخی

 
 19در (از درگذشت تيمورشاه  هر رو، زمان شاه پس به

؛ پس از يک رشته رويدادهای دراماتيک در )1793ماه می 
 . کابل به پادشاهی رسيد

 
آمده است که هنگامی  تاريخ درانيانکتاب  133. در ص

که تيمور شاه به دليل بيماری از پيشاور به سوی 
نواحی  مهين که موکب شهرياری به...«کابل رهسپار شد، 

چهار باغ که به مساحت هشتاد ميل از شهر کابل به 
طرف راه پيشاور واقع است، رسيد، شاهزاده زمان از 
کيفيت نقاهت و بيماری شهرياری و توجه او به طرف 
کابل مطلع گرديده، مضطرب احلال از شهر کابل بيرون 

 . آمده به استقبال موکب پدر واالگهر شتافت
 

عرض راه، هنگامی که شهريار در در يکی از منازل ... 
خان [بسرت غنوده و شاهزاده وليعهد و قاضی فيض اهللا 

باالی سر او نشسته بودند، فرمود که سه ] دولتشاهی
چهار روز قبل از اين، در عامل رويا ديدم که چند نفر 

                                                                                                                                                             
برآورد  36فريه در کتاب تاريخ افغان ها، مشار فرزندان او را 

تن آن پسر بوده اند و نام  23منوده و می نويسد که از مجله 
 .ه را با ذکر نام مادرانشان و طوايف آن ها می آوردهای مه

از مجله کهزاد او را با  سانينو خياز تار یهر چند برخ.  56
و نام مادرش  يیزا وسفي مادر از امللک شجاع –اش ینيبرادر ع

در  آهنگ یمانند آقا( گريگفته اند، مشار د گميرا فاطمه ب
 یلباش ممادر او را قز) يادداشت ها و برداشت هاکتاب 
 :حموک بود یکه در خامت و تيب نيبه ا کرديبا رو. دانند
 فاطمه و مادر زمان شاهم  ِزيکن -جاهم یرشک برد از بلند سپهر

 
) مورشاهيت زيفاطمه کن یعني(» فاطمه زيکن« تيکه در ب نيا
حبث  یاست، جا آمده )فاطمه ی بیب زيکن(فاطمه  ِزيکن اي

از  کي چيجا است که ه نيکار در ا یدشوار .دارد فراوان
  .مآخذ نداده اند نهيما در زم سانينو خيتار
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به نزد من آمده، کاله مرا از سر من برداشته، بر سر 
ب را چنان می دامن تعبير اين خوا 57.شاه زمان گذاشتند

که عمر من به پايان رسيده و بايد در اين قرب زمان 
 .بدرود جهان بگويم

 
و متام حضار ] خان دولتشاهی[شاهزاده و قاضی فيض اهللا 

از اين کالم شهريار به گريه افتادند و خود پادشاه 
نيز آب در چشم آورده کلمه ای چند از روی اندرز و 

فرمود ولی در باب تاج و پند با شهزاده وليعهد سخن 
ختت سلطنتی وصيتی نکرد و صريحا نفرمود که بعد از من 
کدام يک از شاهزادگان وارث تاج و نگين و بر اورنگ 

 »   .مملکت مکين باشد
 

بعضی از تاريخ نويسان مثل رضا «: فرهنگ می نگارد
متذکر شده اند که  جممع الفصحاقلی هدايت در 

شهزاده زمان را  -، پسرشتيمورشاه در دوره حيات خود
اگر چه اين روايت از طرف . وليعهد تعيين کرده بود

مورخان معاصر ايشان تاييد نشده است، اما تعيين شدن 
او از جانب پدر به عنوان والی پايتخت چنين می منايد 
که تيمورشاه به انتقال پادشاهی به زمانشاه بی ميل 

ر پسرانش ولو اين که به رعايت خاطر ساي. نبوده است
به هر . منی خواست اين ترجيح را رمسی و علنی سازد

داشت و جوانی 58حال، زمان که در اين وقت بيست سال
صاحب اراده شجاع و جاه طلب بود، از اين رويداد 
استفاده منوده به کمک سرداران، خصوصا سردار پاينده 
حممد خان و سران اردوی دائمی که از قوم قزلباش، 

 .»دند، اعالن پادشاهی منودقلماق و رکا بو
 

باالحصار کابل و کتاب  286-285. ص. کهزاد در ص
، داستان درگذشت تيمورشاه را پيشامدهای تاريخی

 : هنرورانه، چنين پرداز منوده است

                                                 
بدون باالحصار کابل و پيشامدهای تاريخی کتاب   281. در ص.  57

در راه در يکی از منازل شاه ... «:ذکر مآخد چنين آمده است
 ».خوابی ديد که تاج شاهی را از سر او می بردارند

درانيان سن او را در اين منابع ديگر از مجله مولف تاريخ .  58
  باالحصار کابلکهزاد در . هنگام بيست و سه سال گفته اند

  379. بيست و دو ساله نوشته است و روانشاد غبار در ص
 . بيست و چهار سال نوشته است  افغانستان در مسير تاريخ
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انتظار می رفت که . وفات تيمورشاه مساله عادی نبود«
پسران شاه که قد و نيم قد و جوان و جوان تر گرد هم 

هر کدام به فکر اجنام نقشه های خود بودند، مجع شده و 
شب . حمشری در داخل قصر سلطنتی باالحصار برپا کنند

يکی از شب هايی است  1207بين ششم و هفتم شعبان سال 
که باالحصار کابل با اين که در ساعات اخير آن در 
خاموشی مرگ آسا فرو رفته بود، در دل خاموشی غوغايی 

ج و بارويی از سرايت آن به داشت که هيچ ديوار و بر
يک طرف، اهل حرم بين . بيرون مانع شده منی توانست

خود و هر يک به مفاد خود و پسر و پسران خود و به 
تاريکی شب و در پناه انتظار و چشم و گوش اغيار 
بزرگان قوم و ارکان دولت در حمله های خمتلف کابل و 

نقشه يی بعد در باالحصار مصروف بودند تا بين خود چه 
 . طرح کنند

 
در حميط و عصر و زمانی که حرص و آز و جاه طلبی و 
خودخواهی بر مهه چيز رجحان داشت و زدن و کشنت و حبس 
کردن و کور کردن بر سر مفاد شخصی و تامين آينده، 
امر عادی تلقی می شد؛ وفات تيمور شاه و مساله 
تعيين جانشين وی اهل حرم و اهل دربار را سخت به 

 . د مشغول ساخته بودخو
 

تيمورشاه . شب ساعت های بعد از نيم خود را می پيمود
در اتاق خوابش، روی ختت بزرگ و سنگين آبنوسی چشم از 

] با آن که[ 59.جهان پوشيده، به خواب ابدی فرو رفت
موضوع درگذشت شاه هنوز از حموطه حرمسرای علنی نشده 

رب را مهه بود، ولی صدای شيون و غلغله اهل حرم اين خ

                                                 
برخی از تاريخ نويسان از مجله کاتب، علت مرگ تيمورشاه .  59

يگر مانند فرخ، باده پيمايی و دريانوشی را پرخوری و برخی د
 . و پرخوری نوشته اند

، در 1941وزير خمتار بريتانيا در کابل در سال  -فريزر تتلر
مرگ تيمورشاه «نوشته است که  1950، لندن، »افغانستان«کتاب 

کتاب   376. غبار در ص. »شايد در اثر زهر بوده باشد
را خنستين مرگ سياسی  اين رويداد» افغانستان در مسير تاريخ«

 . »و سری در زمان دولت ابدالی می خواند
 

چندين نفر از «می نويسد که » تاريخ افغان ها«فريه در کتاب 
معاصران تيمورشاه که شاهد مرگش بوده اند، با اطمينان گفته 
اند که تيمورشاه از سوی يکی از زنانش که خواهر يک رييس 

 »    .ده بودپوپلزای دمشن او بود، مسموم گردي
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. جا حتا بيرون ديوارهای حصار فاش ساخته بود
خواجه سرای حرم اولين کسی باشد  -التفات خان...شايد

که اين خرب را ذريعه آدم های حمرم خود به بعضی از 
. رجال ضمنا به رمحت اهللا خان سدوزايی رسانيده باشد

هرچه بامداد نزديکرت می شد، رفت و آمد در درون اتاق 
 . و در پيرامون دروازه حرمسرا  بيشرت می شدهای قصر 

 
دروازه های بزرگ و سنگين وزن و آهن کوب باالحصار 

دروازه بانان و قابچيان با کاله های بلند . بسته است
و اندام های درشت و کمربندهای هپن و رنگه و نگاه 
های خشم آلود در گرد و نواحی دروازه ها می گردند، 

ه از کنگره ها و تيرکش های کشيک می دهند و گاه گا
حصار به بيرون قلعه می نگرند و گاهی به ديوارهای 

با . بلند و کلکين های حرمسرای شاهی نظر می اندازند
سپيدشدن دامان صبح، رفت و آمد بين حرمسرا و دروازه 

از سرگوشی ها، از آهسته حرف . های حصار بيشرت می شود
ای خواجه زدن ها، از خاموشی مرگبار، از چهره ه

سرايان و دربانان حرمسرای شاهی رازی سرپوشيده 
احساس می شود ولی علنا هنوز هم خاموشی مطلق در متام 
حرمسرای در متام حموطه قصر پادشاهی داخل باالحصار 

 . حکمفرما است
 

تازه دامان آمسان سپيد شده بود که يکی از دروازه 
که خوب فردی . های باالحصار بسيار آهسته نيمه باز شد

تشخيص منی شد، و حتما يکی از خواجه سرايان، يا يکی 
از معتمدان يا يکی از کسانی که در اندرون سرای رفت 

به . و آمد داشت، بيرون رفت و کمی نگذشته برگشت
تعقيب او برخی از بزرگان دولت تيمورشاهی يکی بعد 

طبيعی بود که قاضی فيض اهللا . ديگر داخل قلعه شدند
هی مدير املهام و مشير شاه اولرت از مهه خان دولت شا

وارد شد و اول تر از مهه با اندرون حرم سرای شاهی 
وی با اين زود آمدن و با اين زود متاس . در متاس  آمد

 ... گرفنت در داخل حرم سرای مقصودی داشت
 

عقب وی سردار پاينده خان ملقب به سرفراز خان 
ن امللک بابری، سپس نور حممد خان امي. بارکزايی رسيد

مال عبدالغفار خان جديد االسالم، فتح اهللا خان سدوزايی 
ملتانی، اخرت حممد خان نورزايی، امير اصالن خان 
جوانشير، جعفر خان قزلباش يکی بعد ديگری وارد 

 . شدند
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 –دخرت شربت علی خان قزلباش -]مهسر دخلواه تيمورشاه[

شت که  مادر شهزاده سلطان علی، تک و پوی بسيار دا
فرزندش بسيار خرد سالش، به جانشينی پدرش تيمور شاه 

در اين مورد با قاضی فيض اهللا خان . انتخاب شود
دولتشاهی در متاس آمده و به هر ترتيبی که بود، وی 

قاضی . را حاضر ساخت تا پادشاهی پسرش را اعالم کند
تا . خود هم در اين انتخاب بی دخل و بی تاثير نبود

صدا به زبان قاضی به جممع سران قوم در  اين که سر و
ديوان خاص باالحصار رسيد و برخی با موافقت و برخی 

 . به خمالفت برخاستند
 

کامران [چند سطر يادداشت های سردار حممد عباس خان 
وزير  -پسر نظام الدوله سردار حممد عثمان خان -خيل

شاه شجاع درانی در هنگام استيالی خنست انگليس بر 
شهزاده سلطان «: در اين مورد، قرار آتی است  ]کابل

علی را که از بطن دخرت شربت علی خان پسر خرد سال 
تيمور شاه بود، به صالح ديد قاضی فيض اهللا خان مقرر 

مگر اين کا را قاضی فيض اهللا خان . به پادشاهی منودند
در حرمسرای به طور خانگی به صالح دخرت شربت علی خان  

 . منود
 

کل سردارهای قوم درانی اطالع يافتند، در  صبح که
باالحصار رفتند و رمحت اهللا خان و حممد زمان خان نيز در 

قوم درانی، بعضی شهزاده سلطان علی . باالحصار رفتند
رمحت اهللا . را به پادشاهی قبول کردند، و بعضی نکردند

خان با قوم درانی مصلحت منود که شهزاده سلطان علی 
است و قاضی فيض اهللا خان می خواهد که بچه و خرد سال 

وی را دست نشانده خود منايد و قوم درانی به دستور و 
مناسب . مناسبت ندارد. تابع قاضی فيض اهللا خان باشد

مهين است که شهزاده حممد زمان خان به جای پدر خود 
يک دفعه کل قوم درانی مهين امر را پسند . پادشاه شود

ی در نزد دخرت شربت علی خان و اکابر قوم دران 60کردند

                                                 
هويدا است که  اين تدبير رمحت اهللا خان ريشه در دمشنی و .  60

مهچشمی ديرينه او با قاضی فيض اهللا خان دولت شاهی داشت که به 
 . هر رو توانست صحنه را به سود زمان شاه بگرداند

 
ناگفته پيداست که سردار پاينده حممد خان و ديگر سرداران 

از اين رو، روشن . قاضی خوش نبودنددرانی هم در باالدست شدن 
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پادشاهی . آمده بيان منودند که پسر مشا خرد سال است
بايد شاه زمان را در پادشاهی . درانی خراب می شود

 . در اين امر حبث ها شد. مقرر منايند
 

سر اجنام، در مهان روز کل قوم درانی مهين مصلحت منودند 
از آن، بعد . که شاه زمان پادشاه را بر ختت نشانيدند

رمحت اهللا خان مقرب . جنازه شاه مرحوم را دفن منودند
چون شهزاده سلطان علی طفلی خرد . دربار پادشاه شد

اصرار مادرش هر چه بوده باشد، کوشش . سال بيش نبود
قاضی در اين امر بی مورد بيشرت متکی بدان بود تا از 
صغر سن طفل استفاده منوده و خويش را به مقام سلطنت 

 .  »د و کليه امور پادشاهی را در دست بگيردبرسان
 

ميرزا حممد فروغی اصفهانی، ماده تاريخ درگذشت تيمور 
 :شاه و ختت نشينی زمان شاه را چنين آورده است

 در نقش چه دخلواه و چه جانکاه نشست
 خورشيد برآمد از افق ماه نشست
 از گردش مهر و ماه تيمور زختت
 61برخاسته نواب زمان شاه نشست

   
به رغم اين که برخی از تاريخ نويسان ما در نيمه 

از مجله شاد روان فرهنگ و شاد روان (دوم سده بيستم 
، به نقش تعيين کننده سردار پاينده حممد خان )رشتيا

 62در به پادشاهی رسيدن زمان خان تاکيد می ورزند،
                                                                                                                                                             

است که با طرح رمحت اهللا خان مبنی بر پادشاه شدن شهزاده زمان 
 .  مهراهی کردند

چون عدد تيمور از ختت وضع شود و بعد عدد نواب زمان شاه .  61
تاريخ فرخ در . به دست می آيد 1207به آن افزود شود، سال 

تيمورشاه را روز پس از سه  می نويسد کهسياسی افغانستان 
 .دفن کردند و شاه زمان زمام امور را به دست گرفت

روشن است با توجه به اين که سردار پاينده حممد خان پس .  62
حاجی مجال خان بارکزايی، رييس خاندان شده  -از درگذشت پدرش

بود، نقش او بی چون و چرا مهم بود و می توانست بر روند 
با اين هم، او تنها تصميم مگر . گزينش شاه تاثير بگذارد
با بررسی آثار گوناگون، می توان . گيرنده تعيين کننده نبود

. چنين برداشت کرد که نقش رمحت اهللا خان برجسته تر بوده است
با اين هم با اين هم، روانشاد فرهنگ و به ويژه روانشاد 
رشتيا بر آن هستند که در پادشاه شدن زمان شاه نقش اصلی را 

فرخ نيز به مهين نظر . نده حممدخان بازی منوده بودسردار پاي
اين در حالی است که در آثار کهزاد نيز چنين نقشی به . است

 . پاينده حممد خان داده نشده است
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اين کتاب از سوی آقای [ »تاريخ افغان ها«فريه در کتاب  

سهيل سبزواری به پارسی دری برگردان و در برخی از تارمناهای 
. پخش گرديده است» خراسان زمين«و » خاوران«مجله  انرتنتی از

ما در کتاب دست داشته از اين اثر جستارهای فراوانی کرده 
نقش پاينده حممد خان  ، ]البته با ويرايش و فشرده سازی. ايم

افغانستان به هنگام مرگ « : را چنين برجسته ساخته است
، بلخ، تيمورشاه شامل واليات کشمير، الهور، پيشاور، کابل

کالت، بلوچستان و خراسان . خلم، قندهار، ملتان و هرات بود
سند با آن که مدت پنج . او را می پذيرفتند ۀپارسيان نيز سلط

رييس تلپوره ها را  -سال، باج موافقه شده با مير فتح خان
 . نپرداخته بود، نيز از ملحقات او به مشار می رفت

ين و دورانديش بود، تيمور با اين که به اندازه پدرش دورب
هيچ يک از پسران خود را به عنوان جانشين تعيين ننمود و 
شناسايی هيچ يک از ايشان را از سوی سرداران به دست 

بيشرت پسران تيمور به هنگام مرگ او حاکمان واليات . نياورد
 -) جانشين حقوقی(مهايون ميرزا  -بزرگرتين پسرش. خمتلف بودند

حاکم  -حاکم هرات، عباس ميرزا -رزاحاکم قندهار، حممود مي
حاکم غزنی و  -حاکم کابل، شجاع امللک  -پيشاور، زمان ميرزا

 . حاکم کشمير بودند -کهندل 

هنوز مراسم خاکسپاری شاه پايان نيافته بود که پسرانش بر 
بيشرت آن ها به کابل آمده . سر جانشينی به کشمکش پرداختند

برخی، به مشول . باشندبودند تا هنگام مرگ پدرشان حاضر 
مهايون ميرزا و حممود ميرزا در حکومات خويش مانده بودند، 
جايی که حمبوب مردم و اميدوار به کمک و پشتيبانی شان در 

حممود ميرزا پشتيبانی خود از مهايون ميرزا . گرفنت قدرت بودند
را در به دست گرفنت قدرت وعده داد و مهايون با پذيرش اين 

اما ميان . پردن حکومت هرات را به او می دهدس ۀخدمت، وعد
 .برادرانی که در کابل بودند، تفاهم خوبی به ميان منی آيد

چهارمين پسر تيمورشاه که در زورآوری بسيار  -عباس ميرزا 
اما . بنام بود،  در گام  خنست شانس به دست گرفنت ختت را داشت

گزينش او سرداران پيش از اجنام مراسم خاکسپاری پدرش، جلو 
چون هر . را گرفتند و اين تعويق، شانس او را تغيير داد

سردار خود را به يکی از شهزادگان چسپانده، می کوشيدند تا 
 ۀنتيج. نفوذ خويش را در جهت نفر دخلواه خود به کار اندازند

آن نفاق کامل در ميان سرداران می گردد که هر جانب دست به 
 .ون روان می شودسالح برده، درکوچه های کابل خ

نيرومند ترين و برجسته ترين سرداران در ميان مهه، پاينده 
است که به سود امحدشاه از ] بارکزايی[پسر حاجی مجال  -خان

رييس  -او مانند پدرش. ادعای تاج و ختت چشم پوشيده بود
بارکزايی می  ۀخاندان حممد زايی و رييس ستاد فرماندهی قبيل
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. نفوذ زيادی در ميان مردم می دهداين موقف، به او . باشد

سدو بر ختت، خبشی از نفوذ حممد زايی ها  ۀمگر، پس از نشسنت اوالد
حممد  ۀبه اوالد)] با ترس(تنها امتيازات حمدودی [گرفته شده و 

داده می شودو از اين رو، آن ها نيک می پندارند که تنها 
فی يی قادر به نگهداری امتيازات خود، منهای ميزان قدرت اضا

 . اند که به شاهان خويش داده اند

پسر پنجم  -پاينده خان وابستگی خويش را به زمان ميرزا
تيمور ابراز داشته، موفق به کشاندن با نفوذ ترين اشراف 

در . می شود] به سوی او[افغان و رييسان قزلباش های کابل 
امحد خان نورزايی، فتح اهللا خان سدوزايی،  -ميان اشراف افغان

ر حممد خان، امين امللک، امير اسالم خان جوانشير، جعفرخان نو
جوانشير، حممد خان بيات، اميراهللا خان لوگری و مشاری از 

او می تواند به کمک . مقامات عالی و رسومخندان حضور داشتند
آن ها در گام خنست، شور و هنگامه عمومی را آرام منوده، سپس 

 :رساندشهزاده زمان را اين گونه به قدرت ب

بنا به پيشنهاد پاينده خان، شهزادگان می پذيرند تا با  
رييسان قبايل نشسته و با آزادی متام با انتخاب شاه از ميان 

هر يک از پسران تيمور، يک جا با سرداران . شان اقدام منايند
با تفامهی که صورت گرفته، هيچ يک مسلح منی . به جلسه می آيند

. پاينده خان تعيين شده است ۀخان حمل برگزاری جلسه،. باشند
او از پيش،  با پنهانکاری تام مهه دروازه ها و دريچه ها را 
مستحکم منوده و آپارمتان ها را به گونه يی ترتيب داده که 

هنگامی که . هيچ زندانی منی تواند امن تر از آن باشد
شهزادگان گرد آمده، به حبث می پردازند، زمان به هبانه يی، 

در حالی که طرفداران او در آن جا . ا ترک می گويدجلسه ر
پاينده خان نيز به خاطر جلوگيری از هرگونه . پنهان شده اند

هم به هواداری نامزد خويش بر زبان  شک و ترديد، حتا يک کلمه
پس از آن، مهه . نرانده، در پی او از اتاق بيرون می رود

رامون شان را کسانی که در درون حويلی اند، قفل گرديده و پي
 .سربازان حماصره می کنند

اين گونه، جناح های خمتلف که از متاس با رييسان اسير شان  
حمروم شده و بدون دستور مانده اند، توسط پاينده خان قانع 
گرديده، ناگزير می شوند زمان ميرزا را به عنوان شاه 

شاه نو با توقيف برادرانش برای پنج روز، تنها . بپذيرند
رام نان خشک به آن ها داده، اين گونه، آنان را وادار چند گ

سپس آن ها را . می سازد تا انتخاب او را به رمسيت بشناسند
به مهراه رييسان اسير از آن جا بيرون آورده، به ارگ 

پشت ديوارهايی که می پندارد، نگهداری  -باالحصار می برد
 ».ايشان درآن جا ضرور است
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چنين نقشی را برای او  تاريخ درانياننويسنده کتاب 
 :برنشمرده است

چون امرا و وزرای عظام دولت مانند قاضی فيض اهللا «
وزير اعظم که مهيشه انيس و جليس  -] دولت شاهی[خان 

بل که به منزله نفس نفيس شاه مرحوم بود، و نور حممد 
خان امين امللک که وزير امور و ماليه کشور و مال 

و » هرکاره باشی«عبدالغفار صاحب خزانه دار و 
کزايی پدر امير دوست حممد خان پاينده حممد خان بار

ملقب به سرفراز خان که سرداری با اقتدار بود و فتح 
خان وزير و غيرهم از وفات تيمور شاه آگاهی يافتند، 
من باب املصلحه اين خرب را خمفی و مستور داشته و به 
مشاورت يک ديگر چنان صالح ديدند که از طرف شهريار 

خدام اعالن و اعالم  بار عام داده و به متام چاکران و
کنند که حضرت شهرياری به نفس نفيس در جايگاه سلطنت 
جلوس فرموده و امر منوده است که متام مالزمان و رجال 
دربار نايل و زيارت مجال مجيل ولی نعمت خويش افتخار 

 . حاصل کنند
 

به جمرد اين که اعالن و فرمان واجب االذعان شهرياری 
ان حضرت رسيد، علی الفور به مسع خدام دولت و چاکر

امتثال مثال اعلی را کمر بسته در سرای سلطنتی و 
دولتخواهان . حصار ارگ پادشاهی داخل و حاضر شدند

خاص که به منزله ارکان اساس دولت بودند، مثل قاضی 
فيض اهللا خان و غيره در قلعه را حمکم بسته، صورت حال 

ودند و يعنی قضيه ارحتال تيمورشاه را گوشزد حضار من
از مهگی برای سلطنت زمان شاه عهد و پيمان گرفته چون 
اجناد دخيل خدام را به حبل انقياد و عالقه وداد و 

 . احتاد حمکم بستند
 

از آن پس، متام ابناء سلطنت را به عمارت خاص 
پادشاهی در آورده، خنست برای رسم تعزيت و سوگواری 

الکلمه با فاحته خيری قرائت منوده، بعد از آن متفق 
شاهزادگان گفتند بدانيد و آگاه باشيد که تشريف 
پادشاهی خاص يک تن است و افسر جهانبانی زيبنده يک 
سر و مسلم است که دو مششير در يک نيام و دو شير در 
يک کنام و دو شهريار در يک کشور و دو سر در يک 
افسر نگنجد، پس مناسب است که ما خيرخواهان دولت با 

کرم سلطنت، متفق و يک رای گرديده يکی از  مشا زادگان
شاهزادگان را که در دانش و درايت و عقل و کفايت و 
آيين مهرتی و آداب رعيت پروری برتر اخوان باشد و 
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سرآمد اقران، انتخاب و اختيار کنيم و ساير کمر 
شاهزادگان نيز با شوق و شعف و . خدمت استوار ببنديم

 ».بر گردن هنند طوع و رغبت ربقه اطاعت وی را
 

هر چه بود، بزرگان کشور اتفاق منودند تا شاهزاده 
اما ساير «زمان را بر سرير پادشاهی بنشانند، 

شاهزادگان متکين ننموده، هر يک هوای شهرياری و متنای 
خصوصا شهزاده عباس که در اواخر . کامکاری داشتند

سلطنت تيمورشاه به صوبه داری پيشاور منصوب گرديده 
و مهه روزه در عمارت چهلستون آن جا بر ختتی بود 

نشسته، بار عام و تشکيل سالم می داد و از زمان حيات 
پدر هوای سلطنت داشت و از سودای اين مهم دمی فارغ 
نبود، مهواره برای واليت عهد سلطنت و متالک مهمد دولت 
متهيد می کرد و قلوب رجال دولت را به مال مستمال می 

چاکران را به دام انعام خويش پای بند منود و دل های 
می ساخت و هر يک را به بذل مناصب خطير و مواجب 

 . کثير وعده و نويد می داد
 

مهين که سرداران خالف شهزادگان را در خالفت پدر و 
توارث ختت و افسر دريافته و دانستند که توافقی 
مابين ايشان دست خنواهد داد، مهگی از جملس برخاسته به 

زمان شاه نيز به منزل خود رفته، . ديگر رفتند جای
شاهزادگان پس از مقاوالت و مشاورات بسيار آرای شان 
بر اين قرار گرفت، که شاهزاده عباس را بر ختت سلطنت 

متفقا  ،بنشانند و عزم خويش را در اين امر جزم کرده
به نزد شاهزاده عباس روانه شدند تا او را به امر 

 .  ت دهندامارت مژده و بشار
 

وزرا و امرای دربار، رفنت شاهزادگان را به نزد 
فورا مجعی از سواران و  ،شاهزاده عباس غنيمت مشرده

را مسلح کرده و در خانه شاهزاده عباس 63دليران
فرستاده خانه او را حماصره و دربندان کردند که راه 

 . خروجی برای شاهزادگان مناند
 

                                                 
باالحصار کابل و پيشامدهای تاب ک  287. کهزاد در ص.  63

اعيان و امنای دولت از موقع ...«می نويسد که  تاريخی
استفاده منوده، در سرای را عقب شان  بستند و مردم جوانشير 
را حتت امر امير اصالن خان به حفاظت دروازه مامور کردند و 

 ».بدين ترتيب متام شهزادگان را در حماصره گرفتند
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زمان شاه حاضر  پس از آن، متام سرداران به حضرت
گرديده، و او را از منزل خويش بيرون آورده روز 

هجری در ساعت سعد  1207دوشنبه هشتم شهر شوال سال 
عطارد او را بر ختت پادشاهی نشاندند و بر و پيکرش 
را به وشاح و افسر سلطنت آراستند و متام امرا و 
خدام مراسم هتنيت و تعظيم را به جای آورده، پيشکش 

 . ايای خود را تقديم کردندها و هد
 

 :سکه زمان شاه اين بيت بود
 طراز يافت ز الطاف خويش يزدان
 رواج سکه دولت به نام شاه زمان

  
 :و بر خامتش اين بيت نقش بود...

 قرار داد ز الطاف خويشنت يزدان
 نگين حکم جهان را به دست شاه زمان

 
 در منزل شاهزاده عباس64اما شاهزادگان تا سه روز...

بر سر خمالفت و پرخاش بودند و تن به اطاعت زمان شاه 
در منی دادند و از وخامت شراست و سالمت سالست و مساوی 
خالف و حماسن ائتالف غفلت ورزيده در سبيل غرور و خطا 
ختطی می منودند تا آخر االمر چون در اين سه روز راه 
آب و نان بر ايشان بسته شده بود و مشرف به هالکت 

، ناگزير سلسله اطاعت و انقياد شاه زمان را بودند
گردن هناده با پوزش و اعتذار  رو به حضرت او 

پادشاه فورا حکم داد که متامی آن ها را در . آوردند
داخل ارگ کابل ميان قلعه يی که بر فراز قله کوهی 
واقع است، حبس کنند جز شجاع امللک که طفل نابالغ و 

ی را نزد خويش آسوده و و. با پادشاه از يک بطن بود
گرامی داشت و سراپرده او را نزديک خيام خود برپا 
منود و فارغ بال به امور دولتی و مهمام سلطنتی خويش 

 . اشتغال داشت
 

در اين وقت، از عمر شاه زمان بيست و سه سال گذشته 
پس از آن، مناصب و اشغال را به فراخور حال، . بود

سيم کرد و هر يک را لقب ميانه امراء و رجال خبش و تق
رمحت اهللا خان . و منصبی شايسته و مناسب عطاء فرمود

سدوزايی را که از قبيله کامران خيل و مردی دانشور 
معتمد الدوله «و مدبر و عامل و کاردان بود، به لقب 

                                                 
 . پنج روز نوشته است حصار،باالکهزاد در .  64
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ملقب و سرفراز فرموده او را وزير » وفادار خان هبادر
د و اين رمحت و پيشکار سلطنت و مشير و مهام دولت منو

اهللا خان در عهد تيمورشاه به واسطه عدم موافقت با 
مهيشه خانه نشين و عاری و ] دولت شاهی[قاضی فيض اهللا 

باطل از شغل و عمل بود و حافظ شير حممد خان 
باميزايی فرزند شاه ولی خان وزير را که بعد از 
کشته شدن پدر با کمال ذلت گوشه عزلت گزيده به فقر 

» اشرف الوزرايی«ندگانی می کرد، به تشريف و فالکت ز
و لقب خمتارالدوله مشرف ملقب ساخته دوباره منصب 
دستوری اول و صدرات عظمی داد و کريمه او را به 
حباله خويش درآورده، به شرف اين قرابت و پيوند، او 

 .را بيت االقرآن خمصوص و سر بلند ساخت
 

و را حمبوس ا65و بر قاضی فيض اهللا خان خشم گرفته،...
داشت و متام اموال او را مصادره ماخوذ و ضبط دولت 

 »  .هجری او در قلعه کابل حمبوس بود 1212منود و تا سال 
 

در عين حال، شهزاده زمان پس از «فرهنگ می نويسد که 
اجنام مراسم سوگواری پدرش به حاج حممد صفی اهللا 

رگ فاروقی ملقب به حضرت قيوم جان که روحانی بز66جمددی
وی با بسنت دستار به سرش . آن عصر بود رجوع منود

 67.»پادشاهی او را تاييد منود

                                                 
دليل خشم گرفنت زمان شاه بر قاضی، بيگمان، کوشش او در .  65

نوه شربت علی خان  -به پادشاهی رساندن شهزاده سلطان علی
البته، مهچشمی . قزلباش در فردای درگذشت تيمور شاه بوده است

که بيشرت مورد اعتماد ) وفا دار خان(و دمشنی رمحت اهللا خان 
ه بود و او را پس از نشسنت بر اورنگ شاهی، صدر اعظم زمان شا

 .خود ساخت، نيز در اين کار موثر بوده است
 

کتابش  138. ، در صتاريخ درانيانهر چند، نويسنده کتاب 
و تا عاقبت امر معلوم  و مکشوف نشد که ...«نوشته است که 

شاه زمان به چه خطا او را از نظر انداخته و مغضوب ساخته 
 .»بود

  
شايد اين  خنستين باری باشد که يکی از بزرگان خاندان .  66

به باور برخی از تاريخ نويسان، آورده شده از سرهند (جمددی 
در سياست کشور ظاهر شده و ) هندوستان از سوی انگليسی ها

 .  نقش چشمگيری در گماشنت شاه بازی می منايد
 

به «: نويسد باالحصار کابل در زمينه می 292. کهزاد در ص.  67
هر حال، به جمردی که شاه زمان از مراسم فاحته گيری پدر خويش 
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هر چه بود، پس از تثبيت پادشاهی، زمان شاه بر آن 
شد تا جشنی در تاالر ديواخنانه باالحصار کابل برپا 

روشن است برای راه اندازی چنين مرامسی، به . منايد
د پادشاهی را باالحصار و مسن«گفته کهزاد کاخ شاهی 

به هبرتين پيرايه آراسته و پيراسته و ترتيبات جملل 
 ».گرفته شده بود

   
. روان عزيز الدين وکيلی پوپلزايی در پاورقی ص شاد

: ، در اين باره چنين می نويسددره الزمانکتاب  24

                                                                                                                                                             
در ديوان باالحصار فارغ شد، به فکر اجنام مراسم رمسی تاج 
پوشی خويش افتاد ولی اين کار عوض اين که با زرق و برق در 
ديواخنانه خاص باالحصار صورت پذيرد، بی سر و صدا و به طور 

در يکی از خانه های شوربازار کابل  بسيار ساده و حمرمانه
اين خانه، خانه يکی از مشاهير روحانی کابل . صورت می پذيرد

بود، موسوم به حاجی حممد صفی اهللا که به لقب حضرت قيوم جهان 
 . خوب تر شهرت داشت و در عامل انزوا و خلوت زندگانی می کرد

 
ولين ا رزمان شاه با ارادتی که به اين مرد روحانی داشت، د

پای پياده به شور بازار ) روز پنجم وفات(شب مجعه وفات پدرش 
به خانه او رفت و دستاری که با خود برده بود، به وی تقديم 

با . کرد و حضرت قيوم جهان دستار را بر سر شاه جوان پيچيد
اين مراسم ساده و پرکيف، پادشاهی وی به صورت خصوصی رمسيت 

الحصار به فکر انعقاد جشنی پيدا کرد و عنداملراجعه به با
 . افتاد تا سلطنت خويش را در حمضر عام رمسيت دهد

 
آن چه بسيار شگفتی برانگيز است، اين است که حضرت جمددی 
چگونه از هند به کابل آمده يا آورده شده و چگونه در اين 

 .شهر در گوشه نشينی دور از چشم اغيار به سر می برده است
 

ز اين، رشته شاه تراشی ها و دستار آن چه روشن است، پس ا
بستان ها و کمر بسنت ها از سوی بزرگان خاندان جمددی تا دو 
سده و نيم آزگار تا عصر ما دوام پيدا می کند که آخرين آن 
 –ماجرای استخاره معروف يکی از بازماندگان قيوم جان جمددی 
ای صبغت اهللا خان جمددی در مشروعيت خبشيدن به رياست مجهوری آق

کرزی است که به رغم تقلب فراوان و دستربد آشکار در 
 . انتخابات قالبی، وی را به کرسی رياست مجهوری ابقا کرد

 
به گونه شگفتی برانگيزی در از کارشناسان،  یبه باور برخ

تاريخ، مهواره گذاشنت مهر تاييد مشروعيت مذهبی بر 
ددی، طی فرمانروايی شاهان نامشروع از سوی بزرگان خاندان جم

مرامسی غير دمکراتيک و ملی به دور از چشم مردم، در بسرت 
مهسويی با منافع انگليس بوده و با سياست های آن کشور 

 .   مهخوانی و مهسويی داشته است



 127

جشن جهان آرايی و بزم علم پيرايی جلوس اقبال ...«
آالف مبارکی و مانوس بر اورنگ خالفت و جهانداری ب

فرخی مبارک خجسته گرديد، در اين حمفل خلد مشاکل، ختت 
سليمانی پای بوس قدوم ميمنت لزوم خبت مهايون شهنشاه 
زمان رفيع الشان در کنار يافته به درجه آمسانی در 
رسيد و چرت کيانی به سايبانی فرق مبارک طالع خويش 

ليم منابر هفت اق. بلند دانسته، سر به اوج فلک کشيد
از خطبه نام اقدس رتبه رفيع پذيرفته، پايه خود به 
آمسان رسانيده و وجوه دراهم و دنائير از سکه رسم 
رسامی و نقش مقدس در ربع مسکون آبروی تازه و رونقی 

 . بی اندازه به هم رسانيد
 

مقدسان عرش برين که مرتصد حصول اين عطيه عظمی 
وطنان عرصه بودند، به منتهای تنمای خود رسيدند و مت

زمين که به مناجات سحر و شام از روی احراز دولت 
. دوام می منودند، با درک خواهش باطن کامياب گرديدند

زمينيان بر آمسانيان زبان مبارکباد کشادند و 
حديقه روزگار به سان . افالکيان نويد شادی فرستادند

ايام هبار از اهتزاز نسيم اين مژده طراوت و نضارت 
امل جان و جان عامل از اين نويد دولت جاويد ع. پذيرفت

آثار امن و امان . و وفور سرور و افراط نشاط برگرفت
از نوار عدالت و نضفت به عامليان پديدار گشت و 
فراشان امنيت و مجعيت از مامن عمل و احسان به 

 ».جهانيان منودار شد
 

باالحصار کابل و کهزاد دنباله ماجرا را در 
پيش از اين که «: چنين پی می گيرد خیپيشامدهای تاري

زمان شاه طبق دستور معينه به تاالر ديوان خاص رفته 
و بر مسند پادشاهی تکيه بزند، به سواری فيل خاصه 
برای احتاف فاحته بر مزار پدر خويش عازم چهارباغ 

 . کابل شد
 

می گويند در اين روز، مشاری از فيل هايی را که 
ه بود، زينت منوده و محايل گل تيمورشاه از ملتان آورد

بر سر و گردن آن ها آويخته بودند و خود زمان شاه 
به سواری فيل خاصه که در زير گل و محايل غرق بود، 
از ميان کوچه های کابل گذشت و به مزار پدرش رفت و 

 . به مهين ترتيب به باالحصار مراجعت کرد
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رگ عندالوصول فيل سواری زمان شاه به دروازه بز...
باالحصار، نقاره نواخته شد و دهل و سرنا به صدا 

شاه در غرش توپ های شاديانه از فيل فرود . درآمد
آمد و در حالی که مجعی از امرای دولت در گرد و 
نواحی او ديده می شد، و نزديک تر او سردار پاينده 
خان بارکزايی و سردار رمحت اهللا خان کامران خيل 

امين امللک بابری ديده می  سدوزايی و نور حممد خان
 ...شدند، به تاالر ديوان خانه باالحصار نزديک شد

 
اين گونه، زمان شاه جوان بيست و دو ساله، در حالی 
که بار سنگين سلطنت را تازه بر دوش احساس می کرد، 

 .داخل تاالر شده بر ختت پادشاهی پدرش تکيه زد
 

صار کابل زمان شاه در يک فضای پرهنگامه در باالح... 
اين هنگامه در حرمسرای شاهی در . بر ختت نشست

پيرامون ارگ شاهی، در ديوان خاص در واليات و در خاک 
های مفتوحه امپراتوری درانی مهه جا حکمفرما بود و 

در حرمسرا در ميان زنان . در هر جايی معنايی داشت
تيمورشاه، در ميان مادر اندرانش، عبارت بودند از 

در ديواخنانه خاص ارگ شاهی، عبارت بود کينه زنانه، 
از جاه طلبی و خود خواهی يی که برادران زمان شاه 

در  واليات، خمصوصا در قندهار و . را آرام منی گذاشت
هرات که در يک جا شهزاده مهايون و در جای ديگر 
شهزاده حممود به حيث نائب احلکومه حکومت می منودند؛ 

جاه طلبی و ادعای  هنگامه مذکور به شکل رقابت و
سلطنت تبارز منود و در خاک مفتوحه امپراتوری درانی 
و خارج حدود آن در ممالک مهسايه هند و ايران، بار 
اول زمان شاه با حتريکات دستگاه استعمار انگليس رو 
به رو گرديد و هنگامه در آن جا ها به معنی حتريکات 

 .و اغوای سيک ها و قاجار ها ظهور کرد
 

رتيب، زمان شاه سومين پادشاه سدوزايی، بدين ت
ناگهان با يک جهان خمالفت ها و دسيسه ها و اغواها 
از دورن حرمسرا تا خارج حدود و ثغور خاک های 

 .»امپراتوری درانی مواجه گرديد
 

به گونه زمان شاه پس از نشسنت بر اورنگ جهانبانی، 
با يی که مهه تاريخ نويسان نوشته اند، به راستی 

نی از چالش ها رو به رو بود که بزرگرتين آن ها جها
توطئه ها و دسيسه های بی پايان خان ها و بيگمان 
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. سران قبايل پشتون و رقابت های سرداران درانی بود
ناگزير می گردد تا اقتدار آنان را حمدود از اين رو، 

 . گرداند

 پادشاهی نو،شاه «: فريه در زمينه چنين می نگارد
برای رداخت حقوق بازنشستگی و مستمری پخويش را با 

امتيازات  دادن پدرش و سرسپردهو  ن پيشيناکارگزار
، آغاز می )که خمالف او بودند(برای سرداران گوناگون 

 . می کشدرا  ديگرمشاری اما . کند

به شاه  رنفوذ زيادی ب هنگام اين در مشاوران شرير
ضعف می سازند که  متقاعدآن ها او را . دست می آورند

 رخت بر بسنتباعث  ،برابر سرداران و مدارای پدرش در
 دسته ب کشور رفاهی گرديده که توسط جدش امحدشاه در

داده و  را تغيير روشو توصيه می کنند اين بود آمده 
 .قدرت مطلق را به دست خود گيرد

 یجايه حتقق اين هدف، آغاز به جاب به خاطرزمانشاه،  
زمان ايجاد سلطنت، مقامات بزرگی می کند که از 

شخص  احت. مفتخواران به ميراث مانده بودند چونان
اين  ۀنيز از خدع وی بود،پاينده خان که ختت او مرهون 

نفوذ او فوق العاده . تغييرات فاحش بيرون منی ماند
کاهش داده شده و اين برکناری ها مدت زيادی باعث 

منی شود که مشاوران جاه طلب او  ه يیتسکين دهلر
شنهاد کرده بودند، لذا افراد سرشناسی که بر پي

، بازداشتبنياد سوگند رمسی به دربار جذب شده بودند، 
اين کشتارهای خونين باعث . می شوندکشته يا  وزندانی 

کابل گرديده و شهروندان به  آشفتگی دردامنه يابی 
اين . زودی در زير يوغ های آهنين قرار داده می شوند

رد باعث فاصله گرفنت مردم از شاه خشم و استبداد بيمو
 .جديد می گردد

آزاد شده  ،که پس از زندانی شدن در ارگ شاهبرادران 
مردم را به به واليات رفته و در مهه جا  ،بودند

آن ها که خود در توطئه . نافرمانی بر می انگيزند
 سرکوب برایدر موجوديت سربازانی که  دست داشتند،

تالش برای سقوط  از ،دشده بودنفرستاده ها  آشوب
به فتنه برای حتقق آن  خود ابا نورزيده و برادر

واکنش  شاه زمان با ترس از. می دهند انگيری ادامه
 صرف ،بود او اختيار کسانی که در کشتار ، ازسراسری
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پسران تيمورشاه،  ميان اما منازعه در. نظر می کند
وجود ه را ب کشتار مقدمات صحنه های قتل عام و

 ».ها می شود باعث پايان سلطنت سدوزی ،آورده

گر چه زمان شاه در ...«هر چه بود، به گفته فرهنگ، 
پايتخت به آسانی بر حريفان خود چيره گرديد، اما 

دو برادر او ...کار او در واليات به اين آسانی نبود
که هر دو بزرگرتين بودند، در قندهار و هرات فرمان 

لی قندهار که بزرگرتين وا -شهزاده مهايون. می راندند
پسر تيمورشاه و از مادر سدوزايی بود، هويدا بود که 

وی پيشنهاد شهزاده . خود را مستحق پادشاهی می مشرد
را در باره بيعت منودن به او و دوام دادن به 68زمان

و زمانشاه اردوی کابل 69حکومت قندهار، با تکرب رد منود
ی در برابر را به سرکردگی پاينده حممد خان حممد زاي

 » .او گسيل داشت
 

مهايون ...«، تاريخ درانيانبه گفته نويسنده کتاب 
شاه نيز سپاهی وافر فراهم آورد و از قندهار او را 

تا قندهار 70در باغ بربو که چهار ميل. استقبال کرد
مسافت دارد، تالقی دو سپاه شد و هر دو در آن خاک به 

ر و مهيای مسافتی از يک ديگر اردو زده و چون حاض
کارزار گرديدند، مهرعلی خان امير آخور برادر زاده 
سردار مدد خان اسحاق زايی از طرف مهايون شاه و 

                                                 
کتاب   35-33. شاد روان عزيز الدين وکيلی پوپلزايی در ص.  68

خانوادگی، منت  با هبره گيری از اسناد و مدارکدره الزمان 
کهزاد اين . فرمان زمان شاه به شهزاده مهايون را آورده است

 . برگرفته است باالحصار کابل.  ص. سند را از مهين کتاب در ص
فشرده  پاسخ مهايون به فرمان  تاريخ درانيان 139. در ص.  69

شاهزاده مهايون در جواب نوشت که ...«: زمان شاه آمده است
ينی دارامللک قندهار را پدر ما تيمورشاه صوبه داری و جانش

که ملک موروثی نياکان و ختتگاه اين خاندان عظيم الشان است، 
من به مفوض فرموده بود، و در واقع تشريف واليت عهد خويش 
عدال و حقا زيب قامت قابليت من منوده اگر کرب سن در سلطنت 
ملحوظ است، من از مهه اخوان اکربم و اگر نص حکم پدر شرط 

و افسر، مهين جانشينی من در درامللک، ميل و رضای استحقاق ختت 
او را شاهدی معترب، پس بالخالف خالفت حق من است و خلعت سلطنت، 

 »  ....پيکر مرا مسلم
 

می نويسد که مهايون بی  باالحصار کابلکتاب  304. کهزاد در ص
 .درنگ در قندهار اعالم پادشاهی منود و به نام خويش سکه زد

 . دوکروهی قالت نوشته است سراج التواريخ 64 .کاتب در ص.  70



 131

پاينده خان از طرف شاه زمان برای جنگ پيشقراول 
نامزد گرديده مهين که دو سپاه با يک ديگر مقابل 
شدند، سردار قشون مهايون شاه با مجعی از مهراهان خود 

ف را در غالف و به جای جنگ آهنگ اطاعت تيغ های خال
 . شاه زمان کرده، به لشکر او ملحق شدند

 
چون شاهزاده مهايون اين حالت را مشاهده کرد، و رايت 
اقبال خود را واژگون ديد، مضطرب و حمزون گرديده، 

 ....روی به فرار هناد
 

آن وقت سرداران و لشکريان قندهار به مالحظه اين که 
و سپاه زمان شاه بعضی را نسبت برادری ميانه ايشان 

و برخی را مراتب فرزند و پدری بود، ترسيدند که 
مبادا در اين خمالفت ميانه اقوام و ذوی االرحام 
خونريزی شود، متاما دست از ياری مهايون شسته، به 

 . سپاه شاه زمان و سايه عدل و مان او پيوستند
 

ن که پدر زن از امرا و سرداران مهايون، جز دلدار خا
و عجب اين که به حمض . او بود، کسی ديگری با او مناند

وزيدن باد نکبت، آن ها که پيوسته با او الف حقوق می 
. زدند، راه خالف و عقوق پيش گرفته، پشت بدو کردند

عاقبت مهايون با حالت زبون مهه جا از سپاه زمان شاه 
 فرار کرد تا به کوهستان و خاک بلوچستان پيوست و
خود را به نزد نصير خان که والی بلوچستان و 
خراجگزار سالطين درانيه بود، رسانيده؛ بدو پناه 

 . برد
 

شاه زمان مظفر و منصور با خبت يار و طالع مددکار 
وارد قندهار گرديد و مهين که به مسع او رسيد که 
مهايون شاه به طرف بلوچستان رفته، پناه به نصير خان 

شده، اراده منود که خود به طرف برده است، غضبناک 
 . بلوچستان رکضت منايد

 
در اين اثنا، عريضه نصير خان به حضور او رسيد که 

البته، بر رای «با کمال عجز و ابتهال نوشته بود که 
مبارک شهرياری مکشوف است که اين خانه زاد مهواره 
خادم مطيع و فرمانربدار دولتم و چاکر صديق و 

ن اوقات مهايون شاه به فريب و خدمتگزار حضرت؛ اي
اغوای بعضی مصاحبين کج رای بد انديش از جاده اطاعت 
و انقياد پادشاه و ولی نعمت خويش احنراف جسته و از 
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بيم ياس، و سطوت سلطنت فرار کرده، به حکم الغريق 
يتشبث بکل حشيش نزول به خانه درويشانه اين چاکر 

گرديده، از  آستان منوده، و مستجير بدين خادم فقير
کرده خويش نادم است اما تاب قهر و کيفر شهرياری را 
نيز ندارد، اين چاکر دستگير کردن و فرستادن او را 
به حضرت شهريار، خالف آيين فتوت و دور از رسم مروت 
دانسته، به خاکپای مبارک با قيد عهد و سوگند معروض 
می دارم که از اين زمان به بعد، آن شاهزاده واال 

ار هرگز قصد سرکشی و طغيان و آهنگ خمالفت و عصيان تب
با حضرت شهرياری خنواهد منود و تا اين بنده زنده 
است، وجها من الوجوه شر و فسادی از وجود او به 
ظهور خنواهد رسيد و لقمه نانی که از تصدق فرق مبارک 
پادشاهی برای ما بندگان ميسر و مرزوق است، از 

و عما قريب او را نصيحت کرده ايشان دريغ خنواهم کرد 
از جاده مستقيمه اطاعت و ارادت ثابت قدم و راسخ 
العقيده منوده به حضور پادشاه دولت پناه خواهم 
فرستاد که به شرف خدمت نايل و در سلک چاکران حضرت 

 . داخل شود
 

پس اکنون از رافت و مالطفت بی کران بندگان شهرياری 
ه او را به غالم بی استدعا و اميدوارم چنان است ک

 » .مقدار خبشيده در ميانه چاکرامن سر افراز فرمايند
 

شاه زمان به مالحظه کرب سن و خلوص عقيدت و قدمت خدمت 
نصير خان که پاس حقوق او بر خانواده درانيه فرض 

 »    .بود، فسخ عزيمت فرموده، از تنبيه برادر درگذشت
 

م تيمور شاه با توجه به اين که شهزاده حممود پسر دو
و والی هرات که مادرش خواهر سردار پاينده حممد خان 
بود، هم از پذيرش پادشاهی زمان شاه سر باز زده 
بود، زمان شاه پس از راندن مهايون از قندهار، قصد 

 71.لشکر کشی به هرات و رويارويی با حممود کرد
                                                 

به تفصيل » تاريخ افغان ها«فريه فرانسوی در کتاب .  71
رويدادهای دوره زمانشاه را از زبان دو منبع افغانی بازگو 

حممود ميرزا به خاطر «: او در زمينه می نويسد که. منوده است
به  آرامسازی شورش هرات مانده، منی تواند بنا به عهدی که

مگر زمانشاه پس از . برادرش مهايون داده، به کمک او بشتابد
ولی . شکست دادن مهايون، آماده می شود تا حممود را مطيع سازد

شورش هايی که در کابل رخ می دهد، او را ناگزير می گرداند 
 »    .به کابل برگردد
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: در زمينه می نگارد سراج التواريخ 64. کاتب در ص

چون شهزاده  -روضه الصفای ناصریان به قرار بي«
حممود، والی هرات، از آهنگ اعليحضرت شاه زمان بدان 
سو آگاه گشت، کمر مدافعه تنگ بربسته، حفاظت قلعه 
هرات را به قليج خان تيموری سپرده، خود راه جنگ 
جانب اعليحضرت شاه زمان را برگرفت و در عرض راه 

حضرت شاه زمان آگاه شد که قليج خان طريق اطاعت اعلي
بنا . را پيش گرفته، با وی طرح مراوده انداخته، است

بر آن معاودت کرده چون به نزديک هرات رسيد، قليج 
خان ابواب شهر را برويش بسته، به مدافعه شهزاده در 

تا که شهزاده به حماصره . پس ديوار ممانعت نشست
پرداخته، رخنه در حصار ثبات وی انداخت؛ چنان چه 

مغلوب مشاهده کرده، از راه فرار داخل نارين  خود را
حصار شد و شهزاده هرات را متصرف گرديده، عريضه يی 
حمتوی بر عجز و انکسار نزد اعليحضرت شاه زمان ارسال 

و در منزل کشک خنود به مطالعه کارکنان رکاب 72داشت
شاهی پيوسته، شاه از منزل مذکور عطف عنان کرده، به 

بل مراجعت منود و هرات را به عزم سفر هند جانب کا
ترحم برادری و طريقه ذوی االرحامی مهچنان به شهزاده 

 ».حممود گذاشت
 

                                                                                                                                                             
 

در باره نامه شاهزاده حممود   تاريخ درانياننويسنده کتاب .  72
من از دل و جان مطيع فرمان و ...«: چنين می نويسد 142. ص در

چاکر آستامن و تا زنده ام هوايی جز بندگی در سر ندارم و 
حضرت شهريار را به منزله پدر بزرگوار خود شاه جنت مکان می 
دامن و اميدوارم چنامن که عرايضم را حمض از روی صدق نيت و 

د پادشاه مغفور حکومت کمال عقيدت دانسته مهان طور که در عه
مملکت خراسان و هرات با اين بنده بود اکنون نيز منشور 
ايالت اين مملکت را به نام من بنده مرقوم و اعطاء فرمايند 

 .که هرگز از اوامر و نواحی حضرت پادشاهی عدول خنواهم کرد
 

امراء و وزرای دربار نيز متفقا معروض داشتند که بندگان 
ز شاهزادگان را بايستی به طرف خراسان و شهرياری البد يکی ا

هرات بفرستد، پس اولی و انسب آن است که سلطان حممود را به 
شاه زمان البد به . حکومت آن مملکت مامور و مقرر فرمايند

اصرار ارکان دولت و استدعای بليغ چاکران حضرت، حکومت 
خراسان و هرات را به سلطان حممود تفويض منوده، منشوری برای 
وی فرستاد و خود عزيمت تسخير هندوستان منوده، داخل کابل 

 . گرديد
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گذشت زمان  باالحصار کابلکتاب  305. کهزاد در ص   
شاه در برابر برادرانش را لغزشی می پندارد که در 
آينده زمينه بربادی و تباهی پادشاهی او را فراهم 

ه رفتار مساملت کارانه زمان شبهه يی نيست ک«: آورد
شاه و اغماض او از خمالفت برادرانش مهايون و حممود و 
عدم تعقيب آن ها از حلاظ ايجابات وقت و اخالق 
بزرگوارانه شاه، دال بر ديد هبيخواهانه او می باشد، 
ولی طوری که گفتيم، اجباری هم پيش رو بود، که 

رتی که آن هم در صو. عجالتا ديگر عقب آن ها نگردد
سلطنت او از طرف هر دوی آن ها شناخته شده بود، با 
اين هم اگر از نظر مفاد عمومی مملکت و مفاد شخصی 
شاه نگاه شود، عدم تعقيب شهزادگان اشتباهی بود که 
نتايج آن در سال های بعد به صورت مشکالت بزرگرتی 
تبارز کرد که به سقوط سلطنت زمان شاه وکوری چشم او 

جنگی های دامنه داری اجناميد که در خالل و به خانه 
آن سيک ها قوت يافته، دست استعمار در حواشی مملکت 

 . رسيد
 

به هر رو، در حالی که شاه حممود کماکان در هرات و 
مهايون در بلوچستان در جماورت قندهار ماند، شاه زمان 
پسر خوردسال هفت سال خويش شهزاده قيصر را در 

کابل برگشت و برای کشورگشايی  قندهار گذاشته، و به
های خويش که بدان عالقه مندی زيادی داشت، ترتيبات 
حرکت را به جانب پيشاور گرفت و به اساس بعضی مآخذ، 
بدان صوب حرکت هم کرد که وقايع نامساعد من مجله 

اين جتاوز . جتاوز شاه مراد بيک امير خبارا بروز کرد
مده و بار ديگر در زمان سلطنت تيمورشاه هم به عمل آ

 . تکرار شد و دامنه آن به جنوب آمودريا کشيد
 

که ] قزلباش[به امر شاه زمان، حممود خان سپاه منصور 
مست حکمرانی کابل را داشت، عليه مهاجم حرکت کرد و 
بعد از مقابله های بسيار شديد اسير شد و شاه مراد 

ولی در مقابل سران  .بيک بلخ را در حماصره افکند
باالخره خواهان صلح شد و ايلچی و حتايف به  درانی

به شرطی که شاه سدوزايی  73.دربار زمان شاه فرستاد
زمان شاه که عجالتا . تعهدات عصر پدرش را احرتام کند

                                                 
دليل اين کار، هتديدی بود که از سوی آقا حممد خان قاجار .  73

در اين باره در گفتار بعدی . برای امير خبارا پيش آمده بود
 .خواهيم نگاشت
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به مسايل خمتلف مقابله برادران و نقشه های فتوحات 
هند مشغول بود، با شاه مراد بيک کنار آمد و 

پار دريا کشيد و شاه  مشاراليه بار ديگر خود را به
 .   »به سرعت از کابل بار ديگر طرف پيشاور حرکت کرد

 
اين داستان را چنين پی  تاريخ درانياننويسنده کتاب 

 :می گيرد
در اين بين خرب رسيد که نصير خان حاکم بلوچستان «

وفات کرده و پسر خردسالی موسوم به حممد خان از او 
ير خان که جوانی خلف مانده و اکنون خواهر زاده نص

رشيد است، بر مسند رياست نشسته و قصد دارد که 
فرزند نصير خان را از خاک بلوچستان و جايگاه رياست 
موروثی اخراج و ازعاج منايد و شهزاده شاهزاده مهايون 
را نيز اغوا می منايد که ديهيم و گاه پادشاهی حق 
تست و هرگاه اراده اسرتاد حق مغضوب و استدراک مقام 
مطلوب خويش داشته باشی مرا ممکن است که طائفه 
درانيه را برای تو مجع آوری منوده تا با استعدادی 
وافر و عده ای از عساکر به قندهار محله برده بر ختت 
سلطنت موروثی جلوس منايی و برادر کهرت که به ناحق 

 .وارث افسر شده است، از دراملک نفی کنی
 

د، حافظ شير حممد خان چون اين خرب به زمان شاه رسي
خود که مردی عاقل و متين و صاحب 74وزير –خمتار الدوله

رای زرين بود، با سيد خداداد نامی از سادات شوراک 
از جانب معتمدالدوله و امين امللک مامور  75و پشين

بلوچستان کرد و فرمود به هر حنوی که شده باشد، بايد 
ا و تسليم شهزاده مهايون را از وحشت و بيم به راه رض

آورده، چندان پند اندرز دهيد که دلش رام و خاطرش 
و خود پس از . آرام شده باشد با مشا نزد من آيد

اصدار اين حکم، به قصد تسخير هندوستان حرکت کرده 
 . داخل پيشاور گرديد

 
از آن سوی، خمتار الدوله و سيد خدا داد چون به 

را به  بلوچستان و خدمت شاهزاده مهايون رسيدند، او
هر زبان بود از طرف شاه زمان ايمنی و اطمينان 
داده، به مهراه خود برداشته از عقب موکب شهرياری 

                                                 
 .نوشته است» اشرف الوزرا«کاتب او را .  74
 

 .اد فوشنجی نوشته استکاتب او را سيد خداد د.  75
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در اثنای طريق، سيد مشاراليه . روانه هندوستان شدند
با مهايون شاه مواضعه و سازشی کرده، وی را اميد و 
نويد داد که من به تدبير صائب و فکر دوربين خود 

خواهم رسانيد و عن قريب بر سرير ترا به پادشاهی 
مشروط بر اين که منصب وزرات . سلطانی خواهم نشاند

و هر دو در اين باب عقد . خويش را به من تفويض کنی
. مواطات بسته از دل و زبان هم قول و هم پيمان شدند

شير حممد خان هبادر که مردی سليم النفس و خداترس 
ود انديشيد که بود، از سر آن ها آگاهی يافته، با خ

اگر هر آيينه من به پاس حق نعمت و حفظ خدمت شاه 
زمان، شاهزاده مهايون با اين سيد را به قتل رسامن، 
بر خالف دين و آيين خود ارتکاب امری منوده و از طريق 
فتوت و مروت و شناخت حق نعمت قديم خاندان سلطنت به 

 . يک سو افتاده خواهم بود
 

پادشاه تقديم و معروض منود که  هلذا عريضه يی به حضور
سيد خدا داد مهايون شاه را مطمئن القلب منوده و به 
مهراه خود برداشته به حضرت شهرياری می آيد، چون در 
. اجنام اين خدمت ديگر حاجتی به وجود اين چاکر نيست
. اگر مقرر شود، زودتر خود را به رکاب پادشاهی رسامن

ه خود را از اين شر و باجلمله شير حممد خان بدين چار
فساد مستخلص ساخته، حسب االمر شهرياری حاضر رکاب 

  76.گرديد
 

مهين که خمتار الدوله خود را به حضرت پادشاهی 
رسانيد، سيد خداد داد وقت را غنيمت مشرده، شاهزاده 
مهايون را شاه خواند و بر سرير نشانده، سکنه اطراف 

ود و مجعيتی و نواحی را به خدمت و اطاعت او دعوت من
گرد او فراهم آورده عزيمت تسخير قندهار کردند و 
مقصود شان اين  بود که اول دارامللک قندهار را 
متصرف شده، پس از آن به تصرف و تسخير ساير بالد 

چون به ظاهر قندهار رسيدند، . افغانستان بپردازند
سرداران و رجال مقيم قندهار که در خدمت شاهزاده 

جتماع منوده و شاهزاده قيصر را که در قيصر بودند، ا

                                                 
و آن گاه ...«می نگارد که  سراج التواريخ 65. کاتب در ص.  76

که شرف جبهه سايی سده سنيه عظمی دريافت، اعليحضرت شاه 
زمان را بر کنه معامله و مکايد شهزاده مهايون و سيد خداد 

 . »داد، زبانی آگاهی داد
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آن وقت طفلی هفت ساله بود، بر اسبی سوار کرده به 
 77».قصد مقابله از شهر بيرون شتافتند

 
سرداران سپاه شهزاده «78با رويارو شدن دو سپاه،  

يک . لشکريان خود را به سه دسته آراستند 79قيصر،
دسته پنجصد نفری سواره به فرماندهی حممد خان 

را به نگهبانی شاهزاده گماشتند و دو دسته 80زايیسدو
 . ديگر از يمين و يسار رو به جنگ هنادند

 
سراجنام، لشکريان مهايون شکست يافتند، چنان چه حمال 
فرار بر پياده و سوار تنگ و گلوله توپ مانند باز 
رويين چنگ، فراريان جنگ را که چون مرغ تيز پرداز 

جستند، در ربوده، به از فرود و فراز راه جواز می 
 . خاک هالک می افکند

 
در اين گير و دار، مهايون با چند سوار از ميان سپاه 
خود بيرون تاخته، به قصد کشنت شهزاده قيصر خود را 
به نزديک دسته او رسانيده، مششير از نيام برکشيده، 

درانی ها که چشمان شان به شاهزاده . بر او تاخت
با او را مصلحت ندانسته، از  مهايون افتاد، در آويخنت

کشنت او انديشيده؛ قيصر را تنها گذاشتند و مهگی 
مهايون بر قيصر تاخت و با مششير به او . پراکنده شدند

نواخت که گردن او را جمروح کرده، از آن جا گذاشته، 
 .   بر دست او رسيده، انگشتان وی را نيز حراحت رسانيد

 
هزاده امحد، فرزند مهين که قيصر از اسپ افتاد، شا

مهايون، چون پسر عم خود را در آن حالت ديد، ماللتی 
بر او دست داده، پدر خويش را مالمت منود و نکوهش کرد 
که اين طفل صغير بی تقصير، برادر زاده و نازل 

اين چه . منزله فرزند تست و مرا به جای گرامی برادر
از بی انصافی بود که تيغ بی دريغ بر روی او آخته، 

                                                 
 ، مهان جاتاريخ درانيان.  77
بعد در زمينه می خوانيد، فشرده منت است آن چه از اين به .  78

که با اندکی ويرايش و ساده سازی و روان نگاری آورده شده 
 . است

از : می نويسد سراج التواريخ 66. کاتب در زمينه در ص.  79
اين سو، سردار پاينده خان بارکزايی با گدو خان که در 
قندهار بودند، حراست شهر را به يار حممد خان سدوزايی 

 . رده، خود ايشان لوای مدافعه برداشتندسپ
 . کاتب نام اين شخص را يار حممد خان سدوزايی نگاشته است.  80
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اسب سرنگون ساختی؟ اين کار مشا از فتوت دور بود و 
 . نزد ارباب مروت غير معذور

 
در آن : مهايون شاه نيز نادم و متاسف گرديده، گفت

حال آتش غصب نه چنان شعله ور بود که برادر زاده را 
از ديگری فرق بگذارم، بل که هيچ ملتفت وی نبودم و 

 .     طا بدو رسيدمششير من نه به عمد بل که از روی خ
 

اين را بگفته و از اسپ پياده شد و برادر زاده را 
در آغوش کشيد و او را نوازش فراوان کرده، بی درنگ 
جراحی را خواسته و فرمان به معاجله او داد و با هم 
در ميانه کنار درختی نشسته، دمی از رنج تعب و خشم 

ن و و غصب بياسودند و ناهاری طلب کرده، به خوردن نا
 ».کباب پرداختند

 
به هر رو، چون خرب گرفتاری شاهزاده قيصر به دست  

مهايون، به مسع سپاه پادشاهی که از قفای فراريان 
رفته بودند، رسيد؛ متحير و ملول گرديده، سراسيمه 
برگشتند و در شگفتی متام بودند، و خوی را مالمت می 

ه شد منودند که با آن که فتح و ظفر نصيب ما بود چگون
که شاهزاده ما دستگير دمشن شد و اين کار را چه عذر 
هنيم و در حضرت شاه زمان به چه زبان اين واقعه را 
شرح  دهيم و سخن او با ما چه خواهد بود و با ما 

 . غفلت زدگان چه معاملت خواهد منود
 

باری، عبداهللا خان نور زايی و يحيی خان نسقچی باشی و 
پسر پاينده خان  –خان گدو خان بارکزايی و فتح

بارکزايی با مجعی از سواران از بيراهه راه پيشاور 
پيش گرفتند که خود را به شاه  زمان رسانيده، صورت 
واقعه را معروض دارند و باقی سرداران و قشون 
قندهاری با مهايون شاه متفق گرديده، مهايون قرين 
پيروزی و ظفر با حشم و لشکر داخل قندهار گرديده، 

رفع رايت شهرياری و نصب آيت کامکاری پرداخته،  به
سکه و خطبه به نام خويش ساخت و بدون هيچ مانع و 
معارضی مالک تاج و نگين و بر اريکه ملکت مکين 

 . گرديد
 

در اين هنگام، امحد خان نورزايی که می خواست نزد 
زمان شاه به پيشاور برود، چون مابين راه هرات و 

که شاهزاده قيصر دستگير مهايون قندهار رسيد و شنيد 
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گرديده و عبداهللا خان برادرش فرار از جنگ کرده، و 
مهايون در قندهار رايت پادشاهی افروخته است، بر آن 
شد تا به قندهار يورش برده، مهايون را بر انداخته، 

 .او را دستگير و نزد زمان شاه بربد
 

 چون به ظاهر قندهار رسيد، مهايون شاه نيز ترتيب
امحد خان  نيرنگی . سپاه داد و از شهر بيرون شتافت

در سر داشت که شبانه خود را به قندهار رسانيده، 
ناگهانی داخل شهر شده، با اطمينان قلب و پشتوانی 

 -81مگر عبدالرحيم خان. شهريان به جنگ مهايون بپردازد
پسر رحيم داد خان بارکزايی که دروازه شهر به او 

را به شهر راه نداد و امحد خان سپرده شده بود، او 
 .  ناگزير به بازگشت شد

 
مهايون پس از آگاهی يابی با سپاهيان خويش خود را به 

هر دو لشکر با يک 82شهر رسانيد و در موضع گورکان
ديگر در آويخته و چنان با هم آميختند که دوست از 
دمشن شناخته منی شد، و کار جنگ از توپ و تفنگ به 

 . کشيد و رزمی سخت در ميانه رفتخنجر و مششير 
 

که در قشون مهايون قائد و سر دسته بود، 83مال خدا داد
يوسف خان تشريفات چی باشی زمان شاه . زمخی و خسته شد

که سر دسته سپاه امحد خان بود، نيز زمخی و دستگير شد 
که با شفاعت برخی از سرداران که با او خويشاوندی 

 . داشتند، از مرگ جنات يافت
 

و از اثر جراحات و 84سر اجنام، امحد خان هم گريخته،
خونريزی در چهار فرسنگی کار زار بر زمين افتاد که 

 . مال حسن درويش او را برداشته، به خانه خود برد

                                                 
 . کاتب در مهان جا نام او را عبدالکريم خان نوشته است.  81

نام اين جا را کوهگران  سراج التواريخ 66. کاتب در ص.  82
 . نوشته است

خداد داد فوشنجی با  سيد... «: کاتب در مهان جا می نويسد.  83
مال خداد داد از مهراهان شهزاده و يوسف خان مهماندارباشی از 

 »...پيروان امحد خان زخم برداشته
گريخنت او از «: می نويسد سراج التواريخ 67. کاتب در ص.  84

با ... سبب آن بود که اکثر مهراهانش، از جنبای طوايف درانی و
ه خوف اين که مبادا او متابعان شهزاده هم قبيله بودند، ب

را به دست شهزاده دهند، طريق فرار اختيار کرد و مسافت شش 
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روز ديگر، مهايون او را احضار کرد، که بنا به شفاعت 

. سادات و درويشان و علمای قندهار از خون او گذشت
از خوف جان خود، با مهايون عهد خدمت امحد خان نيز 

بست و پيمان منود که از فرمان او نگذرد و راه خطاء 
 » .و عصيان نسپرد

 
بقيه  سراج التواريخ 68و  67. ص. روانشاد کاتب در ص

شاه زمان از «: داستان را چنين پرداز منوده است
کردار برادرش آشفته خاطر شده، به عزم تنبيه و 

ور برخاسته، وارد کابل شد و در سرزنش او از پيشا
خالل اين احوال، بعضی از مردم قندهار از راه خفا به 

شاه پس از . شرف حضور اعليحضرت شاه زمان می پيوستند
رسيدن به کابل، با لشکر آراسته، روی به سوی قندهار 
آورده، به مسافت و فاصله چهل کروه از قندهار 

فراز خان رسيده، سردار پاينده خان ملقب به سر 
 . بارکزايی را پيشرو سپاه خويش قرار داد

 
از آن سو، شهزاده مهايون نيز به مدافعه برخاسته، 
سردار امحد خان را که هنوز جراحتش التيام نيافته 
بود، به مهان عهدی که از وی گرفته و پذيرفته بود، 
اطمينان منوده، به قراولی گماشت و ديگر اعيان معتمد 

نگه داشت و به دنبال لشکر جای  خويش را پيش خود
چون هر دو ساالر جانبين که مامور هر اولی . گزيد

بودند، با هم مالقی شدند، سردار امحد خان که با 
شهزاده مهايون عهد توريه منوده بود، از شهزاده رو بر 
تافته، با سردار پاينده خان نزد اعليحضرت شاه زمان 

 . آمد
 

ضيه پای ثبات لغزيده، را از اين ق] مهايون[شهزاده 
شب هنگام با معتمدين خويش راه فرار به جانب هرات 
پيش گرفته، نزد شهزاده حممود والی آن جا رفت و خرب 
گريخنت او به  قندهار رسيده، زوجه سردار پاينده خان 
که با دليران وقت و مردان زمان توامان بود، مششيری 

اسپ شده، محايل انداخته، و برقع به رو کشيده، سوار 
شهزاده قيصر را از زندان بر آورده، بر مسند حکومتش 

                                                                                                                                                             
کروه اسپ رانده، از کثرت خون که از جراحتش ريخته بود، 

 » .مدهوش شده، از زين بر زمين سرنگون گشت
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احلق که آن عفيفه جليله زاينده شجعان ميدان (بنشاند 
 جنگ و آورنده مردان ناموس و ننگ بوده، 

 
 زنی از بسی مرد چاالکرت

 )به گوهر ز دريا بسی پاک تر
 

و پس از آن که شهزاده را بر مسند حکومت قندهار 
منادی را امر کرد که ندای سلطنت استقرار داد، 

اعليحضرت شاه زمان را به گوش هوش مردم شهر و بازار 
 . برساند

 
داماد سردار پاينده  -در خالل اين حال، مرتضی خان

خان خواست که در فتنه باز کند و دست تاراج به دکان 
آن بانوی مشکوی عصمت و عفاف تيغ 85.های شهر دراز

وده، پای اعتسافش را به انصاف برآورده، زمخدارش من
زجنير بر بست تا که به التماس عبدالستار شاه نام 

و فردای آن،  86فقير او را از قيد و زجنير رها داد
اعليحضرت شاه زمان با اردويش داخل قندهار شده، فتح 

                                                 
کتابش  149.در زمينه در ص تاريخ درانياننويسنده کتاب .  85

می که داماد پاينده خان مرتضی خان نا...«: چنين نوشته است
بود، مانند دزدی که بازار آشفته جويد، قصد چاپيدن بازار و 
دستربد به حجره جتار را منود ولی زوجه پاينده خان او را 
ممانعت کرد و با کارد وی را جمروح ساخته دستگير و جمروح 

 »...داشت
 

دادگرانه در  افغانستان در مسير تاريخ 383. غبار در ص.  86
برای  بار اول يک مرد مشکوک و ...«: ه چنين می نويسدزمين

مشتبه به نام ميا عبدالستار شاه در زير نقاب روحانيت 
بعد . برخاست و از مرتضی محايت منوده، او را از حبس جنات داد

ها منونه اين گونه هندوستانی ها در افغانستان بسيار شد که 
را در امور در زير ماسک مذهب و روحانيت، پوشيده و آشکا

 ».سياسی کشور مداخله و ختريب منودند
 

از داستان مردن تيمور شاه با زهر گرفته، تا به پادشاهی 
رساندن زمان شاه از سوی رمحت اهللا خان درس آموخته يکی از 
مدرسه های مذهبی پيشاور به کمک قيوم جان جمددی و پيدا شدن 

شور، می سر وکله پيران و مرشدان رنگارنگ در چهار دانگ ک
توان چنين برداشت منود که امپرياليسم  جهاخنوار انگليس که 
مقارن با اين زمان در سرزمين هپناور هند ريشه يی جا گرفته 
بود، در پی از هم گسيخنت شيرازه سرزمين خراسان برآمده و 

 .   آغاز به کارروايی هايی منوده بود
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خان مير آخور ابن سردار پاينده خان مذکور را به 
و چون به تعاقب شهزاده گماشته 87تاريخ امحدیقول صاحب 

او از دست رفته بود، مسافتی قطع کرده، بی نيل 
 88.مقصود مراجعت منود

 
اعليحضرت شاه زمان منشوری به نام شهزاده حممود والی 
هرات اصدار فرمود که او را روانه حضور منايد و 
شهزاده حممود عرض داشت منود که وی را از فرستادن 

و به 89شهزاده مهايون به پايه سرير سلطنت معاف دارد،
شهزاده مهايون از فراه عطف  –تاريخ سلطانیقول صاحب 

                                                 
. خنورده ام بر تاريخ امحدیمن تا کنون به کتابی به نام .  87

نوشته   امحد شاه درانی تاريخ شايد منظور شاد روان کاتب
عبدالرمحان هندی، ترمجه سيد حسين شيرازی باشد که چند سال 

به چاپ رسيد و من در  تاريخ درانيانپيش در ايران به نام 
مقايسه مو به موی آن چه . اين خبش مهواره از آن هبره جسته ام

آشکار می  تاريخ درانيانند با که روانشاد کاتب نگاشته ا
 . است تاريخ درانيانسازد که تاريخ امحدی مهو 

 
شايد هم روانشاد کاتب منت اردوی کتاب را در دسرتس داشته اند 

تاريخ امحد که درست روشن نيست که نام اصلی آن به زبان اردو 
  . تاريخ امحدیبوده است يا  شاه درانی

 
به نوبه خود  تاريخ درانيان شايان ياد آوری است که نويسنده
بدالکريم نوشته ع تاريخ امحد در نگارش کتابش بيشرت از کتاب

ايلچی خبارا به دربار استانبول که به خواهش رجال (خباری
؛ هبره )عثمانی آن را در باره تاريخ امرای افغان نوشته بود

 . جسته است
 

ران سردا«در زمينه می نويسد که  تاريخ درانياننويسنده .  88
و سواران چون به حمل کريش رسيدند، بر ايشان مکشوف شد که 
مهايون شاه خبت برگشته يک باره از آبادی آواره و به طرف 

 » .کوهستان فراری و متواری شده است و دسرتسی بدو نيست
 

حممود در ...«: در زمينه می نگارد تاريخ درانياننويسنده .  89
رياری به منزله پادشاه جواب معروض داشت که اگر چه حضرت شه

مغفور است، ليکن مهايون شاه نيز برادر مهرت مشا و من می 
باشد، علی هذا مستدعی چنامن که مرا از اين خدمت معاف 
فرموده، تفتيش و اخذ او را از من بنده خنواهيد و جز اين 
خدمت که از پاس حرمت اين دودمان جليل الشان دور است و 

کفران منسوب و مشهور، ديگر هر  مرتکب آن به منک حرامی و
 .»گونه امری باشد، بنده فرمامن و کمرتين چاکر آستان
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عنان جانب ريگستان کرده، داخل بلوچستان و از آن جا 
 . روانه ملتان شد

 
شاه زمان به فراغ بال قندهار و حمالش را نظم و نسق 
تازه داده شهزاده قيصر پسر خود را به خطاب وليعهدی 

و حافظ شير  واليت قندهار چنان چه بود، مفتخر ساخت
حممد خان خمتار الدوله را از عرايض حممود خان پسر 
نصير خان بلوچ، که عم زاده اش دست او را از حکومت 
بلوچستان باز داشته، خود متصرف شده و وی عرض پرداز 
حضور شاه گرديده چند عريضه به پايه سرير سلطنت 
فرستاده بود، با لشکر مامور بلوچستان منود که آن 

ا از تصرف برادر زاده نصير خان کشيده، سپرد واليت ر
حممود خان منايد، و خود اعليحضرت شاه زمان از قندهار 

 . حرکت کرده، وارد دارالسلطنه کابل گشت
 

شير حممد خان خمتار الدوله داخل بلوچستان شده، پس از 
حماربات شديد و قتل و جرح متعدد، داخل قالت نصير 

د ايالت پدرش نصب کرده، گرديد و حممد خان را به مسن
سرکشان بلوچيه را مطيع و منقاد وی ساخت و بلوچستان 
را نظم و نسق داده، بعد حممود خان را از راه تقبيل 
عتبه عليای سلطنت با خود برداشته، به حضور شاهزمان 

وی مورد الطاف شاهانه گشته، رخصت انصراف . آورد
خويش يافته، در بلوچستان رفت و به حکومت موروثی 

پرداخته، شش هزار سوار از مردم بلوچيه برای مالزمت 
رکاب شاهی مرتب ساخته، داخل سپاه دولت کرد و تا که 
زنده بود، از شاهراه سلطنت و اطاعت پادشاهان درانی 

 » .عدول ننمود
 

در باره لشکرکشی زمان سراج التواريخ  68. کاتب در ص
: می نگاردشاه به پنجاب و چگونگی پايان کار مهايون  

از گرفتاری شاه زمان به امور شهزاده مهايون و غيره «
گروه سيک در الهور آتش فتنه بر افروخته، خود سری 

هجری لوای تنبيه و  1210وی در سال . آغاز کردند
سرزنش آن گروه بر افراشته، از کابل حرکت کرد و از 
گذرگاه اتک عبور کرده، وارد سرزمين حسن ابدال و 

س شده، چند روزی به سير و شکار به سر نواحی رهتا
بارکزايی را با هبادر 90برد و امحد خان شاهن چی باشی

                                                 
نوشته است » شباهنگچی باشی« تاريخ درانياننويسنده کتاب .  90

 . بوده باشد» شاهين چی باشی«که شايد منظور هر دو 
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خان حممد زايی و غيره و هفت هزار سوار مقرر فرمود 
 ».که واليت ميان دو آبه جيلم و چناب را تصرف آرند

 
در اين هنگام مهايون 91،تاريخ درانيانبه گفته کتاب 

که به  92ليهنواحی قصبه  از بيراهه به اراضی ريگستان
فاصله پنجاه ميل از ملتان و در طرف ديره امساعيل 
خان ميان رود سند و جهلم واقع است، رسيد و در آن 
هنگام نزديک به يک صد سوار که مهه سردار و سردار 

 . زاده بودند، با فرزندش امحد مهراه او بودند
 

گويند که او در زير درختی از جامه شاهی به کسوت 
پاهی درآمده و ايستاده بود، به قصد اين که به هر س

وسيله که باشد، خود را به کشمير رسانيده، آن مملکت 
 . را متصرف شده، بر زمان شاه آغاز شورش کند

 
چون پيش از اين، به مهه حکام فرمان صادر شده بود که 
مهايون را هر کجا که يابند، دستگير منوده و نزد زمان 

د خان سدوزايی که در آن هنگام از شاه بفرستند، حمم
سوی زمان شاه حاکم ليه بود، پس از آن که از حضور 
او آگاهی يافت، بی درنگ با پنج صد سوار خود را به 

 . آن جا رساند
 

فرزند  -در جنگی که در گرفت، گلوله يی به امحد...
خود مهايون نيز دستگير . مهايون رسيده، کشته شد

 . گرديد
 

ز آگاهی از اين موضوع، حسن خان زمان شاه پس ا
پيش خدمت باشی خود را که رييس خدام بود،  -قزلباش

مامور فرمود که رفته، چشم های مهايون را بيرون 
آورده، و او را در هودجی نشانيده روانه کابل 

 ».منايد
 
به هر رو، هر چه بود، حسن خان قزلباش به ليه  

ن را به جرم رفته، به فرمان جهانبان، جهان بين مهايو
اين که با پادشاه زمان دعوی مهچشمی و مهسری داشت، 

                                                 
آن چه در زمينه می خوانيد، فشرده منت است که با اندکی .  91

 .ازی و روان نگاری آورده شده استويرايش و ساده س
نوشته  هليه  -افغانستان در مسير تاريخ 383. غبار در ص.  92

 . است
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بيرون آورده، او را در پالکی نشانده خدمت پادشاه 
 .آورد

 
شاه زمان اذن اقامت در اردو نداده، در حال امر منود 
که او را به مهان حالت ذلت و هوان به کابل برده، 

)] کابلدر باالحصار [( مهان جا که ساير اخوان حمبوسند،
 93».حمبوس منايند

  
آن چه مربوط می گردد به لشکرکشی زمان شاه به 
پنجاب، هر چند امحد خان بارکزايی در آغاز توانست 
سيک ها را شکست بدهد، مگر با مشاهده بی اتفاقی 

به قول صاحب (» کم دلی سواران درانی«سرداران و 
سستی لشکر درانيه و عدم اتفاق «و ) تاريخ درانيان

، نتوانست کاری را پيش بربد )به قول کاتب(» رانسردا
 .و ناگزير عقب نشست

 
پادشاه  -در اين ميان، نامه يی از عاملگير ثانی«

هندوستان مهدست ميرزا غالم حممد خان به زمان شاه رسيد 
مگر زمان شاه که . که وی را به هند دعوت کرده بود

اخبار نگران کننده يی از کارروايی های شهزاده 
برادرش از هرات به دست آورده بود، گرمی هوای -مودحم

هندوستان را هبانه آورده، از رفنت به هندوستان پوزش 
 » .خواست و آهنگ لشکرکشی به هرات کرد

  
روشن است شهزاده حممود، پس از آگاهی يابی از شکست، 
دستگيری و کور شدن مهايون و توامنند شدن روز افزون 

. نگران و پريشان شده بودرقيبش، بسيار  -زمان شاه
چه، حکومت مهايون در قندهار، ميان متصرفات او در 
هرات و زمانشاه در کابل، به سان ديوار ستربی بود که 

گذشته از آن، او . امنيت و ثبات او را وقايه می کرد

                                                 
افغانستان در پنج قرن  . 182-181. ص. ، صفرهنگ در زمينه.  93

هر چند امحد شاه و تيمور شاه در «: دادگرانه می نويسد اخير
يدند موقع ظهور بغاوت ها به اعدام خمالفان مبادرت می ورز

اما اين خنستين بار بود که در تاريخ دولت سدوزايی عمل 
وحشيانه و دور از مروت سلب بينايی يک برادر به امر برادر 

می توان گفت که اين اقدام که به قول . ديگر صورت می گرفت
مولف دره الزمان علی رغم نظريه و مشوره امرا و سرداران 

ها را نسبت به شاه  واقع شد، پايه های اعتماد و اطمينان آن
متزلزل ساخت و از اين طريق در حوادث بعدی که به انقراض 

 . »سلطنت زمان شاه و کور شدن او منجر گرديد، موثر بود
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پس از سقوط قندهار، بر آن سنجش داشت که مهايون در 
ه را از آن بلوچستان و کشمير بيکار ننشسته، زمان شا

 .سوی زير فشار خواهد گرفت
 

به هر رو، او در ظاهر به هبانه انتقام گيری از کور 
شدن برادرش مهايون، دست به يک رشته پويايی ها يازيد 

 .که روشن است زمان شاه را نگران می ساخت
 

، سراج التواريخ 70. اين بود که به نوشته کاتب، در ص
ه اعليحضرت شاه زمان از فتنه انگيزی شهزاده حممود ک«

خاطرگران شده بود، پس از رسيدن به کابل، با لشکر 
آراسته، راه قندهار برگرفت و از آن جا بدون درنگ 
آهنگ هرات منوده، چون وارد ميوند يا ميمند شد، از 
آن سوی شهزاده حممود از رود هيرمند با سپاه کينه 
خواه عبور کرده، حممد عظيم خان پسر مير هزار خان 
الکوزايی را با مجعی، پيشرو لشکرش قرار داده، از 
جانب اعليحضرت شاه زمان، مير آخور مهر علی خان 

 . مامور قراولی گشت
 

جانبين در موضع خاکريز با هم دچار گرديده، بازار 
کازار رواج گرفت و افواج شهزاده حممود هجوم آورده، 
فوج قراول شاهی را هزيمت دادند و توپ های شان را 

 »  .تصرف شدندم
 

شاه زمان پس از آگاهی يابی از پيک ناگوار گريز پيش 
، تاريخ درانيانبه گفته صاحب (قراوالن سپاه شاهی، 

) که با اندکی ويرايش و فشرده سازی ارائه می گردد
تاج شهرياری را که به چهار جيقه مکلل به گوهرهای «

 آراسته بود، از سر خويش برداشته، کالهی ساده94شاهوار
بر سر هناد و با کمال عجز و انکسار دست به دعا به 
درگاه قادر يکتا برداشته، فتح و پيروزی خود را از 
خداوند مسئلت منود و روی ابتهال و مسکنت به خاک 

قشون پادشاهی چون حالت عجز . ماليده، عاجزانه ناليد
و شکستگی شهريار را مشاهده منودند، چنين گمان کردند 

 . آهنگ گريز دارد که شايد پادشاه
 

به هر رو، شاه زمان از مهه پيشدستی کرده، به ميدان 
تاخت و تيری به چله کمان گذارده، به سوی دمشن 

                                                 
 .به گفته کاتب، از زمرد و املاس.  94
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انداخت و بدان تير آتش جنگ را تيز و دليرانه آهنگ 
ستيز و آويز کرد و هر دو سپاه رو به جنگ آورده، 
تيغ ها کشيده، مردانه کوشيدند مگر کاری از پيش 

 .، عقب نشستندنربده
 

آن وقت، شاه زمان فرياد برآورد که کجايند ياران و 
 هواداران من؟

 
اين بار نواب خان ايشک آقاسی و توکل خان و کشن خان 
قلماق با يورش به سپاه حممود، آن را شکست دادند و 
حممد عظيم خان رو به گريز گذاشتند و به جای آن که 

بياورد و به رو به سوی هرات بياورد به سوی هرات 
به مسافه  95سوی قندهار تاخت و در دهکده ذاه کرد

چهار فرسنگی قندهار به خانقاه درويشی به نام 
پناه برد که با شفاعت او به زمان شاه 96عبداجمليد

 »  .پيوست و با او پيمان بست
 

شهزاده حممود، پس از شکست در نربد با حممد خان هزاره 
، ساير سرداران در اين هنگام. يی به هرات برگشت

خراسانی که هنانی با امرای شاه زمان سازش داشتند، 
از مهراهی او پای خود را پس کشيده، در ميدان ماندند 

مگر با رسيدن به چشت، . و به شاه زمان پيوستند
شباشب نامه يی به حممود نوشته با پوزش خواهی و شکسنت 

 .پيمان با شاه زمان دو باره به او رو آوردند
 

هی حممود مادرش را برای مياجنيگری نزد زمان شاه وانگ
به قندهار فرستاد و آن بانو برای برقرای صلح ميان 
دو برادر؛ پيوندهای زناشويی را ميان فرزندان آن دو 

يگانه گور درج شاهی را «تدبير منود و به گفته کاتب 
به پسر شهزاده حممود و دخرت او را به اخرت برج سپهر 

 .»مودسلطنت تزويج فر
 

اين رويداد  افغانستان در مسير تاريخ 383. غبار در ص
حممود از در حيله پيش ...«: را چنين پرداز منوده است

او مادر خودش را با توبه نامه و تقديم انقياد . آمد
و وعده دادن دخرت خود به پسر زمان شاه به دربار 

 . زمان شاه اعزام کرد

                                                 
 کاتب، ذاکرد نوشته است.  95
 .کاتب، خانه عبداحلميد درويش نوشته است.  96
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را حتت الشعاع قرار عاطفه زمان شاه مصاحل سياسی کشور 

اين روش شاه . حممود عفو و باز حاکم هرات شد. داد
زمان اولين خطای بزرگ او بود که دولت افغانستان را 

 .»در سر آن گذاشت
 

داستان را چنين » تاريخ افغان ها«فريه در کتاب 
 :پرداز منوده است

خفته آتش خاموشی ياد شده،  رخدادهای گرماگرمدر «
شعله ور قوم افغان آغاز به  مياندر که به زودی  است
 ،امحدشاه احلاق شده بود از سویپنجاب که . می کند شدن

تصميم به بی درنگ و شاه زمان  می کند اعالم استقالل
 نگذشتهاما هنوز از سند . گيردمی شورشيان   سرکوب
برادرش مهايون به کمک اميران آگاهی می يابد که  است

او را  پيکاين . است گرفتهبلوچستان، قندهار را 
 راهاز  ،به الهور دست کشيده تاخنتمی سازد از  ناگزير

 . يورش بردکوه ها به قندهار 

طرفداران افغان  با خيانتبا نزديک شدن زمان، مهايون 
می خواهند او را دستگير و  رو به رو می گردد کهخود 

 ،گريختهاما به کمک بلوچ ها . به زمان تسليم منايند
به  را شاه زمان يک هزار سوار. ن می رودبه بلوچستا

اين که به چنگ رای بمهايون ولی  ،او می فرستد پيگرد
راه پيموده، ، چندين روز ديگر ودنش گرفتارنيفتاد و 

در يا اين هم، . پيش می گيردهرات راه و  گريخته
 شفرمان زمانشاه، چشم هاي بنا به وزمينداور دستگير 

 شادمان دخو خشونتبارمل اين عاز شاه . کشيده می شود
مارش انديشه بيشرت قدرت خويش، به  تتقوي برای ،شده
آن ها را  سوتا از يک  افتدبرابر اميران سند می  در

 سویاز مهايون جمازات منايد و از  پشتيبانیبه خاطر 
تا باج باقی مانده يی را را وادار سازد  ،ديگر

 ه تااز مرگ تيمورشا پيشچندين سال از بپردازند که 
 .بودندنپرداخته  آن هنگام،

آگاهی می که  بود بوالن رسيده گذرگاهشاه زمان به 
 سر و سامان دادن امورحممود ميرزا پس از  يابد که

عزم پيشروی از عقب نيرومند خويش در هرات، با لشکر 
. در سند است پيکار سرگرماو دارد، در حالی که او 

ا شرايط اين ناگزيری، ب توجه بهبا  از اين رو،
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اصل آن سه (هزار ليره باج عقب مانده  300پرداخت 
با فتح اهللا خان تلپوره ) برابر اين اندازه بوده است

 ،پس از آن ،راضی شده ،در سند و تائيد حاکميت او
 .بر می گردد ،با برادرش ی نربدبرا

 سویاز برگشت زمانشاه به آگاهی يابی حممود ميرزا با  
می  ر کوه های سياهبند سنگر، دباز ايستاده ،قندهار
شاه پيشروی می کند که زمان  هنگامی تنهاو  گيرد
دو . دو يا سه مارش از قرارگاه  فاصله دارد نزديک

 ميانبزرگی  ۀدهکد(در گوريک  برخورده،م ا هلشکر ب
عت پانزده سا و بر يک ديگر تاخته) گرشک و زمينداور

رزا ، خبت حممود ميسر اجنام. هم می جنگند با پيهم
برهم ش با نيروهايش خورد، ارتباطاتمی برگشته، شکست 

بستگانش از با صد نفر  تنهاناگزير می شود ، خورده
 .ديوارهای فراه عقب نشينی کندگريخته، پشت 

ه ، برها منودهرا به حالش  دمشن ،اين شاه زمان پس از 
 اردوپای ديوارهای آن  در و کندمی  هرات مارشسوی 

از سوی [با قوت متام  او ۀن محلليکن چندي .زند می
 و می شودعقب زده ] نيروهای مستقر در پادگان هرات

حممود ميرزا با  عقب نشينی می باشد که مادر ۀمرحل در
زمان را مطمئين می ، آمده قرارگاه اوه پيشنهادی ب

با حاکم تنها  ،ختت نداشته آرزوی تاج و حممودکه سازد 
 کشیکه مشتاق لشکر شاه. راضی می باشد ،هرات بودن در

جدی مورد هتديد قرار  طوره نقاط ديگری که به ب
بی  و گرددمی اين پيشنهاد خشنود  از ،بود د،شتندا

 .می کند تبا آن موافقدرنگ 

 برادر -حاجی فيروزالدين حممود و پسر -کامران ميرزا
غياب حممود به حيث حاکم گماشته شده بودند،  که در او
از ترسند تا قلعه  شهر میه برفنت  از ،ارگ مانده در

با . گارنيزيون تسليم نشود ن درياشخاص خايسوی 
آن ها  شگفتیدو برادر،  شساز باره در اطالعنداشنت 

زمان که بينند  میهنگامی خوشی آن ها است  از بيشرت
به دليل  اين کار را و است شاه عقب نشينی منوده
. ارندپندتازه می  نيروهایراس  رسيدن حممود ميرزا در

لذا با اميدواری به پيروزی خود، به سرعت سربازانی 
و شاه را تعقيب  آرايش داده ،دارند اختيار را که در
هفت  در »روز باغ«به اقامتگاه  اما هنوز. می کنند

ميلی جنوب هرات نرسيده اند که قليچ خان پارسيوان 
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 مرد با نفوذ در -تايمنی، خان مطلق خاف سردار(
که مورد اعتماد ) نظامی امور رخربه دو  شقلمرو

، به هنگام فرمانده ارگ کامران و فيروزالدين و
 نويد فرستد ومی به زمانشاه  پيکی غيابت آن ها بود،

با  و  آمده بی درنگ ، است او دست ارگ درکه می دهد 
 .بگيردسربازان خود آن را 

به ، بی درنگ گوارشهزادگان با شنيدن اين اوضاع نا
 آن ها بود و اختيار در دند که هنوزگر می هرات بر

ليکن به . يورش بربندارگ  رب چهار سو می خواهند از
آن ها که قليچ خان را . توپ بسنت آن بيهوده است

با تنها خود برگردد،  ۀوظيفه منوده بودند تا ب احضار
بسيار  ارگ هرات دژ. گيرندمی  پاسخآتش دو چند 

 درتواند  می واست بوده، خوب تدارک شده  مستحکم
حالی  ، دربيستدبرای چند ماه يی برابر هرگونه محله 

 آنه دارد تا ب نياز دو روزبه تنها که زمانشاه 
بينند  چون شهزاده ها می. بگيردآن را  رسيده و

مست خراسان ه طرفداران شان آن ها را ترک می کنند، ب
 .می گريزند

ه هرات را ب ،مقاومت بيشرت رو به رو نشدن بازمان با 
 سپس،. جا می ماند ماه درآن دست گرفته و مدت چار

 حاکم تعيين و عنوانميرزا را به  خود قيصر پسر
افغان  يک هزار  اها را ب هراتی سپاهفرماندهی 

سردار  او،. سپارد قليچ خان می سواره به سردار
که  می گماردقيصر ميرزا  وزير عنوانبه را پوپلزی 

مانشاه متايل يکجا که ز(حاکم خراسان پارس را لقب 
. می کند اختيار )منودن آن را با افغانستان دارد

 بهرا  يک قشون ديگر ،اين منظوره ب زمانشاه
فرماندهی قليچ خان  پوپلزی، جدا از فرماندهی سردار

واليت که  خراسان پارسه می گذارد تا قادر باشد ب
 شاه پس از. ، يورش بربداشغال آن را فيصله منوده است

جايی که  -می گردد به قندهار بر ،هاين تدبيراختاذ ا
به کابل می  چند روز پس از ،درآن مدت کوتاهی مانده

 97».رسد

                                                 
ذشته که موقعيت زمان شاه شايان يادآوری است که در گ.  97

لرزان بود، هرات در دست حممود و قندهار در معرض هتديد مهايون 
بود، پنجاب هم شوريده بود و خان های بلوچ کوس خودسری می 
نواختند و خود او در بلخ هم هيچ گونه نفوذ نداشت، و آقا 
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و «: می نگارد تاريخ دارانيانبه هر رو، نويسنده 
چون به طور حتقيق بر شاه زمان مکشوف شده بود که متام 
سرکشی و طغيان سلطان حممود به استهظار آقا حممد شاه 

ايران است، و آن شهريار سلطان حممود  قاجار شهريار
را در باطن تقويت و حتريص به خمالفت با برادر می 

علی هذا حماربت پادشاه ايران تصميم عزم منوده  ،منايد
که در اين اثنا بغته 98در صدد لشکرکشی به ايران بود

سفيری از طرف آقا حممد شاه با نامه ای مبتنی بر 
زياد و حتف گرانبها و اظهار دوستی و وداد و هدايای 

ارمغان های اعلی و چند راس اسپ تازی نژاد به 
 99».افغانستان رسيد

                                                                                                                                                             
حممد خان هم لشکر بزرگی در مشهد داشت، کابل هم در تب و 

. ه بود، پيشنهاد آقا حممد خان قاجار را بپذيردتاب؛ حاضر شد
مگر، به حمض شتافنت شاه قاجار به سوی گرجستان و سپس کشته 
شدن او، دستگير شدن مهايون و گرفنت هرات از حممود، چون شاهد 
پيروزی را در آغوش ديد، مغرور شده، دچار خطای حماسبه شد، 

د به ياری خان نه تنها نقض عهد منود، بل که در پی گرفنت مشه
روشن است، اين لغزش در آينده، . های سرکش آن ديار برآمد

زيرا  سبب برانگيخنت دمشنی . موجب نابودی پادشاهی او گرديد
 . ايران گرديد

 
در آينده، هنگامی که ايران پس از نزديک شده ناپليون به 
روسيه، در قفقاز در معرض خطر محله روس ها قرار گرفت، و 

ست دوستی و احتاد خود را به ايران پيش کردند، انگليسی ها د
و هبای اين دوستی را وجه املصاحله ساخنت پادشاهی زمانشاه 
. تعيين کردند؛ فتح علی شاه ديگر در سرنگونی او درنگ نکرد
 .در اين زمينه، در برگ هخای آينده به تفصيل خواهيم نگاشت

ت خمالفانه شاه زمان که حرکا«کاتب در زمينه می نويسد که .  98
شهزاده حممود را از حتريص و ترغيب آقا حممد خان فرمانفرمای 
ايران می دانست، تنبيه و هتديد او را که مکنون خاطر داشت، 
ابراز داده، در افواه انداخت که لوای گومشالی آقا حممد خان 

 ».را بر افراخته، جيش به جانب مملکت ايران در جنبش آرد
 

حممد خان قاجار، حممد حسن خان قراگوزلو در اين هنگام آقا .  99
را با پيشنهادهايی نزد زمان شاه و امساعيل آقای يساول مکری 
را نزد شاه حممود به هرات فرستاده بود که تفصل آن را پسان 

 . تر خواهيم آورد
 

چنين می  تاريخ سياسی افغانستانکتاب  114 -113. فرخ در ص
می نويسد شاه زمان  سراج التواريخاين که صاحب «: نويسد

انقالبات هرات را در اثر حتريک آقا حممد شاه قاجار دانسته، 
عزم تسخير ايران و تنبيه آقا حممد خان منوده، ولی آقا حممد 
خان، حممد حسين قره گوز لو را با هدايا و حتف نزد شاه زمان 
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فرستاده، و مشار اليه از تنبيه آقا حممد خان و تسخير ايران  

منود، خيلی جنبه خودستايی و ارجوزه تاريخی دارد که صرف نظر 
نزد ارباب بصيرت واضح و روشن است که به کلی از حقيقت عاری 

 . می باشد
 

در موقعی که نگارنده «: می نويسد 115. و در ادامه در ص...
سراج در کابل اقامت داشتم، مال فيض حممد هزاره مورخ و صاحب 

منود که سراج التواريخ فی  شخصا اقرار و اعرتاف التواريخ
است که مرحوم لسان امللک برای متلق  ناسخ التواريخاملثل مثل 

از قاجاريه نوشته، من نيز مهان رويه را جمبور بودم و خمصوصا 
نسبت به دولت ايران متعمدا بيشرت حقايق را خمفی می داشتم 

. زيرا به واسطه شيعه بودن مورد خصومت و خطر واقع می شدم
وه متام حتريرات من را مرحوم امير حبيب اهللا خان شخصا به عال

قرائت منوده و به ميل خود تغيير می داده و با حسادت و 
رقابتی که افاغنه نسبت به ايران دارند، از مورخی که در 
افغانستان حتت نظر تاريخ بنويسد، نبايستی غير از اين توقع 

 . »و حقيقت نگاری را انتظار داشته باشند
 
يان ياد آوری است که روانشاد کاتب اين موضوع را نه از شا
مقايسه و مقابله . نوشته است تاريخ درانيانبل از روی  ،خود

. مو به موی اين دو کتاب نشان می دهد که مهو چنين بوده است
کاتب تنها يک مجله را در زمينه در . چنان چه در باال آورديم

روضه ه خالف بيان صاحب ب(ميان قالب افزوده است و آن اين که 
که واقعه را چنان چه رقم گرديده است، به  -الصفای ناصری

 ...). جانبداری دولت متبوعه خويش ذکر منوده
 

با اين مهه، دليل اصلی فرستادن اين سفارت را هيچ يک از 
تنها وکيلی پوپلزايی در . تاريخ نويسان ميهنی ننوشته اند

سفير آقا . شاره منوده استدره الزمان به آن به گونه گنگی ا
حممد خان حامل پيام و نامه يی به زمان شاه بود که در اين 
باره نيز تاريخ نويسان کشور ما به داليلی مهر خاموشی بر لب 

. رشتيا، غبار و کهزاد اصال چيزی ننوشته اند. هناده اند
 روابط سياسی ايران و انگليسشگفتی آور اين که ايشان تاريخ 

داشتند که در آن کتاب در باره اين  نامه اشاره را در دست 
 .شده است

 
در  افغانستان در پنج قرن اخير 183. فرهنگ هم هر چند در ص

زمينه چند سطری نوشته اند، با آن هم موضوع را به گونه 
به هر رو ما در آينده به تفصيل در . سردرگمی مطرح منوده اند
 .اين باره خواهيم نگاشت

 
گسيل سفير از سوی آقا حممد خان در کتاب  فريه در زمينه

در اين هنگام، آقا حممد « : چنين می نگارد» تاريخ افغان ها«
موسس سلطنت قاجار در پارس، حممد حسين خان قره گوزلو  -خان
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، شاه زمان قبل از سراج التواريخبه نوشته کاتب در 

ورود فرستاده مذکور، افواج خويش را با اسلحه و 
توپخانه ترتيب داده، به مواجهه او عرض ديد تا وی 

حممد خان را از  عساکر پادشاهی را مشاهده کرده، آقا
مکنت و حشمت افاغنه بياگاهاند و هم کدوخان 
بارکزايی را مامور سفارت ايران فرموده، با سفير 
شاه روانه ساخت که پاسخ بگذارد؛ چنانچه وی اقم 
اطمينان خاطر و حتفه و خلعت شاهانه را به آقا حممد 
رسانيده، از توجه شاهی به جانب ايران آسوده ساخته، 

 »  .مراجعه کرد
 

که به گونه (تاريخ درانیبه هر رو، به گفته صاحب 
، زمان )فشرده و با اندکی ويرايش پيشکش می گردد

شاه، پس از مصاحله با حممود، به کابل آمده و از آن 
سپس با گذشنت از گذر اتک . جا به سوی پيشاور شتافت

از رود سند گذشته، از راه حسن ابدال و سرای کالی و 
تاس، کنار رود جيلم اردو زد و وانگهی راولپندی و ره

و . از راه گجرات و شاه دوله به ساحل رود چناب رسيد
از راه گجران واله و ايمن آباد وارد شاه دره به 
فاصله شش مايلی غرب الهور که کنار رودخانه راوی 

 . واقع است، رسيد
 

حافظ شير حممد خان  -در اين لشکرکشی، خمتار الدوله
ا قشونی بسيار نزديک به بيست هزار اشرف الوزرا ب

 .نفر پيشاهنگ سپاه بود
 

سيک ها با آگاهی يابی از لشکرکشی زمان شاه، مهگی به 
سوی ماجنهه از مضافات و توابع امرتسر و به خاک ملک 
دو آبه پايين رود بياس و ستلج و لکهی جنگل 

خمتار الدوله به الهور درآمده و ميان مردم . گريختند
ادشاهی ندا در داد که به شاديانه موکب به فرمان پ

                                                                                                                                                             
ر به دربار زمانشاه فرستاد و خواستار يرا به عنوان سف

واگذاری بلخ می گردد تا بتواند با اطمينان کامل بر بيگی 
زمانشاه که فوق العاده . پادشاه خبارا يورش برد –خان 

دستپاچه شده، منی تواند اين واگذاری را به شاه قاجار که با 
لذا نه تنها به . يک لشکر بزرگ در مشهد قرار دارد، رد منايد

تقاضای او رضائيت می دهد، بل که وعدهء ارسال نيرو را نيز 
ا هتديد روس ها مواجه مگر آقا حممد خان که در غرب ب. می دهد

 ».می گردد، منی تواند به اين معامله جامه عمل بپوشاند
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و به گفته کاتب آيينه [پادشاهی تا سه شب چراغان 
 . شود] بندان

 
حاکم الهور پيش از رسيدن خمتار الدوله شهر  -هلنا سينگ

را به ميا شاهچراغ سلطان پوری که از دودمان شيخ 
عبدالقادر جيالنی بود، سپرده و خويشنت به طرفی فرار 

رو، قشون پيش قراول در برخوردی که سيک به هر . کرد
 . از آنان را کشتند 100ها داشت، نزديک به چهل هزار

 
در اين هنگام، بار ديگر پيک سرکشی و عصيان حممود 

شاه زمان مشوش گرديده، ناگزير از تنبيه سيک . رسيد
ها و نظم مملکتی پنجاب و هدم بنياد شهر امرتسر دست 

قصد زمان . انوی نشستباز داشته، منتظر وصول خرب ث
شاه اين بود که پس از فراغت از نظم و تامين پنجاب، 
به طرف شاه جهان آباد رفته،  طائفه مرهته و ساير 
سرکشان و فتنه جويان آن ديار را کيفری به سزا 

به قندهار ] از راه پيشاور و کابل[مگر ناچار . بدهد
 ...برگشت

 
، قبل از دليل اصلی بازگشت زمان شاه از الهور...

امتام امور آن صفحات اين بود که عطاء حممد خان علی 
زايی بر زمان شاه شوريده، راه خمالفت سپرده بود و 
پنج هزار نفر مجعيت فراهم آورده، با اهل و خانواده، 
آن ها را از قندهار کوچ داده و به هرات رفته بود، 
در آن جا حممود را اغوا منوده، اغرا به خمالفت و نقض 

هد با شهريار کرده بود که هرگاه ترا هوای استيفای ع
ملک موروثی و استيالی مملکت حمروس در سر است، که مرکز 
ملک خالی از وجود شهريار و الشک در اين حال مجع 
طائفه درانی و تفرق قشون سلطانی و تسخير کابل و 
قندهار و تبديل مشل هواخواهان شهريار، کاری بسيار 

ل و اجرای آن متام بر عهده و ذمت و سهل و سريع احلصو
 ».وظيفه مهت من است

 
اين بود که حممود با آرايش قشون جديد خود که با 
لشکر خراسانی که نزديک به سی هزار نفر بودند، آهنگ 

 .شهر قندهار در سر پرورانيد
 

                                                 
 . کاتب، چهل تن نوشته است که بيشرت به حقيقت نزديک است.  100
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شتابان به سوی  101زمان شاه با آگاهی از اين موضوع،
قندهار، به زمان در آستانه ورود به . قندهار شتافت

خان دستور داد که هر طوری که شده، عطاء حممد خان را 
که برای اغوای باشندگان قندهار و حتريض آن ها بر 

اين بود که او . خمالفت شهريار آمده بود، بکشند
توانست توسط کسی به نام دلک شب هنگام عطاء حممد خان 

 .را در بسرتش بکشد
 

عطاء حممد خان، که شخص شهزاده حممود، پس از کشته شدن 
بسيار مغوی و حميل و چاره ساز بود، سخت ترسيده، پس 
از انديشه بسيار، نامه هايی چند به درگاه پادشاهی 
نوشته، خواستار خبشايش گرديد و حاضر شد زير فرمان 
زمان شاه مباند به شرط آن که معاش چندين ساله وی 

ی پدرش ساليانه دو صد هزار روپيه که در گذشته از سو
تيمورشاه پرداخت می گرديد و پس از درگذشت وی ديگر 
از سوی زمان شاه داده منی شد؛ مهه يک جا سر از تاريخ 

 .درگذشت تيمورشاه به وی پرداخت گردد
 

زمان شاه در پاسخ نوشت که پرداخت تنخواه گذشته ممکن 
نيست و ليکن در آينده، مهه ساله به او پرداخت خواهد 

 .شد
 

. دريافت پاسخ، دو باره سر به شورش برداشتحممود با 
يکی از داليل طغيان او اين بود که بسياری از درانی 
های قشون پادشاهی با وی مهدست گرديده، او را از 
باده غرور مست کرده بودند و پيوسته به جنگ بر می 

 . انگيختند
 

زمان شاه، شهزاده قيصر پسر خود را به اتفاق سردار 
آخور و برخی از سرداران ديگر با هبره  امحد خان و مير

يی از سپاه به مقدمه جيش از قندهار به سوی هرا 
 . فرستاد که در فراه فرود آمدند

 

                                                 
: در زمينه چنين می نگارد سراج التواريخ 74. کاتب در ص.  101
زمان شاه روز هژدهم ماه رمضان داخل کابل شد و به ...«

سفر قندهار پرداخته، ساز و برگ خويش ترتيب لشکر و سامان 
ساز می کرد، که باز کارگزاران قندهار عرض پرداز شده، از 

 » .توجه عطاء حممد خان به جانب قندهار خرب دادند
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از جانب حممود نيز يک دسته قشون پيش جنگ گرديده، به 
مقابله قشون شاه زمان آمدند و جنگ پيش قراولی در 

 پادشاه نيز با. حوالی فراه ميان دو سپاه درگرفت
لشکری بسيار از مردان خوخنوار از عقب ايشان شتافته، 

ولی صدماتی که در بين . خود را به قلعه فراه رسانيد
راه اين سفر بر اردوی پادشاهی اصابه منود، از حيز 

به واسطهء کمی آذوقه و . تقرير و بيان بيرون است
علوفه، و سيورسات، بسياری از چهارپايان ايشان در 

، مجع کثيری از لشکريان نيز مبتال به بين راه تلف شده
امراض خمتلفه گرديده، به انواع و اقسام از دست ايام 

من مجله نرسيدن مواجب، . شربت ناگوار حوادث چشيدند
مزيد مصائب آن ها گرديده، به عسرت و سختی متام دچار 
بودند زيرا که خزانه سلطانی از نفوذ خالی شده، 

باز فضل و . منی شد راتبه سپاه از هيچ ممر فراهم
عنايت باری تعالی شامل حال شهريار بود که با اين 

 .مهه مشاق و متاعب، با خيل کتائب به فراه رسيدند
 

بار ديگر مادر  102مهين که شاه زمان به فراه رسيد،
حممود نزد او آمده، می خواست ميان دو برادر 

 .  مياجنيگری کند

                                                 
در زمينه می نويسد که  سراج التواريخ 75. کاتب در  ص.  102
تا ورود کوکبه شاهی در فراه، غالب و مغلوب هيچ يک از «

د، مگر از قلت علوفه و نرسيدن تنخواه، به طرفين معلوم نش
 ».سپاه شاه، روز اردوی شاهی به عسرت و ذلت به سر می رفت

 
افغانستان در مسير   383. با اين هم روانشاد غبار در ص

بدون دادن مآخذ شرح ديگری در زمينه نوشته است که  تاريخ
بيشرت به افسانه مهانند است و گمان می رود در نگارش آن به 

زمان شاه که «: داليل نامعلومی دچار لغزش جدی گرديده باشند
وارد حوزه سند  1794برای تامين جمدد سواحل سند و پنجاب در 

شده بود، هنوز داخل اقدامات جدی نشده بود، که شنيد عوض 
شهزاده حممود قد به خمالفت وی علم کرده است  ،مهايون در هرات

عطاء حممد خان علی زايی  -و يکی از فئودال های بزرگ قندهار
با پنج هزار خانوار عشيره خود به غرض تقويت حممود به هرات 

 . پيوسته بود
 

پس زمان شاه به فوريت، با مير فتح علی تاليپوری والی خمالف 
مير فتح علی قبول کرد که . سندی کار را به مدارا خامته داد

 ماليات ساالنه سند را سيصد هزار روپيه به خزانه دولت
زمان شاه هم او را برای دفع الوقت به حکومت . بسپارد

 . ايالتی سند باقی گذاشت و خود به قندهار حرکت کرد
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 -شهزاده فيروزدر اين هنگام روشن گرديد که حممود با 

برادرش و اهل و عيال با دو صد سوار رو به کوه و 
دليل گريز او اين بود که معتمد . دشت گريخته است

وزير اعظم زمان شاه که مردی مدبر و  –الدوله هبادر
کوتوال هرات را  -آگاه بود، توانسته بود قليج خان

از قهر و سخط پادشاهی بيمناک و خائف کرده، به سوء 
. حسن متهيد در هنانی با خود متفق ساخته بودوعيد و 

بنا بر اين، مهين که حممود قصد هرات کرده بود، درهای 
شهر را به روی او بسته، او را به درون دژ هرات راه 
نداده بود و صادق خان سپهساالر و ميرزا ابراهيم خان 

                                                                                                                                                             
 

حممود با سپاه خود به قصد محله بر قندهار از هرات روان شده 
شاه زمان او را در بين گرشک و زمين داور با قشون خود . بود

چنان تباه  !استقبال و در طی يک جنگ شديد پانزده ساعته؟
منود که حممود توانست فقط با صد سوار از ميدان کار زار فرار 

شاه زمان به دمشن جمال توقف نداد و . و به فراه پناهنده گردد
 . تعقيب منود

 
شاه  زمان شهر . حممود در هرات عقب نشست و حتصن اختيار کرد

مستحکم هرات را در حماصره کشيد و حممود از در حيله پيش 
مادر خودش را با توبه نامه و تقديم انقياد و وعده آمده، 

دادن دخرت خود به پسر زمان شاه به دربار زمان شاه اعزام 
عاطفه زمان شاه مصاحل سياسی کشور را حتت الشعاع قرار . کرد
اين روش شاه زمان . حممود عفو و باز حاکم هرات شد. داد

سر آن  اولين خطای بزرگ او بود که دولت افغانستان را در
 . گذاشت

 
وقتی که زمان شاه به کابل رسيد، سفارت خبارا نزد او آمد و 
از جتاوز گذشته در بلخ معذرت خواست و طالب جتديد قرار داد 
ماضی مبنی بر قبول درای آمو به حيث حد فاصل مملکتين گرديد 

 . »و پذيرفته شد
 

ب در باره آمدن سفير خبارا به دربار زمان شاه که در مهه کتا
های تاريخ ما به گونه گنگی مطرح گرديده است، در آينده 

مگر بی چون و چرا روشن است که روانشاد . روشنی می اندازيم
غبار در پرداز رويدادهای فراه و هرات، دچار سر درگمی 
گرديده اند و به بيراهه رفته اند و يا هم از نزد شان خلط 

د خنست شاهزاده چنان چه، ماجراهای نرب. مبحث صورت گرفته است
حممود با شاه زمان را با لشکرکشی دوم زمان شاه به سوی هرات 
در هم آميخته اند که به گونه گمراه کننده يی خواننده را 

 .به کژراهه می کشاند
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وکيل و مستشار حممود را به مکر و فريب به درون 
 .     فتار کرده بودطلبيده، آن ها را گر

 
چون لشکر حممود مشاهده اين حال منوده و ديدند که 
هرات از دست ايشان بيرون و دو سردار آن حمبوس 
گرديده، از آن سو هم شاه زمان نيز با قشون بسيار 
متوجه آن صوب گرديده است؛ شبانگاهی حممود را تنها 

 . گذاشته و هر يک سر خويش و سرای خويش گرفتند
 

بامداد شد، و حممود حول خود را از اعوان و چون 
 -انصار خالی يافت، ناگزير با برادر و فرزندش

شاهزاده کامران و ساير پيوستگان و پردگيان و 
معدودی از سواران به سوی کوهستان و حدود شرقی 

 . ايران فرار منود
 

فرزند خود را به  -قيصر 103زمان شاه به هرات رسيده،
ومت هرات داده، مشکين خان خواجه منصب واليت عهد و حک

سرا را به وزارت و اتابيکی او مقرر منوده، با قشون 
بسيار به سرداری امحد خان نور زايی و زمان خان در 
شهر هرات گذاشت و کوتوالی قلعه را باز کماکان به 

 . قليج خان واگذار کرد
 

از ايران باز گشته، به شاه 104در اين وقت، گدو خان
به ذات پاک اهلی و ختت و تاج «اشت که زمان معروض د

پادشاهی قسم است که از کم و کيف لشکر مملکت ايران 
که مهيشه کنام پلنگان و شيران گمان می کرديم، به 

متام قشون پادشاه ايران . واجبی اطالع حاصل منودم
مردمانی هستند تن پرورو و بی هنر و راحت طلب و 

اعلی حضرت پريشان حال و گمامن آن است که اگر 
پادشاهی يک دسته قشون افغان را که مشتمل بر دوازده 
هزار سوار باشد، به مملکت ايران بفرستد، متام سپاه 
ايران تاب مقاومت آن ها را نياورده، هزيمت يابند و 
چنان چه فرمان دهيد، من بنده اقدام به اين امر 

                                                 
می نويسد که شاه زمان  سراج التواريخ 75. کاتب در ص.  103

حافظ شير حممد خان خمتار الدوله را به تعاقب شهزاده گماشت 
 .که دستگيرش منايد و او رفته، شهزاده را نيافته، باز گشت

 
 دره الزمانروان شاد عزيز الدين وکيلی پوپلزايی در .  104

نوشته است که هلجه ) گداخان(نام اين شخص را گدا حممد خان 
 .قندهاری گدو خان خوانده می شده است
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منوده، و مهين مبلغ قشون را ترتيب و جتهيز کرده، بر 
ت ايران تاخت برم و علم فتح و پيروزی به نام مملک

  105».مهايون مشا در پايتخت آن مملکت افراخته سازم
 

هنوز شاه زمان پاسخ نداده، در انديشه و ترديد بود 
که خرب کشته شدن آقا حممد شاه و پادشاه شدن بابا 

برادر زاده اش به نام فتح علی شاه بر ختت  -خان
ه زمان که از درگذشت آقا شا. فرمانروايی ايران رسيد

حممد خان آگاهی يافت، بی درنگ فرمان داد که حافظ 
نبيره  -شير حممد خان وزير، عباس ميرزا و نادر ميرزا

های نادرشاه را که از دست آقا حممد خان قاجار 
گريخته، به هرات پناه آورده بودند، به مشهد مقدس 

منظم و امور آن جا را  106برده، به حکومت موروث منصوب
 » .و مصفی کرده، باز گردد

 
زمانشاه با اين کار شايد چنين سنجيده باشد که 
نوادگان نادرشاه را ميان قاجارها و خودش چونان يک 
حايل قرار دهد تا هم از جانب آنان آسوده باشد و هم 
زمينه پپشتيبانی حممود را از سوی ايران حمدود 

 .گرداند
  

هزار خانوار از  از سوی ديگر، او با کوچ دادن ده
مردم اهل تشيع که هواخواه حممود بودند، به قندهار، 
غزنی و کابل؛ کوشيد پايگاه مردمی حممود را در هرات 
تضعيف منوده و نيز پشتوانه لشکری و دفرتی خود را در 
کابل در برابر توطئه های بی پايان سرداران و خان 

 . های پشتون تقويت منايد
 

                                                 
روشن است گدو خان با دادن اين گزارش نادرست که در .  105

آن در آينده سخن خواهيم گفت، زمان شاه را در چگونگی باره 
چنان چه او را . برخورد وی با دولت قاجاره سخت گمراه ساخت

کاری که در آينده به هبای از -در زمينه به نقض عهد واداشت
 . دست رفنت پادشاهی او اجناميد

 
اين کار، بزرگرتين و سخت آريانفر،  -از ديد نگارنده.  106

ان شاه  در بعد سياست خارجی بود که در آينده ترين لغزش زم
دمشنی فتح علی خان را در برابر او بر انگيخته و زمينه 

در اين زمينه پسانرت روشنی . سرنگونی اش را فراهم گردانيد
روشن است اين اشتباه بزرگ، در زير سايه . خواهيم انداخت

 . گزارش نادرست گدو خان رخ داده بود
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شاه زمان، ... «: می نگارد خسراج التواري کاتب در
سپس از مردم اويماق و هزاره و تايمنی وثيقه نامه 
يی مشتمل بر اين که اگر شهزاده حممود پا هناد خاک 
هرات شود، منعش منايند و اگر در ممانعت وی غفلت و 
کهالت ورزند، سزاوار سياست آيند، گرفته، ده هزار 

هرات و خانوار از هواخواهان شهزاده حممود را از 
  107».نواحی آن با خود گرفته روی به سوی کابل آورد

 
در مهين هنگام، نواب غالم حممد خان روهيله رامپوری  

که از چنگ انگليسی ها رهايی يافته بود، به نام رفنت 
حج از راه پيشاور با کاروان به کابل آمده، چگونگی 
از دست رفنت سرزمين نيايی اش و استيالی انگليسی ها 

ن را به آگاهی شاه زمان رسانيد و خواستار کمک بر آ
 . وی شد

 
اين بود که شاه زمان پس از چندی، به مقصد تسخير 

او . پنجاب و ساير بالد هندوستان رهسپار آن ديار  شد
در نظر داشت پس از پنجاب به سوی شاه جهان آباد 
توجه منايد که پيک رسيدن شهزاده حممود به هرات و 

سرداران قندهار به مهکاری با وی آمادگی برخی از 
 . برای تسليم دادن قندهار رسيد

 
: در زمينه می نگارد سراج التواريخ 79. کاتب در ص

از کابل لوای سرزنش مهابت سنگ و غيره ...شاه زمان «
سيکان بر افراشته، به راه پيشاور آهنگ الهور کرد و 
از هبوط کوکبه شاهی در الهور، مهابت سينگ واقف 

، از عدم نيروی مدافعه بالتوقف جای درنگ خود را گشته
 . فرو گذاشته، راه فرار به جانب جبال سوالک برداشت

 
شاه زمان ميدان کارزار را خالی از اغيار ديده، 

را به حکومت کشمير  108عبداهللا خان خملص الدوله الکوزايی
مامور فرمود و ايالت الهور را به دستوری که بود، به 

اشته، قوت استخالص واليت حمکومه نواب غالم امحد خان واگذ
                                                 

می نويسد  پنج قرن اخير افغانستان در 184. فرهنگ در ص.  107
زمان شاه، در حدود ده هزار خانوار از مردم قزلباش، «که 

افشار، بيات، کرد و غيره را که در هرات سکونت داشتند، و 
از برادرش حممود طرفداری می کردند، برای ضعيف ساخنت او از 

 ».آن جا کوچ داده، و در قندهار، غزنی و کابل جاگزين ساخت
پدر يار حممد خان الکوزايی ظهير الدوله که پسان ها در .  108

 .هرات به وزارت و شهرياری رسيد
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حممد خان را از چنگ فرنگ در بازوی خود نديده، به 
 . کابل بازگشت

پس از رسيدن در کابل، از عرايض شهزاده قيصر و زمان 
خان به گوش نيوشش رسيد که شهزاده حممود به امداد و 
کمک فتح علی شاه قاجار روی تسخير به سوی هرات 

ن با افواج مقيمه هرات به عزم مدافعه و ايشا109هناده
 ».از شهر بيرون شده اند

 
شرح پناهندگی شهزاده حممود به دربار ايران در 

روضه بسياری از کتاب های کالسيک تاريخ ايران از مجله 
چون شهزاده حممود وارد ...«: آمده است الصفای ناصری

مشهد مقدس شد، عرض پرداز پايه سرير سلطنت ايران 
التماس شرفيابی بارگاه فتح علی شاه منود و  -گشته

عرضش منظور گرديده، امساعيل خان مکری يساول دربار 
خاص وی مامور و حکام اصفهان و کاشان را منشور شد 

. که شهزاده را با اعزار و اکرام به هتران رسانند
چنان چه از جانب شاه چراغ علی خان به استقبال 

کامران برادر و پسرش شهزاده حممود و فيروز الدين و 
 . بيرون شده مراسم پذيره به تقديم رسانيد

 

                                                 
پيش تر خاطر نشان ساخته بوديم که شاه زمان به مشوره .  109

ناصائب گدو خان پس از کشته شدن آقا حممد خان اشتباه  بزرگی 
را مرتکب گرديده، به وعده اش به دولت ايران که شرح آن 

يايد، پشت پا زده، نواده های نادر شاه را در مشهد پسانرت ب
اين بود که فتح علی شاه پس از نشسنت . به قدرت رسانيده بود

در پاسخ پشتيبانی  برای انتقام کشيدن از زمان شاه، ،به ختت
به  او از نواده های نادر افشار در رسيدن به حکومت مشهد،

پسگيری هرات و دمشنش، برای باز  -پشتيبانی از شهزاده حممود
زمان شاه در آينده به خاطر اين . شايد هم قندهار پرداخت

 .لغزش بزرگ، هبای بزرگی پرداخت که به تفصيل خواهد آمد
 

روشن است در هنگامی که نزديکی دو دولت و آرايش يک اردوگاه 
دفاعی با اشرتاک خان نشين های آسيای ميانه و دولت های کوچک 

ستانه از راه رسيدن قدرت های بزرگ و بزرگ حاکم بر هند در آ
استعماری اروپايی بيش از هر تر از زمان ديگر الزم بود، اين 

 .عمل ناروای زمان شاه به هيچ رو پذيرفتنی نبود
 

البته، ناآگاهی فتح علی شاه و ديگر رجال ايران از اوضاع 
جهان و دمشنی وی با زمان شاه به اثر اين اشتباه زمان شاه و 

ريک انگليسی ها نيز سزاوار نکوهش بسيار است که پسان تر حت
 . شرح آن پسانرت خواهد آمد
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مهچنين حاجی ابراهيم خان شيرازی اعتماد الدوله و 
وزير اعظم با مجاعتی از اعيان و اشراف به قرب شهر 
هتران ايشان را استقبال کردند و در عمارتی از 
عمارات شاهی فرود آورده، منزل دادند و مهه امرای 

مالقات ايشان رسيده، شرايط ادب به جای دربار به 
 . آوردند

 
پس از چند روز شرفياب مالقات شاه شده، مورد تفقدات 
خسروانه گشتند و بعد از توقف يک ماه در هتران به 
سکونت کاشان مامور گرديدند و اسد خان ابن حاجی 
ابراهيم خان صدر اعظم، حاکم کاشان؛ به امر پادشاهی 

 . سبت به ايشان به جا آوردشروط مهمانداری را ن
 

شهزاده حممود که هوای سلطنت در سر داشت، پس از حصول 
اسرتاحت، عريضه ای مشتمل بر استمداد و متضمن بر 
ترخيص وی جانب هرات، نزد شاه ايران فرستاد و 
مستدعايش به اجابت مقرون گرديده، رخصت انصراف به 

ک به و آقا بابا خان يساول مل. جانب هرات حاصل آمد
مهمانداری او مقرر شده، مير حسن خان طبسی و امير 
علی خان عرب خزيمه و مصطفی خان و اسحاق خان ترشيزی 
را فرمان شد که که هر يک با هزار سوار گزيده، مالزم 

 110».رکاب شهزاده حممود بوده، از حکمش جتاوز نکنند

                                                 
را چنين پرداز پناهگزينی حممود به ايران فريه داستان .  110

 :منوده است

اما حممود ميرزا که بدون پول يا ارتش منی تواند چيز ...«
بيشرتی اجنام دهد، بر آن می شود به هتران رفته، خواستارکمک 

علی، شاه پارس شود که چند سال پيش بر ختت قاجار از فتح 
او بر حکومت  ۀپشتيبانی و تقرر دو بار ۀشاه وعد. نشسته است

اين واقعه . او را بپذيرد ۀهرات را می دهد به شرطی که سلط
رخ می دهد، وقتی شورش صديق خان درآذربايجان،  1798در سال 

پيش از  اما. فتح علی را ناگزير می سازد به آنطرف برود
حاکم کاشان و پسر  -عزيمت، فرمان می دهد امير اسداهللا خان

اعتماد الدوله حاجی ابراهيم شيرازی از حممود ميرزا مواظبت 
 . منايد

حممود ميرزا با اميراسداهللا خان به کاشان می رود، ولی متوجه 
می شود اقامت فتح علی شاه در مشال طوالنی شده و شهزاده با 

ظار برای پشتيبانی وعده شده، به شاه نوشته خسته شدن از انت
شاه پارس به درخواست او . ترک کاشان می شود ۀو خواستار اجاز
حممود به خراسان آمده و اميدوار می باشد . رضائيت می دهد
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او در اميدهايش فريب منی خورد، چون . بتواند سربازگيری منايد

رده، با سه حاکم قاين از درخواست اومحايت ک -ميرعلی خان عرب
باشندگان شهر طرفدار . هزار پياده به سوی فراه مارش می کند

حممود بوده و با شنيدن پيک آمدن او، چند روزه مارش به 
 .پيشواز رفته و تعداد زيادی در ارتش وی ثبت نام می کنند

پيک رسيدن حممود ميرزا به سرعت در هرات پخش شده و با  
زار مرد به فراه رسيده و اغراق گفته می شود او با پنجاه ه

. مهه کسانی را که در مسير او قرار داشتند، مطيع ساخته است
کسانی که . اين گزارش ها باعث آشفتگی اذهان مردم گرديده

 ۀشهزاده حممود را ترک گفته بودند، با ترس از خشم او، آماد
شهزاده قيصربا باور به صحت اطالعات، به . مهاجرت می شوند
اما بعدها . ار مرمت و تدارک ارگ می شودسرعت دست به ک

گزارش های دقيقرت مواصلت منوده و ترس شهزاده و باشندگان 
 .کاهش می يابد

آوازه اين مارش ظفرمنون، باعث تقويت بيشرت حممود ميرزا با  
در ميان ايشان جبارخان، سردار . چند هزار نفر ديگر می شود
. با خود می آورديک هزار نفری  ۀنورزی می باشد که يک قطع

ولی هنگامی می بيند که ارتش حممود بسيارکوچک است، از آمدن 
خود پشيمان شده و در يک شب تاريک پنهانی قرارگاه را ترک و 

جايی که او گزارش دقيق اوضاع را  -خود را به هرات می رساند
 .ارائه می کند

قيصر ميرزا با اطمينان به اين اطالعات، با يکجا منودن 
که با  آگاهی يابی (ن قليچ خان و زمان خان پوپلزی سربازا

از اوضاع بی درنگ ا ازخراسان برمی گردد، از جهتی که او 
. حممود مارش می کند -، در برابر عموی خود)حرکت منوده بود

حممود می بيند که فراه مطابق ميل او است، لذا آن شهر را به 
ده، آن ها را طرف راست خود گذاشته، به طرف دمشن پيشروی منو

 .امارت محله منوده و تار و مار می سازد ۀدر نزديکی دهکد

ارتش فروپاشيده شده به سرعت به هرات عقب نشسته، دروازه ها 
اما به علت . حممود آن ها را تعقيب می کند. را می بندد

کمبود نيرو منی تواند آن ها را حماصره کند، از اين رو، بر 
رانه های هريرود نزديک سه ميل آن می شود تا در يک نقطه ک

وزير زمان خان در می . دورتر از ديوارهای شهر اردو بزند
يابد که مهدردی هراتيان به سوی حممود است و گذشت وقت به سود 

از اين رو، بر آن می شود که چون قوت کافی : حممود می باشد
او پس . ندارد، پيروزی را با مکاری و حيله گری به دست آورد

يی ساختگی نوشته، عنوانی  ۀب اجازت شهزاده قيصر، ناماز کس
ميرعلی خان عرب می فرستد، گويا در پاسخ شرايط قرارداد و 
تامين طرفداری شهزاده که در عوض آن ميرعلی وعده می دهد 

وزير زرنگ اين نامه را به . حممود ميرزا را به دستش بسپارد
ه گونه يی دست يکی از مردان ذکی سپرده و توصيه می کند ب
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مقارن اين احوال، دستگاه استعمار انگليس که سخت در 

تکاپو افتاده بود، با دربار ايران نير  منطقه به
داخل متاس شده و آن را در برابر زمان شاه بر می 

هر چه بود، . انگيخت که شرح آن پسان تر خواهد آمد
فتح علی شاه هم به دليل رجنشی که از زمان شاه به 
دليل زير پا گذاشنت عهدش و پشتيبانی او از نوادگان 

؛ داشت و هم براثر نادرشاه در رسيدن قدرت در مشهد
حتريکات انگليسی ها بر آن شد تا از حممود در برابر 

 .زمان شاه پشتيبانی منايد
 

: چنين آمده است تاريخ سلطانیادامه داستان در 
شهزاده حممود با خوانين مذکور و سواره ايشان از ...«

يزد به راه فراه روی به سوی هرات آورده، فراه را 

                                                                                                                                                             
رفتار منايد که مورد سوء ظن قرارگرفته و از سوی سربازان 
شهزاده حممود گرفتارشود و سپس پافشاری منايد که نامه نبايد 

برنامه مهان گونه که او ريخته بود، پياده می . ديده شود
پاسبانان قرارگاه قاصد را دستگير و او را با نامه . شود

مود به اين دام افتاده، پريشان حم. حتويل حممود ميرزا می کنند
يکی از اشراف افغان به نام حممد اکرم  ۀشده و خواستار مشور

خان می شود، او مشوره می دهد با گريز می تواند از دامی که 
 .برايش تنيده شده است، برهد

. با آن هم حمتوای اين نامه از ميرعلی خان پوشيده منی ماند 
با سوگند و اعرتاض، صداقت و لذا با شتاب نزد حممود شتافته، 
شهزاده طوری وامنود می سازد . فداکاری خود را ابراز می دارد

ليکن، شب هنگام مهراه با پسرخود کامران، . که باور منوده است
 ۀبرادرش حاجی فيروز الدين، سردار اکرم خان و مشاری از خدم

وقتی به جای مطمينی می . وفادار از قرارگاه می گريزند
سر و برادر خود را به هتران می فرستند تا کمک وعده رسند، پ

شده از سوی فتح علی شاه را به دست آورد که به غرض جلب 
 .امير خبارا به آن صوب رفته است

به حمض گريز  حممود ميرزا از  قرارگاه، متحد او مير علی خان  
و سپس هم قيصر ميرزا از واقعه آگاهی می بايد که با هبره 

سيمگی و آشفتگی پديد آمده در ميان قاينی ها بر گيری  از سر
آن ها يورش می برد، مهه را تار و مار ساخته، مشار بسياری از 

خود ميرعلی خان . آن هارا  اسير گرفته، به هرات می آورند
با چند اسپ و حتمل حمروميت ها و خطرهای بزرگ به قاين می 

 ».رسد
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شهزاده . گشت 111زم اسفزارمتصرف شد و از آن جا عا
قيصر که با زمان خان به مدافعه از هرات بيرون شده 
بود، پيش آمده، در منزل عمارت واقع مست جنوبی قلعه 
اسفزار با هم مقابل گشته، جنگ در پيوست و شهزاده 
قيصر شکست يافته، به شهر هرات در شده، حمصور گشت و 

رار داده، شهزاده حممود يک فرسنگی هرات را لشکرگاه ق
 ».به حماصره پرداخت

 
زمان شاه که با آگاهی يابی از پيک يورش حممود به  

هرات، بی درنگ به قندهار شتافته بود، به حمض رسيدن، 
دو، سه، نفر از سرداران هوادار حممود را کشت و به 

به اغوای سردار « تاريخ درانيانگفته نويسنده 
ان ديگر را پاينده حممد خان مجعی از امراء و سردار

 . نيز هالک ساخت
 

باقی پريشان شده، و يقين منودند که هيچ يک از کيد 
پاينده خان به سالمت خنواهند برد و تا به سعايت او 
متام آن ها را شاه زمان شربت هالک بچشاند، دست 

چرا که منظور اصلی او و مقصود اصلی . خنواهند کشيد
ی شان او اين است که از وجود رجال و سرداران ذ

                                                 
يکی از آبادی  نام –اسفزار يا سبزوار از توابع هرات.  111

سال های حاکميت  دردردمندانه های تاريخی کشور است که 
اولرتاناسيوناليسم در دوره داوود خان به گونه حتت اللفظی به 

با توجه به پيشينه . مشهور گرديد و رمسيت يافت شيندندنام 
تاريخی اين سرزمين و اين که مشار بسياری از مفاخر بزرگ ما 

ی از اين خاک برخاسته اند، مانند اسفزاری و سبزوار
بازگردانيدن نام پر افتخار اسفزار يا سبزوار به اين جا از 

 .نيازهای تاريخی و ملی و فرهنگی است
 

روشن است چنين چيزی در يک دوره در بسياری ديگر از کشورهای 
برای مثال؛ در تاجيکستان شوروی شهر . جهان مرسوم شده بود

قزاقستان شوروی شهر تراز را  تارخی خجند را لينن آباد و در
مچکنت و در خود روسيه، سانکت پرت بورگ را لينن گراد و 
ولگاگراد را استالين گراد گذاشته بودند، که خوشبختانه پس 
از فروپاشی شوروی نام های اصلی و تاريخی اين شهرها باز 

 . گردانيده شد
 

ار حفيظ اهللا امين هم نام شهر تاريخی جالل آباد را به افتخ
گذاشته » ترون شهر« -سيد داوود ترون  -يکی از افسران خلقی

بود که با سرنگونی وی، دو باره به جالل آباد تغيير داده 
 . شد
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دريای در بار دولت باقی نگذارد تا اشغال و اعمال 
ملک و قبض و بسط مهام دولت خمصوص او و اوالد و 

 . پيوستگان او که مجع کثيری هستند، شود
 

هلذا مهگی دست توسل به دامان اتفاق زده، به مواضعت و 
موافقت يک ديگر بنای مذمت و بدگويی را از وی در 

ندان که رفته، رفته، طبيعت چ. حضرت شهريار گذاردند
شاه زمان از سردار مشار اليه ملول و خاطرش از 
مساوی اعمال وی رجنيده، و مکدر شد و نايره غصبش 
شعله ور گرديده، تا اين که يک باره از نظر التفاتش 
انداخته، شرفيابی او را به حضور قدغن فرموده، از 

روم موقع سالم و جملس دربار و اوقات بار ممنوع و حم
 .منود
 

فرزندانش به او پيشنهاد کردند که پيش از آن که شاه 
زمان فرمان قتل ما را بدهد، بايد به گرشک که وطن 

مگر پاينده حممد خان که » .اصلی ما است، بگريزيم
برنامه های ديگری در سر داشت، پيشنهاد پسرانش را 

 .رد کرد
 

به هر رو، هر چه بود، زمان شاه خود را به هرات 
. در آستانه رسيدن او، به گفته کاتب در ص. سانيدر

حممد زمان خان، مهه مردم ...«، سراج التواريخ 80-81
هرات را به ] و به گفته فرخ، هزاره [ قزلباشيه 

جانبداری فتح علی شاه هواخواه شهزاده حممود 
پنداشته، تدبيری انديشيد و آن اين بود که مکتوبی 

و به [ر حسن خان طبسی به امير علی خان قايينی و مي
که به امر شاه ] نوشته فرخ، سردار اسحاق خان ترشيزی

قاجار در اين مرحله، شهزاده حممود را مددکار بودند، 
نوشت و فرستاد که عهدنامه يی که در باب دستگير 
کردن شهزاده حممود خواسته بوديد، اينک در حاشيه 
ه کتاب جميد به خط و مهر شهزاده نوشته و مهر هناد

روانه شد تا که ايشان مطابق التماس خويش شهزاده 
هر . حممود را گرفته، با دست بسته پيش ما فرستند

آيينه ممنون احسان شده، به جايزه اين خدمت حکومت 
خراسان خواهند يافت و حامل اين قرآن شريف را تعليم 
کرد که شب هنگام راه پيموده، و سعی کند خود را 

ده خود شهزاده حممود منايد تا گرفتار کشيکچيان سراپر
 .تير مدعا بر هدف متنا راست افتد
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چنان چه فرستاده او در کنار پل ماالن گرفتار 
پاسبانان شهزاده مذکور گشته، نزد شهزاده اش بردند 
و او رقيمه مزبوره را مطالعه کرده، هراسناک شد و 

و . با سردار حممد اکرم خان گفته، از وی صالح کار جست
تن اين سخن را محل بر صدق کرده، رای زدند که  هر دو

 . خود را از آن ورطه بيرون کشند
 

امير علی خان و حسن خان که از جانب شاه ايران 
مامور به اطاعت شهزاده بودند، از اين کيد آگاه 
شده، هر چند سوگند ياد کردند که اين سخن از حيله و 

تاريکی  در مهان...شيد است، شهزاده را باور نيامده، 
شب با شهزاده فيروز الدين و شهزاده کامران برادر و 
پسر خويش رهسپر وادی رنج و تعب گرديد و راه فرار 

و از آن جا برادر و . جانب پوزه کبوترخان پيش گرفت
پسرش را گسيل درگاه فتح علی شاه کرده، خود روی 

 . اميد به سوی خبارا هناد
 

ايشان خرب يافته،  شهزاده قيصر با زمان خان از گريخنت
با مجعی از شهر هرات بيرون گشته، با امير علی خان و 
حسن خان و مجعيت ايشان در آويختند و خون اکثر از 
تبعه هر دو تن سردار را بريختند و بقيه السيف با 
سرداران خويش رهنورد باديه هزيمت شده، جانب قاين 

 . رفتند
 
ل راه بر شاه زمان که برای رفع اين غايله از کاب 

گرفته بود، وارد هرات شده، زمان خان را از تدبيری 
که انديشيده، شهزاده حممود را از مملکت بيرون کشيده 

از آن سوی، شهزاده . بود، مورد الطاف شاهانه فرمود
حممود وارد خبارا شده، با شاه مراد بی حکمران خبارا 

و از اين کردار . مالقات کرد و اعزاز و اکرام يافت
راد بی شاه زمان آگاه گشته، مال عبداحلق نامی را شامه

با منشوری نزد شاه خبارا فرستاد که شهزاده حممود را 
مهدست وی گسيل درگاه عامل پناه منايد يا اگر فرستادنش 
را ننگ ايالت خويش می داند، اخراج البلدش فرمايد و 
او پس از وصول اين نامه و رسول خنست قصد حبس وی 

ه شفاعت بعضی از علماء و اين که اظهار کرده، بعد ب
و از خبارا بيرون  112 .عزم سفر بيت اهللا منود، رخصت يافت

                                                 
شاه زمان به «مير امساعيل خباری در زمينه نوشته است  که .  112

حاکم خبارا نوشت اگر حممود را بدهی و يا زندانی منايی، سالی 
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شده، نزد حممد رحيم خان اورگنج رفته، از وی نيز 
  .راه هتران برگرفت ،محايت و عنايتی نديده

 
فرستاده زمان شاه با نيل مقصود از نزد شاه مراد بی 

مود وارد هتران شد، از مراجعت منود و آن گاه شهزاده حم
فتح علی شاه عزت و احرتام ديده، در سرای ميرزا حممد 

 113».شفيع خان صدر اعظم منزل برايش معين گشت
                                                                                                                                                             

شاه مراد . حممود فهميده، فرار منودکيسه زر خواهم داد و  60
بيک سوار فرستاد تا شاه حممود را دستگير منايند، اما موفق 

 .»نشد
 

به گمان بسيار، اگر نامه زمان شاه از ميان نرفته باشد، 
. شايد در ميان نسخ خطی موزه های آسيای ميانه موجود باشد
ن به هر رو، تا اصل نامه ديده نشود، دشوار است در باره آ

 .  داوری منود
 

می نويسد که او  تاريخ سياسی افغانستان 120. فرخ در ص.  113
 . را در ترشيز جا داده بودند

 :در زمينه چنين می نگارد» تاريخ افغان ها«فريه در کتاب 

شاه زمان به زودی درکابل آگاهی می يابد که برادرش حممود « 
نيز او  برخی گزارش های نادرست. به افغانستان برگشته است

قيصر ميرزا شکست يافته،   را وادار می سازد باور منايد که
لذا . شهر هرات را با از راه رسيدن حممود، ترک گفته است
 ۀبار بدون ضياع وقت، ارتش خود را آماده ساخته، به تصرف دو

چون راه ها از سوی طرفدران حممود . هرات اقدام می کند
تنها . د به آن جا برسدبازرسی می شود، هيچ قاصدی منی توان

. با رسيدن خودش به هرات در می يابد که وضع از چه قرار است
او با دانسنت اين که نيروی دمشن چندان بزرگ نيست، بسيار خوش 

هر چه بود، ارتش او را در کرانه های هريرود خيمه . می شود
 . زده و خودش با دربار خويش داخل شهر می شود

درش حممود به خبارا رفته است، بی وقتی در می يابد که برا
درنگ  قاضی عبدالرزاق را نزد امير آن جا فرستاده، خواستار 
می شود مطابق قرارداد ميان تيمورشاه و امير، بايد حممود 

امنيت سلطنت افغان، به او  ۀميرزا به حيث ياغی و برهم زنند
با آن هم، اگر خود را پابند رسم مهمان نوازی . سپرده شود

. رد، می تواند او را زير مراقبت در خبارا نگه داردپندا
طوری که حممود نگريخته و دو باره باعث برانگيخنت ناآرامی در 

 . قلمرو او نشود

سلطان علی مراد، هيات افغان را چندی در دربارخود بدون 
با آن هم وعده می دهد : دادن کدام پاسخ قطعی نگه می دارد
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در خالل اين احوال، گروه سيک ها به اغوای مهابت «

سينگ راه فتنه و فساد پيش گرفته، با امحد خان 
بارکزايی حاکم الهور به جنگ گراييدند و امحد خان را 

 .کشتند الهور را متصرف شدند
 

اين ماجرا از عرايض واقعه نگاران و کارپردازان 
پنجاب به گوش شاه زمان رسيده، از هرات به کابل 
مراجعت کرد و بنه و آغروق را از راه قندهار 
فرستاده، شهزاده قيصر را به دستور سابق به حکومت 
هرات گذاشته، مير افضل خان ابن مدد خان اسحاق زايی 
را به نيابتش گماشت و زمان خان را با خود برداشته، 
از راه هزاره جات وارد کابل شد و از آن جا با ساز 

 . و برگ  آراسته، راه الهور برگرفت
 

گروه سيک ها از توجه کوکبه شاهی آگاهی يافته، از 
طريق خوف و حذر، رهسپر شده منتشر گشتند و شاه پس 

آن که قوم سيک مهواره از ورود مسعود در الهور بنا بر 
مصدر فتنه و فساد شده واليات پنجاب را خراب می 

را صواب ديد  رکردند، الجرم به خود انديشيده، اين ام
که يکی از آن گروه را به حکومت الهور بگزيند که 

. ديگر ناخن فساد سيک ها چهره عروس مملکت را خنراشد
د پس مهاراجه رجنيت سينگ را که با مهابت سينگ عنا

                                                                                                                                                             
خود نگه می دارد و او نبايد  که حممود ميرزا را در پايتخت

قاضی بدون درک معنای سخنان امير، خبارا را . آن را ترک کند
ترک می گويد، به خصوص از خبش آخر پاسخ او، متايل حقيقی و 

گريزی و نفرت کشنده او از  ۀهنانی او را برای نگه داشنت شهزاد
دستور مرگ حممود در واقع، . خاندان سدوزايی را احساس می کند

يکی از اشراف بزرگ و با نفوذ  ۀنها به درخواست صميمانت
حممود توسط فضل . يوزبيک به نام فضل امحد تغيير داده می شود

امحد از توطئه چيده شده در برابر او آگاهی يافته، پاسبانان 
حاکم  -حممد رحيم خان. خود را فريب داده، به خيوه می گريزد
سر . ازی شايان می کنداين خانات، برای مدتی از او مهمان نو

اجنام، چون منی تواند درخواست کمک حممود ميرزا را برای جتديد 
جنگ برآورده سازد، او خيوه را ترک گفته و با پسر و برادرش 

شهری که او، آن ها را پس از گريز از  -به هتران می رود
 ».قرارگاه امير قاين، به آن فرستاده بود
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و خود  114داشت، پيش خوانده، به حکومت الهور گماشت
واليت پنجاب را نظم نسقی داده، لوای مراجعت به جانب 
کابل افراشت و در وقت عبور از آب هنار جيلم اکثر 
توپخانه و بنه و قورخانه اش غرق شده، به کمال بی 
نظامی و ناسراجنامی به کابل رسيد و حکومت پيشاور را 

امللک برادر خويش مفوض منوده، روانه  به شهزاده شجاع
 115.»قندهار شد

                                                 
اين کار زمان شاه  ی افغانستانتاريخ سياس 117. فرخ در ص.  114

مهين که به «را از سر ناتوانی و ضعف دانسته می نگارد که 
الهور نزديک شد، مطلع گرديد که قوه خماصمه با انگليسی ها را 

و ضمنا چون قوه . نداشته، از توجه به رامپور صرف نظر کرد
حفظ الهور را نيز در خود نديد، حکومت آن جا را به مهاراجه 

سينگ واگذار منود که شايد امسا آن جا از حکومت افغان  رجنيت
 . »منتزع نگردد

 
با توجه به اين که در اين هنگام سيک ها بسيار نيرومند 

برای اين که حايلی ميان (گرديده و از سوی انگليسی ها هم 
، پشتيبانی و تقويت می )هند و افغان ها به ميان بياورند

 . به واقعيت است يکنزدگرديدند؛ ديدگاه فرخ بيشرت 
 

هر چه بود، اين يکی ديگر از لغزش های شاه زمان بود که 
چه، ميان مهابت . پيامدهای شوم آن را در آينده خواهيم ديد

سينگ ناتوان و فرسوده و رجنيت سينگ نيرومند و جوان در اين 
هنگام دمشنی سختی بود و هبرت بود آنان را می گذاشت تا سرگرم 

هر دو ضعيف گردند تا  اين که  ويک ديگر جنگ فرسايشی با 
 .رجنيت سينگ نيرومند را بر مهابت سينگ ضعيف چيره گرداند

 

زمان شاه پس از پاييدن «: در زمينه چنين می نگاردفريه .  115
چهار ماهه در هرات، نامه يی از حاکم پيشاور دريافت می 
دارد و آگاه می شود که به هنگام ترک کابل، سيک های کوهی 

. امبو بر الهور محله منوده و شهر را تاراج و چپاول منوده اندي
حاکم الهور مهه مساعی خود را به خرچ می دهد  -سردار امحد خان

او با سربازان خويش بيرون شده و بر آن . تا مانع آن ها شود
ها می تازد، اما سربازان او در خنستين فرصت گريخته و خان 

شاه . ی آن ها کشته می شودبه هنگام جلوگيری از عقب نشين
پسر –زمان با دريافت اين پيک فاجعه بار، مير افضل خان 

سردار سرداران، مدد خان و وزير پسرش قيصر را به حيث حاکم 
که با ديدن استعداد (آن جا گماشته و زمان خان پوپلزی را 

با خود گرفته، و ) نظامی مورد اعتماد زياد قرار گرفته بود
ر از راه های دشوارگذر وکوهستانی مناطق سوا 150تنها با 

چون خبش بزرگ . به سوی کابل حرکت می کند) پشت کوه(هزاره 
 -ارتش، توپخانه و زراد خانه خويش را به فرماندهی وزير خود
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شايان يادآوری است که در اين لشکرکشی که در اوايل 

صورت گرفته بود، زمان شاه به گفته سرپرسی  1798سال 
 116،تاريخ افغانستانکتاب   377. ، ص1. سايکس در ج

گورنر جنرال شرکت  –نامه يی به نام مارکويس ويسلی «
و در ضمن اطالع دادن از اراده خود هند شرقی گسيل 

برای فتح هند مشالی از او دعوت کرد تا در امر راندن 
 » .مرهته به سوی دکن به نيروی افغان کمک کند

 

                                                                                                                                                             
وفادارخان و سردار امحد خان نورزايی از راه قندهار می 

 .فرستد

از  زمان شاه از دوازده روز به پايتخت رسيده، خبش بزرگی
او به طور . خود را برای آمادگی جنگ مصرف می منايد ۀخزان

مستقيم با قشونی که از راه قندهار رسيده و با دسته های 
کوهيان سيکه . تازه تشکيل،  به سوی پنجاب به راه می افتد

لذا . با تقرب او الهور را ترک و به سرعت عقب نشينی می کنند
چون باشندگان در شورش  .او شهر را به طور صلح آميز می گيرد

آخر دست نداشته و از سوی کوهيان مورد بدرفتاری قرارگرفته 
بودند، او بر آن می شود که هبرت است بر ايشبان اعتماد کرده 
و به درخواست آن ها راضی می شود که درآينده بايد حاکم الهو 

لذا . برگزيده شود) نه افغان(ر از ميان روسای عمده سيکه 
ايشان شخصی را به نام رجنيت سنگ بر می گزيند که او از ميان 

پسان ها دارای اعتبار بزرگی به خاطر استعداد و دليريش می 
 . زمان شاه پس از گماشنت رجنيت، به کابل بر می گردد. گردد

طويل بدخبتی به بارمی  ۀاين مارش برای او و ارتش او يک سلسل
هنگام عبور از و خبش بزرگی از بار و بنه به  ۀتوپخان. آورد

بارندگی سيالبی و روزمره آن قدر جاده . جيهلم از دست می رود
سربازان از . ها را ويران منوده که غير قابل عبور شده بودند

ده يا می گريزند و قبايل ازياد فرسوده شده، عقب افت رنج
غارتگر با هبره گيری از موقعيت دشوار ارتش به غارتگری 

دست  ،ان که قادر به دفاع خود نبودندحمموله و هتی کردن آوارگ
در واقع، باقی مانده ارتش، مردان رجنوری اندکه با . می زنند

هزاران مصيبت و سختی به ستوه آمده و زمان شاه موفق به 
او در اين جا يک ماه می . آوردن آن ها به پيشاور می شود

پايد تا سربازانش آسوده و جتديد قوا منوده و پس از گماشنت 
شجاع امللک به حيث حاکم شهر، به سوی کابل به راه  -درش برا

می افتد و پس از پاييدن کوتاه درکابل، ناگزير می گردد با 
 ».وجود شدت زمستان، برای سرکوب شورش به قندهار برود

 1940 لندن، تاريخ افغانستان،سر پرسی سايکس،   . 116
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به هر رو، با بازگشت زمان شاه به قندهار، يک 
رويداد دراماتيک رخ داد که به باور بسياری از 
 تاريخ نويسان کشور در درهم پيچيده شدن طومار

با اين هم، من . پادشاهی زمان شاه نقش سازنده داشت
با اين که اين رويداد را چوناِن يکی از ) آريانفر(

عوامل تاثير گذار می پندارم، متفاوت از تاريخ 
نويسان پيس کسوت کشور، آن را بنا به داليل متعدد که 
پسانرت خواهد آمد، تنها عامل تعيين کننده منی 

 . پندارم
 

بايد با توجه به اين که اين رويداد در با اين هم، 
آينده در عرصه سياست داخلی پيامدهای دردناکی داشت، 

هنگام  1779بايد با روان شاد کهزاد مهنوا شد که در 
پاييدن زمان شاه در قندهار واقعه يی رخ داد بی 
سابقه و هول انگيز، آتشی در قلب کشور در گرفت که 

 18سه ربع اخير قرن ( زبانه های آن در درازای يک قرن
مشتعل بود و مشتعل تر شده می ) 19و ربع خنست قرن 

 » .رفت
 

 :به هر رو می پردازيم به شرح اين رويداد تراژيک
 

پيش تر آمد که زمان شاه با آگاهی يابی از پيک يورش 
حممود به هرات، بی درنگ به قندهار شتافته، به حمض 

حممود را کشت  رسيدن، دو، سه، نفر از سرداران هوادار
به اغوای سردار « تاريخ درانيانو به گفته نويسنده 

پاينده حممد خان مجعی از امراء و سرداران ديگر را 
 . نيز هالک ساخت

 
باقی پريشان شده، و يقين منودند که هيچ يک از کيد 
پاينده خان به سالمت خنواهند برد و تا به سعايت او 

بچشاند، دست  متام آن ها را شاه زمان شربت هالک
چرا که منظور اصلی او و مقصود اصلی . خنواهند کشيد

او اين است که از وجود رجال و سرداران ذی شان 
دريای در بار دولت باقی نگذارد تا اشغال و اعمال 
ملک و قبض و بسط مهام دولت خمصوص او و اوالد و 

 . پيوستگان او که مجع کثيری هستند، شود
 

ه دامان اتفاق زده، به مواضعت و هلذا مهگی دست توسل ب
موافقت يک ديگر بنای مذمت و بدگويی را از وی در 
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چندان که رفته، رفته، طبيعت . حضرت شهريار گذاردند
شاه زمان از سردار مشار اليه ملول و خاطرش از 
مساوی اعمال اعمال وی رجنيده، و مکدر شد و نايره 

ز نظر غصبش شعله ور گرديده، تا اين که يک باره ا
التفاتش انداخته، شرفيابی او را به حضور قدغن 
فرموده، و از موقع سالم و جملس دربار و اوقات بار 

 .ممنوع و حمروم منود
 

فرزندانش به او پيشنهاد کردند که پيش از آن که شاه 
زمان فرمان قتل ما را بدهد، بايد به گرشک که وطن 

ن که مگر پاينده حممد خا» .اصلی ما است، بگريزيم
برنامه های ديگری در سر داشت، پيشنهاد پسرانش را 

 ».رد کرد
 

به هر رو، اوضاع دربار زمان شاه درست مانند مهه 
دربارهای خاور زمين آشفته و نا به هنجار و کانون 
فساد و مهچشمی ها و کشاکش ها و توطئه ها و دسيسه ها 

 .    و خودخواهی ها بود
 

رقابت ميان رجال  در دربار زمان شاه، مهچشمی و
برجسته دولت بيشرت بين چند شخصيت طراز اول منايان 

يکی از اين رجال، رمحت اهللا خان سدوزايی . بود
 .کامراخنيل بود

 
در روزگار سلطنت «، تاريخ درانيانبه گفته نويسنده 

شاه زمان، دست اختيارش در حل و عقد متام مهام ملک و 
مبسوط بود و پدر  قبض و بسط کليه امور مملکت، مطلق و

وی فتح اهللا خان در عهد امحد شاه مغفور ملقب به 
وفادار خان و از مجله مشيران خاص و چاکران با 
اختصاص آستان پادشاهی بود و در عهد سلطنت تيمورشاه 

 . فرمان يافت
 

زمان شاه، دخرت او را برای شجاع امللک برادر صلبی و 
حکام و متام قشون و ... بطنی خود تزويج کرد و

کارگزاران کشوری و لشکری در حتت اطاعت و فرمانربداری 
وی بودند و در متام بالد و اصقاع حکم او نافذ و مطاع 

اما طائفه درانی باطنا از وی راضی و خشنود . می بود
نبودند و باعثش اين بود که او مردی بود عياش و 
عشرت طلب و در ظاهر بسيار خليق و شيرين زبان و 

 ».نوبت به حضور شهرياری نايل می شدروزی دو 
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 192-191. ص. به هر رو، به گفته فرهنگ در ص 

پاينده خان توقع داشت «، افغانستان در پنج قرن اخير
که نظر به خدماتش مقام وزارت اعظم به او سپرده 

مهچنان سران قزلباش چون امير اصالن خان جوانشير . شود
زعه جانشينی، و جعفر خان جوانشير که در هنگام منا

برادران زمان شاه را زندانی و از ساحه فعاليت خارج 
ساخته بودند، توقعاتی داشتند که توسط زمان شاه 

 . برآورده نشد
 

حقيقت اين است که زمان شاه مردی مغرور و دارای 
وی منی خواست کار را . استقالل بل که استبداد رای بود

ش منت به کسانی بسپارد که بر او نسبت به خدمات
بگذارند و يا از نظر مقام و نفوذ قومی خود در 

لذا در سال سوم پادشاهی . اختيارت سلطنت شريک گردند
اش سردار رمحت اهللا خان پسر سردار فتح خان را که از 
پوپلزايی های ملتان بود، و در مرکز افغانستان مثل 
قندهار و کابل نفوذ و اعتبار نداشت بل لقب وفادار 

 . ث وزير اعظم مقرر کردهبادر به حي
 

اتفاقا وزير مذکور هم مردی بود عصبانی و تند مزاج 
. که با امرا و سران قبايل به خشونت رفتار می کرد

بنا بر اين، اکثر سرداران از او و در نتيجه از شخص 
شاه رجنيدند و سردار پاينده حممد خان در راس اين 

 . دسته قرار گرفت
 

اه زمان با اردو و دربار در وقتی که ش1799در سال 
خود در قندهار توقف داشت، اطالع گرفت که يک عده از 
سرداران درانی و افسران قزلباش توطئه و عهد و 
پيمان کرده اند که وزير اعظم را به قتل برسانند و 
شاه را عزل منوده بردار عينی اش شجاع امللک را به 

 . جای او به سلطنت بردارند
 

دسته حجره يک نفر روحانی به نام مرکز اجتماع اين 
غالم حممد هندی بود که در قندهار می زيست و مورد 

معروف است که اين اطالع . اعتماد و اعتقاد عامه بود
توسط ميرزا شريف منشی باشی قزلباش يا امحد خان 
بارکزايی که خود هم در توطئه و عهد و پيمان دست 

. سانده شدداشتند به وزير اعظم و توسط او به شاه ر
شاه بدون وارسی درست و اثبات گزارش توطئه چينان را 
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نزد خود احضار منود و در مهان جملس به امر او سرهای 
شان را از تن جدا منوده و اجساد شان را در معرب عام 

 :نام های کشته شدگان. به دار آويختند
 

پاينده حممد خان بارکزايی، حممد عظيم خان الکوزايی، 
خان علی زايی، اسالم خان ضبط بيگی، حکمت حممد رحيم 

خان سرکانی، سلطان خان نورزايی، مير اصالن خان 
جوانشير، جعفر خان جوانشير، زمان خان رکاب باشی، 

 .خضر خان علی زايی
 

برخی از تاريخ نويسان، نام نور حممد خان بابری ملقب 
به امين امللک خسر و زمانشاه را نيز در اين مجله ذکر 

اما پوپلزايی مولف دره الزمان سندی را . اندکرده 
ذکر می کند که چند ماه بعد از اين حادثه ترتيب 

 . گرديده و در آن مهر امين امللک ديده می شود
 

غالم حممد که موفق به فرار شده بود، از قندهار فرار 
. کند نيز بعدا دستگير گرديده و به قتل رسانده شد

که سردار مذکور با اين بعضی از مورخين عقيده دارند 
که با وزير اعظم اين اطالع را جعل منوده و به شاه 
رساند و با استفاده از شتابزدگی و تندخويی او 

 ».اسباب اضمحالل رقيبان خود را فراهم ساخت
 

در زمينه  افغانستان در مسير تاريخ 386. غبار در ص
يک نفر هندوستانی مسلمان به ...«: چنين نوشته است

يا غالم حممد در لباس زهد و تقوی از مدتی به نام م
اين طرف در شهر قندهار مرکز گرفته، و به تدريج 
فيودال های بزرگ و درباريان بزرگ زمان شاه را جذب 
و جلب کرده بود و به تدريج آنان را در يک توطئه 
. خاينانه سری بر ضد زمان شاه شريک و متحد ساخت

ايه يکی از خمتصات کاميابی اين روحانی متقلب بر پ
روحی مردم  افغانستان قرار داشت و آن اين که مردم 
بيشرت در زير تاثير سنگين عاطفه بوده و به اخوت 

در حالی که دمشن از اين عاطفه . اسالمی تکيه می کنند
 .مهيشه سوء استفاده کرده است
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هدف اين مجعيت، کشنت و يا الاقل خلع کردن زمان شاه و 
او رمحت اهللا خان وفادر خان و سپردن  کشنت وزير صادق

 117».حممود؟ بود –تاج و ختت به يک شهزاده دست نشانده
 

در زمينه چنين  باالحصار کابل 332-331. ص. کهزاد در ص
منابع تاريخی چه شرقی و چه غربی، تا «: می نويسد

حدی علت بروز اين واقعه را به سردی شاه نسبت به 
می دانند و علت آن را  سران قومی خصوصا بارکزايی ها

او سردار رمحت اهللا خان ملقب  -به جاه طلبی وزير اعظم
بدين ترتيب که گويی . به وفا دار خان نسبت می دهند

طبق آن منابع شاه متمايل بود که به تدريج دست 
بارکزايی ها از کار کشيده شود و وزير اعظمش سردار 

که داشت،  رمحت اهللا خان با حس خودخواهی و جاه طلبی يی 
برای اين که بيشرت کسب قدرت کند، در تقويت اين 
مفکوره با شاه مهنوايی می کرد و حتا شاه را حتريک می 

 . منود
 

قراری که در مهه مآخذ نوشته شده، زمان شاه در ... 
مهنوايی زياد با وزير خود سردار رمحت اهللا خان حمبوبيت 

امراء  زمان شهزادگی و اوايل سلطنت خود را در ميان
و رجال بزرگ از دست داد و در اثر تضعيف بارکزايی 

کار به جايی کشيد که سردار  118ها و فشار و تعدی،
پاينده خان و مجعی ديگر از شخصيت های متنفذ در صدد 
برآمد تا او را از سلطنت خلع کند و وزير او سردار 

                                                 
  .  ساير منابع مهگی شهزاده شجاع امللک نوشته اند.  117
 :چنين می خوانيم تاريخ درانيان  191.در اين زمينه در ص.  118
شاه زمان شخصا مردی جوامنرد و با مروت و عادل و مهيم بود «

ليکن در مقام سياست و مکافات نيز خيلی سختگير و تند خو و 
شديد العمل بود چنان که چون سپاهيان مملکت او اکثر از 

ايف مردمانی وحشی و طايفه افغان و مغول و ازبک و اين طو
شرير و بی تربيت و خوخنوار بودند، هر وقت بر آن ها تقصيری 
می گرفت، و هر که را که مستوجب تنبيه و عقاب می ديد، 
فرمان می داد يا شکم می دريدند يا گوش می بريدند و هر 
زمان آتش خشمش زبانه می زد، به هيچ تنی ابقا نداشت و از 

رفت و مهين نيز عين عدل بود چه آن هيچ عقوبتی دست باز منی گ
طوايف شرير با وجود اين قهر شهريار و با آن مهه نقمات شديد 
و عقوبات فظيطه از حرکات شنيعه خود دست منی کشيدند و در 
ظلم و تعدی جری بودند چندان که دست می يافتند مردم آزاری 
می منودند و غالبا اهالی هر بلده و بلوک از سوء سلوک اين 

 . »ايف ترک و افغان، در فرياد و فغان بودندطو
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رمحت اهللا خان را نابود سازند و شهزاده شجاع را به 
 . نندسلطنت برگزي

 
پيدا شدن اين افکار در درون کشور، از ] به رغم[

دخالت دستگاه استعمار که دايم در پی تضعيف و بر 
. انداخنت سلطنت زمان شاه بود، بی اعتنا نبايد گذشت

اين فقير هندی ميان غالم حممد که سران ناراض قومی در 
قندهار برای مالقات های خمفی و طرح نقشه های خود در 

 مجع می شدند، کی بود؟حجره او 
 

بعد از کشف توطئه و قتل سرداران از طرف زمان شاه 
چطور در روزی که کشتگان در ميدان فيل گاه افتاده 
بودند، خمفيانه به کاميابی فرار کرد؟ و باز چطور در 
بلوچستان دستگير شد و به امر گماشتگان وزير اعظم 

 18ون به قتل رسيد؟ و چون تاريخ افغانستان در طی قر
و بعد از آن از اين گونه فقير های جعلی و  19و 

مرموز که در امور سياسی دخالت داشته اند، بسيار 
ديده، و در موضوع مورد حبث که حجره او کانون مالقات 
های خمفی و طرح نقشه ها بوده و خود او هم بعد از 
فرار خمفيانه به قتل می رسد، او را بی ارتباط به 

 . منی دانيمدستگاه استعمار 
 

به هر حال، مرام اختالفيون اين بود که شاه خلع ....
و عوض او برادرش شجاع امللک حکمران پيشاور به 

رژيم شاهی انتخابی روی کار . پادشاهی انتخاب شود
سردار (آيد و اقتدار شاه حتديد شود و وفادار خان 

 ».کشته شود) رمحت اهللا خان
 
چنين به بازگويی  ريخسراج التوا 83 -82. کاتب در ص  

اين قضيه نامرضيه از سبب «: اين رويداد پرداخته است
غرور و پندار رمحت اهللا خان ابن فتح خان سدوزايی به 
صدور پيوست زيرا که مشار اليه پس از فوت پدرش به 
واسطه سردار پاينده خان، قرب بارگاه و رفت و آمد 

کور در ابتدای کار، که سردار مذ. درگاه شاهی يافت
برای او شرف بار حاصل می کرد، ديگر بزرگانش از 
حتصيا علو رتبه او مانع آمده مهی گفتند که او را راه 

سردار . باز ندهد که باعث ادبار ديگران خواهد شد
پاينده خان که مربی حال و کفيل احوال او بود، تبسم 
کرده، جواب می گفت که از نيروی بازوی او چه به 
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و در اخير چنان شد که ديگران گفته . ظهور خواهد آمد
 . بودند

 
چنان چه، رفته رفته کار رمحت اهللا خان بزرگی گرفته، 
به رتبه وزارت و خمتاريت کل امور سلطنت رسيد و اکثر 
امرا خصوص سردار پاينده خان را به چشم حقارت می 
ديد و هيچ يک را وقعی نگذاشته، سخنش را منی شنيد و 

کبار منی پرداخت تا که مهگان به در اجرای کار امرای 
يک دل و يک زبان گشته به عرض شاه رسانيدند و از 

 . شاه جواب که مطابق متنای شان بود، نشنيدند
 

به قرار بيان صاحب  -پس از آن، در پی چاره افتاده
در عبادتگاه ميان غالم حممد هندوستانی  -تاريخ سلطانی

اکثر امرا  که در قندهار آمده، اقامه گزيده بود، و
روی ارادت به سوی او داشتند، رفته، با هم قرار 
دادند که رمحت اهللا خان را مقتول و شاه را از سلطنت 
معزول ساخته، شهزاده شجاع امللک را به پادشاهی 

به ...مهه آنانی که حاضر اين جملس بودند. بردارند
قرآن جميد سوگند خودها را موکد منوده، مواضعه منودند 

نگامه را به فردا معين کرده، گفتند که و روز ه
مردم بارکزايی را )] پاينده حممد خان[(سرفراز خان 

از دهات به شهر خواسته در روز پنج شنبه که رمحت اهللا 
خان جانب کاريز خويشنت واقع دو کروهی جانب شرقی شهر 
امحدشاهی حال معروف به تور وزير راه صيد و شکار 

ان الکوزايی از عقبش رفته، پيمودن گيرد، حممد عظيم خ
صيد تيغ اجلش سازد و امير اصالن خان جوانشير با 

 .ديگران که سر کشک پادشاه اند، او را گرفتار منايند
 

بعد هر يک روی به سوی اجرای امر عهده خويش آورده، 
سردار پاينده خان قوم بارکزايی را به شهر طلبيده و 

سالح کين امير اصالن خان با مهراهان خود تن به 
آراسته، در کمين کار نشست اما ميرزا شريف منشی اين 
راز را قبل از آن که به ابراز اجنامد، به اتفاق امحد 
خان بارکزايی نزد رمحت اهللا خان پرده بازداشت و او هر 
دو تن را فورا نزد شاه برده، صورت واقعه را بگذاشت 
ه و ترک رفنت شکارگاه خويش کرده، شب را به تشويش ب

سر آورد و بامدادان حاضر درگاه شاه شده، وی به 
حتريک او يک يک از امراء را به هبانه مصلحت به ارگ 
خواسته، بعد از آن که حاضر آمدند، دروازه ارگ را 

 » .بر بسته، مهه را از دم تيغ گذرانيد
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افغانستان در پنج قرن فرهنگ دنباله داستان را در 

تشار خرب قتل سرداران، با ان«: چنين پی می گيرد اخير
فتح خان پسر ارشد پاينده خان و ساير پسران او به 
اتفاق خانان بارکزايی از شهر قندهار فرار منوده 

شان در خارج شهر پناهنده شده و  بدوا در بين عشيره
بعد به اتفاق يک عده سوار راه ايران را در پيش 

ا گرفتند و در آن جا به شهزاده حممود پيوستند و او ر
. به اقدام تازه عليه برادرش زمان شاه ترغيب کردند

حممود که چنين پيشامدی را از خدا می خواست، بی درنگ 
حاجی فيروز  -با آن ها مهراه گشته با برادر عينی اش

کامران با هم از راه سيستان وارد  -الدين و پسرش
 .کشور شدند

 
در اين هنگام، روابط زمان شاه با فتح علی شاه هم 

يار تيره شده و چند نامه تند ميان هم با رجز بس
خوانی مبادله منوده بودند که شرح آن پسانرت خواهد 

مهچنان دستگاه استعماری انگليس هم دست به کار . آمد
شده و در پی بر انداخنت زمان شاه که او را بزرگرتين 
خطر در برابر خود در هند می ديد، برآمده بود که 

 .انبه به آن خواهيم پرداختپسانرت به گونه مهه ج
 

حال می . با اين هم، از قندهار به سوی هند شتافت
بينيم که تاريخ نويسان در باره اين رويدادها چه می 

 .نويسند
 

دنباله داستان  افغانستان در پنج قرن اخيرفرهنگ در 
آن چه مايه تعجب می باشد، «: را چنين پی می گيرد

ات با ايران و امتام اين است که به وصف کشيدگی مناسب
حجت ها در بين زمامداران دو کشور، زمان شاه حاضر 

ترک گفته و به اردوی خود  شد تا هرات و قندهار را
به سوی پيشاور حرکت کند و خراسان را مهچنان در معرض 

يگانه دليلی که برای اين حرکت می توان . هتديد گذارد
تصور کرد مهان ميل و عشق مفرطی است که شاه مذکور را 
به فتح هند و ثروت افسانوی آن داشت و به مهين علت 

مل گذاشته به آن آماده بود تا متام امور ديگر را مه
  119.سو لشکرکشی منايد

                                                 
در زمينه چنين  افغانستان در مسير تاريخ 390. غبار در ص.  119

زمان شاه فکر می کرد که اگر محله از ايران ...«: نگاشته است
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شهزاده حممود و فتح خان پس از ورود به خاک 
افغانستان، قبايل خمتلف درانی خصوصا بارکزايی را به 

نظر به نفوذ و رسوخی . قيام عليه دولت دعوت کردند
که طايفه حممد زايی در بين بارکزايی ها داشت، 

ع شده، او خوانين آن قبيله به زير لوای فتح خان مج
را به جای پدرش به حيث سردار خود انتخاب کردند و 
متفقا به قندهار محله برده، و شهر مذکور را بعد از 

 . چند روز حماصره فتح کردند
 

چون اين خرب در پيشاور به زمان شاه رسيد، بدون آن 
که وخامت اوضاع را درک کند، قسمت بزرگ اردو و 

با يک دسته کوچک از  جتهيزاتش را در پيشاور گذاشته،
قوای نظامی به کابل آمد و از آن جا يک دسته پانزده 
هزار نفری را به قيادت سردار امحد خان نورزايی به 
سوی قندهار اعزام منود و خودش هم بر اثر آن روانه 

 . شد
 

از سوی ديگر شهزاده حممود هم به اتفاق سرداران 
ظم اکنون درانی که به علت نارضايی از شاه و وزير اع

و دو . به او پيوسته بودند، به مست کابل حرکت کردند
پيش از . لشکر در بين قالت و مقر با هم مواجه شدند

آن که برخوردی صورت گيرد، امحد خان سرلشکر زمان شاه 
که او هم با وزير خصومت داشت، يا از او به خوف 

                                                                                                                                                             
صورت بگيرد، مثل سابق در واليت خراسان و در مرتبه دوم در 

و در خراسان در حالی که قوای مدافع ا. واليت هرات خواهد بود
پسر  -و هرات زير نظارت پسرش قيصر به نيابت مير افضل خان

اما مير افضل مرد . موجود بود... مدد خان  اسحاق زايی
خيانت پيشه بود و مستحق جانشينی مرد فداکاری چون زمان خان 

 . نبود
 

والی و افسر نظامی قندهار مهر علی خان ملقب به شاه پسند 
پاهی زير فرمان خود داشت و مرد خان بود که پنج هزار س

 ».وظيفه شناسی بود
 

به هر رو، چنين بر می آيد که زمان شاه از جانب هرات و 
قندهار اطمينان داشته و فکر منی کرده است که محله از راه 

شايد هم او به هبرام خان سيستانی اعتماد . فراه صورت گيرد
او حممود را  داشت و بر آن بود که در صورت محله از راه فراه،

به سوی قندهار راه خنواهد داد و در برابر او خواهد ايستاد 
 . وانگهی از هرات و قندهار به او نيروی کمکی خواهد رسيد
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در نتيجه قسمت بزرگ . بود، به لشکر قندهار پيوست
شاه متفرق گرديده، و خودش به عجله به  قوای زمان

 . کابل بازگشت
 

در آن جا هم چون احساس کرد که اردو و سرداران هيچ 
کدام با او سر مهراهی ندارند، با تعداد اندکی که 

 .برای او باقی مانده بود، به سوی پيشاور روانه شد
 

در بين راه کابل و جالل آباد، يک شب در قلعه شخصی 
. اشق شنواری واقع در جگدلک اقامت داشتبه نام مال ع

مال عاشق چون دانست که روزگار قدرت شاه به پايان 
رسيده او را در قلعه اش قيد منوده و نگذاشت از آن 
خارج شود و پسر خود را نزد شهزاده حممود فرستاده، 

 . به او از موضوع اطالع داد
 

ا پسر پاينده حممد خان ر -نشهزاده حممود فورا اسد خا
آن ها زمان . با يک تعداد سوار به جگدلک اعزام داشت

شاه را با رمحت اهللا خان وزير اعظم دستگير منوده به 
 . کابل آوردند

 
زمان شاه که قبال املاس معروف کوه نور را در رخنه 
ديوار قلعه پنهان ساخته بود، به امر حممود به 
انتقام کور کردن شهزاده مهايون  از بينايی حمروم 

اخته شده و در باالحصار حمبوس گرديد و وزير اعظم او س
تاريخ اين واقعه . به جزم قتل سرداران اعدام شد

 .»قيد گرديد ه است 1801جوالی 
 
: چنين آمده است تاريخ درانيان  181 -179. در ص 
پسر سردار پاينده خان که منتهز فرصت  -فتح خان«

ا بسياری بود، مجع کثيری از طايفه و قبيله خود را ب
از ساير طوايف افاغنه مجع آوری کرده، يک سپاه منظم 
و اردوی معظمی جتهيز و ترتيب داده سلطان حممود را 

 . برداشته به طرف قندهار محله آوردند
 

شباهنگامی بود که به ظاهر قندهار رسيده، فتح خان 
از کمال پردلی و چاالکی که داشت در آن نيمه شب 

باالی حصار شهر که اگر نسر  بنفسه کمند انداخته بر
طاير هوای عروج به کنگره بروج آن می منود پر می 
افکند برآمد و خود را به نقاره پادشاهی رسانيده 
کفش از پای خويش برآورده به عوض چوب نقاره بنواخت 
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و به آواز بلند فرياد کرد که نوبت نوبت شهرياری و 
روازه دور دور کامکاری سلطان حممود درانی است و د

شهر را از داخل گشوده سلطان حممود با متام قشون داخل 
 . حصار قندهار  گرديدند

 
سلطان حممود شاهزاده حيدر را حمبوس داشته، و خود بر 

فتح خان وزير قريب چهل پنجاه ... ختت سلطنت جلوس منود
هزار سوار جرار از ميان طوايف سپاهی اختيار کرده 

 . يمت تسخير کابل منودبه اتفاق حممود از قندهار عز
 

چون خرب خروج و استيالی سلطان حممود به مسع زمان شاه 
رسيد، از الهور قصد حماربت سلطان حممود و با سپاه 

اما از آن سوی، سلطان حممود با . رهسپار کابل گرديد
فتح خان وزير به شتابی متام خود را به کابل رسانيده 

چند به نظم و ختتگاه کابل را نيز تصرف کرد و روزی 
نسق آن جا پرداخته تا خود را از کار آن جا فارغ 
ساخته از کابل برای تقابل شاه زمان به مست پيشاور 
رکضت منود؟ در قرب دره خيرب تالقی دو لشکر شده جنگی 

  120.عظيم مابين شاه زمان و سلطان حممود رفت
 

پس از کوشش بسيار و محالت بی مشار که صفحه هامون از 
خون رود جيحون شده و از ميان دريای خون  جوی های

پشته ها از کشته ها پديد آمده بود، عاقبت نسيم فتح 
و فيروزی رايت اقبال سلطان حممود را به اهتزاز 
آورده، و صرصر بدخبتی و ادبار منجوق شاه زمان را 

 .نگونسار ساخته روی از جنگ برتافت
 

هنگام و چون روز هزيمت به شام و عزيمت فرار را ...
رسيد، شاه زمان با وفا دار خان از لشکر جدا 
افتاده، ظلمت شب را غنيمت مشرده در بيغوله يی 
متواری شدند و علی الصباح شاه زمان با خان وفا دار 
به قلعه عاشق شنواری که در روزگار سلطنت خود احسان 
بسيار و نيکی بی مشار در حق وی منوده و پيوسته در ظل 

ويش او را داشته بود پناه برد تا از محايت و رعايت خ
باس و سطوت برادر بد انديش در کنف محايت پرورده 

اما عاشق شنواری ناسپاس منک به . نعمت خويش جا گيرد

                                                 
ساير منابع، چنان چه پسان تر می آيد، اين روايت را که .  120

نربد ميان دو لشکر در قرب دره خيرب رخ داده باشد، تاييد منی 
 . رون به واقعيت نيستاز اين رو، مق. کنند
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حرام در ظاهر از ورود ايشان ظاهر خرسندی و بشاشت 
منوده زبان به شکرگذاری و مباهات گشود  ولی در خفيه 

ع مال و جاه و جايزت در صدد قتل ايشان برآمده به طم
سلطان حممود را از حال آن ها آگاهی داده و خود را 

 . از بندگان صديق و هواخواهان عتيق او قلمداد منود
 

سلطان حممود اين را از تاييدات غيبی و عنايات الريبی 
دانسته شکر اهلی به جای آورد و کس به طلب ايشان 

شعبده شاه زمان چون گردش فلک کج رفتار و . فرستاد
بازی روزگار غدار را معاينه کرد، دو گوهر 
گرانبهايی را که با خود داشت که يکی مشهور به کوه 
نور بود و ديگری موسوم به فخراج که هر يک به خراج 
ملکی می ارزيد، چون از جور و دستربد عاشق شقی و آن 
کافر نعمت دنی راه فرای نداشت، البد کوه نور ار در 

ن اتاق مستور ساخته و فخراج را در فرجه ديواری از آ
جوی آبی انداخت و عاقبت دستگير گرديده سلطان حممود 
هم به پاداش اين که برادر صلبی و بطنی او مهايون 
شاه را شاه زمان به ناحق از حليه بصر عاری کرده 

 ».بود، او را مکحول ساخت
 

در  افغانستان در مسير تاريخ 391-389. غبار در ص
زمان شاه با کشنت يازده ... «: نوشته است زمينه چنين

نفر فيودال های بزرگ، متام فئودال های باقی مانده 
عشاير درانی از قبيل بارکزايی، علی زايی، 
فوفلزايی، نورزايی، سرکانی و بابری را بر ضد خود 

از آن مجله فتح خان پسر پاينده خان .  انگيخته بود
ان، شهسوار خان، بارکزايی با برادران خود و مهراب خ

گدو خان و اهللا داد خان بارکزايی، الو خان و تيمور 
خان انکوزايی عبدالرسول خان امام خبش خان عبدالعزيز 
خان و حممد کريم خان علی زايی و منصور خان کرجی 

به تعداد  هشتاد و پنج نفر از قندهار ... زايی و 
 . فرار کرده، و در ترشيز به اردوی حممود پيوستند

 
مهين که حممود به سيستان رسيد، بزرگرتين فئودال ... 

آن جا هبرام خان دخرت خود را به کامران پسر حممود داد 
 . و خود با قوای دست داشته به اردوی او هضم شد

 
با رسيدن برق آسای حممود به واليت قندهار، مهر علی 
خان با قشون پنج هزار نفری خود از شهر قندهار برای 

و در ميدان جنگ آن قدر ايستادگی کرد . شددفاع خارج 
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تا سپاه خمتصر او از قشون متحد و کثير حممود درهم 
آن وقت او برای استحکام شهر قندهار داخل شهر . شکست

گرديد و بيست روز متام در برابر قوای خمالف و متام 
اما خدعه دمشن در داخل . فئودال های خمالف دفاع منود

. ان به کار شکنی می کردندشهر کار می کرد و خاين
مهرعلی خان که سقوط شهر را ناگزير می ديد، پيش از 
آن که شهر را ختليه و خود به دربار زمان شاه عزيمت 
منايد، دو نفر خايين را که دروازه های شهر را برای 

 -حسن خان و اما خبش خان را -قشون دمشن گشوده بودند
 . اعدام منود

 
اين خرب، با سی هزار سپاهی از  زمان شاه به جمرد گرفنت

پيشدار او جنرال . کابل به قصد قندهار حرکت کرد
دو منزل پيش تر با ده ...مشهور امحد خان نورزايی 

زمان شاه هنوز در . هزار عسکر سواره حرکت می منود
غزنی بود که خرب خيانت و تسليم شدن امحد خان به دمشن 

 . مثل صاعقه در بين اردوی او درافتاد
 

امحد خان در منزل سر اسپ با ده هزار سواره خود عوض 
حممود با قشون . جنگ با دمشن طرف او را التزام کرد

در اين وقت . خود به استقامت غزنی به حرکت افتاد
زمان شاه احساس کرد که يک نوع تبليغ سری در بين 

چون دمشن به سرعت پيش می آمد، . اردوی او جريان دارد
اغتشاش ذهنی افراد سپاه، با حممود  خنواست که با اين

مقابل شود، هلذا برای آمادگی جديد نظامی به کابل 
حممود بعد از تصرف غزنی بدون درنگ به سوی . برگشت

به زمان شاه چنين تلقين شد که بايستی . کابل شتافت
به پيشاور رود و چون شجاع امللک برادرش حاکم عالقه 

ق او قشون جديد های سواحل راست هند است، به اتفا
 »...تشکيل کند و به کابل برگردد

 
در زمينه چنين  سراج التواريخ 85 -83ص . کاتب در ص

فتح خان با برادران و ساير ...«: نگاشته است
متعلقان خود بعضی از ديوار حصار خود را به زير 
انداخته و برخی از دروازه شهر برآمده، روی فرار به 

هنادند و پس از وصول در سوی قلعه موسوم به نادعلی 
آن جا اقامت را موجب صد گونه زمحت ديده، از راه مب و 

 ...سيستان در ايران نزد شهزاده حممود رفتند
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آن گاه که فتح خان از قتل پدرش هراسان گشته، ... 
در ايران نزد شهزاده حممود رفت، و شهزاده را به 

که  تسخير قندهار داللت و راهنمونی کرده، در اين وقت
وی از . شاه زمان عازم پنجاب گشته، وارد کابل شد

ماجرا آگاه گرديده، توقف خود را در ايران بعيد از 
طريقه خوخنواهی پدرش مشرده، با شهزاده حممود از راه 
سيستان عازم قندهار شدند، چون راه به قندهار نزديک 
کردند، مهر علی خان حاکم قندهار با پنج هزار سوار 

ه بيرون آمده، موضع باغ مريز را از در مدافع
فرودگاه ساخت و عاقبت االمر از شهزاده و فتح خان 

 . شکست يافته، داخل شهر قندهار شد
 

از حصول اين فتح، مردم درانی ظفر را مهرکاب شهزاده 
و فتح خان ديده، به دور ايشان فراهم گشته، از رود 
 هيرمند گذشتند و قندهار را به حماصره انداخته، پس

از چهل و دو روز ايام حماصره  يورش برده، به 
جانبداری و ياری قزلباشيه اندرون شهر فتح حاصل 

 . کرده، شهر را متصرف شدند
 

مهر علی خان حاکم، امام خبش خان و حسن خان را که 
باعث تسخير حصار قندهار می دانست، به قتل رسانيده، 

ت از شهر بيرون شد و نزد شاه زمان شتافته، سرگذش
خويش قصه کرد و او که هوای سفر پنجاب و سرزنش 
سيکهان در سر داشت، از رويداد اين واقعه، ترک رفنت 
آن جا کرده، لوای مدافعه شهزاده به جانب قندهار 
افراشت و بعد از ورود در غزنين، سردار امحد خان 
نورزايی را با ده هزار سوار مقدمه اجليش قرار داده، 

 . کت وی راه برگرفتخود دو روز پس از حر
 

شهزاده حممود نيز مبلغی از جتار قرض گرفته، سامان 
حرب ساز کرده، روی مقاتله به سوی اردوی شاهی هناد و 
در بين مقر و قالت غلجايی با امحد خان مقابل گشته، 
وی که از کردار ناسزاوار رمحت اهللا خان سرگردان بود، 

ده حممود از شاه زمان روی بر تافته، به لشکر شهزا
 . پيوست

 
از اين معنی شاه زمان را دل از جای رفته، از منزل 
مقر روی هزيمت به سوی کابل آورد و از کابل نيز بنا 
به عدم استعداد و صوابديد رمحت اهللا خان که در پيشاور 
رفته، به معاونت شهزاده شجاع امللک حاکم و سپاه و 
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جالل طريق . مردم آن جا آبی به روی کار خويش ارد
آباد پيش گرفت و با رمحت اهللا خان و زمان خان 
باميزايی و پانزده سوار از دسته غالمان روی اميد به 
سوی پيشاور آورد و از خستگی جاده پيمايی در قلعه 

 »…عاشق نام شنواری فرود آمد
 

شورش قندهار  داستان» تاريخ افغان ها«در کتاب فريه 
 : منوده استسرنگونی زمان شاه را چنين پرداز  و

که روی می دادند جا  آن ازويژه  هب يیها چنين شورش«
 می د ونی احساس می کنايقدرمتند بارکز ۀقبيلاعضای 

گذاشته شده،  کنار) ی هاياحممدز( شان ييسانند رنبي
 هيچ ارزشی در گونه تعيينات عمومی حمروم شده و هر از

 مهان روزی دارد از خواننده به خاطر. ندارند دربار
به مقامات عالی  کبيرشاه عباس از سوی ه سدو و حممد ک

سلطنت صفويان،  درسدو  بازماندگانبرگزيده شدند، 
افغانستان برخوردار  قدرت پادشاهی در تقريبا از

 نداشنت نفوذ بسياره رغم بهم حممد  بازماندگان. بودند
 بوده و دولت برخوردار مقامات عالی در زياد، از

. بودندن احرتام کمرتی برخوردار ها از نسبت به سدوزی
 نشيند، با حقشناسی از ختت می زمانی که امحد شاه بر

آن خانواده  ، امتياز)ی هاياز يس حممدير(حاجی مجال 
، مقامات مهم پيوستهداشته و روسای آن ها  را نگه

. را دارند کارمندان عالی دربار فرماندهی در ارتش و
می کند، مهيشه ی پربو دخو پدر از الگویتيمورشاه که 

ولی زمانشاه  .دارد می جانب خود نگه بهآن ها را 
می  وضعی را تغيير کسی است که جرات منوده و خنستين 

گرفته و قوت  دهد که با گذشت ايام مورد تائيد قرار
 .قانونی کسب منوده است

 پيشرت که به گونه يی(ها ی يايس حممدزير -پاينده خان 
 خنستيناين  کهنار شده مقامات برک مهه از) گفتيم

. ی می باشدهشا ۀخانواد ها از یايبارکز خشنودینا
شاهی  ۀقبيل ازکه  آنوفادار خان صدراعظم زمانشاه با 

شاه هيچ کاری . شتدا تر يني، نسب پابود یياپوپلز
 مههاين شخص، حمرک  و ی داداجنام من او ۀبدون مشور

ای برابر خانواده هدر که شاه  بودشديدی  هایتدبير
 منافع خود را در وفادارخان نيز. کردمی بزرگ اختاذ 

 بيند که روزمره اجرا شده و ی میيمصادره يا ضبط ها
 زمانشاه در. دمشنان خطرناک جنات می دهد او را از
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 ،داده می شود اوه برابر مشوره های معتدل تری که ب
 بيراههاين  در روز معلوم هر قرار کر مانده و

 رديف جنبای پائين صدراعظم که از .رودمی  پيش مرگبار
مشرده می  وجود آمده و توسط جنبای عالی، خواره ب تر

شناس بلند کردن اشخاص نا شود، با ذليل کردن آن ها و
انتقام ) که آله دست او اند(جای آن ها ه ب و گمنام

حکومتی که توسط  نظام گونه، اين. خود را می گيرد
پشتيبانی  قت وبدون مواف شکل مطلقه وه زمانشاه ب

 باعث خشم مردم و هنگام سرداران ايجاد شد، تا اين
ليکن اين نارضايتی . های قسمی بوده است ايجاد شورش

قدرمتند ترين روسا که  پرنفوذترين و ميان خصوص دربه 
گرفته بودند،  قرار تاراجآن ها کم و بيش مورد  مهه

وسعت نفرت  که وفادارخان از آنبا . عمومی می باشد
 ن اشخاص آگاه است، با آن هم بازی دوگانه منوده واي
می  تآن ها احساسات دمشنی با شاه را تقوي مغز در
 چشم آن ها خوار خان تالش داشت تا شاه را در. کند

 سازد با متقاعد ساخنت آن ها در اين که هرکاری که او
شاه را برآورده ساخته و  های خواهش تنهااجنام داده 

برای جنات آن ها از يی  ۀشاه وسيل امور در دخالت او
 .بوده است خطرات بس بزرگرت

 نشانه هایمهيشه با  وفادار خان ۀدوستان اظهارات 
 ماليه يا امتياز رياکارانه مهراه است، مانند عفو

منايند  اين باعث می گردد تا آن ها باور ها و زمين
رو شاه با مشکل بزرگی  تامين اين مسايل از در که او

افسوس می خورد که منی تواند خدمات  وده وببه رو 
می سازد که  بيشرتی اجنام دهد، لذا آن ها را اميدوار

 . خواهند بوددارای موقف هبرتی آينده  در

 دلنوازی منوده، در جوانب، متلق و مههه ب او اين گونه،
سود می  فرصتی هر از خدمات خود الف زده و مهه جا از

را که  یهای خونين ماعدا تا نفرت استبداد و جويد
 به گردن شاه انداخته و ،خودش منشای اصلی آن است

 است با اين برخورد شاه را سقوط داده و اميدوار
عالقه دارد پايان شاه  او. خودش قدرت را به دست آورد

  مساعد ۀهتيج به دست آورد، يعنی وقتی حلظ راه را از
د توقع دار مردم رخ داده و ميان در شورشیفرا رسد، 

. خودش برخوردارگردد ۀپشتيبانی سرداران جديد ساخت از
 ن حمل خزيده وميان باشندگا در ماموران متعدد سری او
زير  برادران شاه نيز. می کنند برای مقاصد وزيرکار
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يک باين  هر آن ها استفاده منوده و بوده، از نفوذ او
توطئه . بودند که تالش دارد او را به ختت بنشاند باور

اثبات رسانيد ه ارهای هنانی اين مرد جاه طلب بها وک
. دارد فرمانروايیاستعداد  هنر، ظرافت و که چقدر

نظر گرفته  مهيشه خوب در ،دارد می بر هايی که او گام
جرات يا جسارت عملی  می رسد که اگريی  ۀبه نقط شده و

به  اما او. شد می پيروز ،داشت کردن سريع آن را می
اين  سردار، وقت گذرانی منوده و چند نگرانی از خاطر

 .تعويق ها کشنده متام می شود

يک گروه  ،سرداران افغان که اکثرا ناراض بودند
 تشکيل می دهند تا به تفاهم رسيده و زيرزمينی

 يوغ آهنين و منايند تا خود را از تدابيری اختاذ 
موفقيت بيشرت،  ليکن به خاطر. اذيت خونين رها سازند

خود را مناينده تعيين می  ميان د ازقدرمتن پنج نفر
ديگران  –آت تصميم بگيرند اسايل اجرم رویکنند که 

بايد خود را برای موعد معين آماده سازند و بدون 
 . اجرا منايند ،چه تصميم گرفته می شود ترديدی هر

وقتی سياست وفادارخان کامال تنظيم می گردد، هيچ 
پنج  .اندچشم تيزبين آن ها پنهان منی م چيزی از

گرد می ) تقدس او به خاطر(يک درويش  ۀخان مناينده در
مهيشه جنبای مهم افغان رفت  او خانهبه ، چون آيند

يک وقت  شش شخص را در بيش از هرگز او. دنوآمد دار
مهه تا وقت رفنت آن ها  رویبه  او ۀدرواز نپذيرفته و

هوشياری، اين مرد  پاينده خان بنا بر. بسته می باشد
 می سازد تا به توطئه چينان پيوسته و را وادار مقدس

مدت طوالنی مورد  خانه اش در دريی جلسه  او با تدوير
يکی  مباحث زنده در پس از. می گيرد قرار  اعتماد 

خويش را بيان  ۀقبيل خشنودیيک نا اين جلسات که هر از
حد  دارد، پذيرفته می شود که مردم آن ها بيش از می

او بايد سقوط  وزير ذا زمانشاه ول –اذيت شده اند 
اندر او و حاکم  شجاع امللک، برادر با داده شده و

 .تعويض شود پيشاور

پاينده  اين جلسه عبارت بودند از در حاضر سران  
، يوسف )مستوفی(خان، حممد شريف خان منشی باشی 

ی و رحيم ايعليخان رئيس اخته ها، سلطان خان نورز
را  یمعين جدا شدن، روز زا پيشآن ها . یايخان عليز

چندين ماده  برای اجرای برنامه خويش تعيين منوده و
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می خواستند آن را  منحيث قانون اساسی مطرح منوده و
اين سند عبارت  ۀمواد عمد. به مردم خود توزيع منايند

 تنهاشاه ه رای دادن ب ،انتخابی بودن شاه: بود از
 . هم حق عزل يا خلع شاه توسط سرداران و

متاسفانه توطئه کنندگان دفع الوقت منوده و  گرم
گزارش منشی باشی به صدراعظم  از سویبرنامه ايشان 
برای  ،فرصت اغتناموفادارخان با . داده می شود
 بی درنگيک حرکت،  خود در ۀعمد انخمالفنابود ساخنت 

او فرمان می  و می سازد آگاهاين توطئه  شاه را از
آن عده  گرفته شده و نظر دهد شديد ترين خمفيکاری در

با  ،مشکوک است شانن خود را که وفاداری احمافظاز 
حتايف  بعد او روز. افراد مورد اعتماد تعويض می کند

که  رييسانی مههبزرگی برای خدمه ها، افسران، مردم و 
 طوره اما ب. داشتند، آماده می سازد دستدر توطئه 

روی مسايل  هبانه آرزومندی برای مذاکرهه جداگانه و ب
آورد، طوری که آن  عمل میه آن ها دعوت ب عمومی، از

. نداشته باشند او ۀمورد انگيز ها هيچگونه ترديدی در
 ، آن ها دستگير و درکاخجمرد رسيدن ايشان به ه اما ب

 . زندان ارگ انداخته می شوند

فرمان می  ختت جلوس منوده و چند ساعت، شاه بر پس از
در که چرا  دپرسمی و  بياورند حضوره دهد ايشان را ب

که می دهند  پاسختوطئه منوده اند؟ آن ها  او برابر
اما  ،بر اندازندختت  را از سوگند خورده بودند او

 شخص او محله برانديشه ه ب گاهیآن ها هيچ. نکشند
 تنها. شدند مايوس منی برکناری وزير در نبودند اگر

ه ن دادن بعلت آن پايا برکناری پيمان بسته و سر بر
شنيدن  زمان شاه پس از. ها بوده است اين بدخبتی

  او حضور اعرتافات صريح، فرمان می دهد ايشان را در
 ميدان عمومی برای سه روز در آنان را هایجسد و کشته
 .بگذارندعام  حمضر در

ها که رئيس  یايبارکزواکنش  با ترس از زمان شاه 
 سرداران حممد مههاست، فرمان می دهد  کشتهايشان را 

 از پيشآن ها  بسياری ازگردند، اما  بازداشت یياز
مسجد امحد شاه  درپا با گريز هناده يا ، آگاهی يافته

هتک حرمت منی  جايگاه مقدسی که هرگز –برند پناه می
 پاينده خان که بطور بزرگرتين پسر -فتح خان. شود

 ش،خاصی مورد تعقيب شاه است، با درنظرداشت حکم قتل
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. می شود ظارت سربازان تعقيبی خود موفق به فرارن از
باالی ديوارها بيرون  او با دانسنت متايل آن ها از

 منتظر شهر باغ جماور های عالی که در با اسپ رفته و
هشت  ميل در 73فاصله ه ب( ، خود را به گرشکندبود او

کوه ها به  راه جا از نآ از او. رساند می) ساعت
جايی  -پارس می روده سوی ود بگم کردن ردپای خ خاطر
  .حممود ميرزا می پيوندد هباره ب که دو

 قاجار دربار دوم در برای بار حممود ،طوری که گفتيم
از  او) خنست مانند بار( اين بار هم. بود پناه جسته

 گرفته و فتح علی شاه مورد پذيرائی خوب قرار سوی
 وا ۀبار عزم نصب دوه هم او را در راس ارتشی ب باز
اما با رسيدن به . می دهد حکومت هرات قرار به

 در ۀهای تاز که نا آرامی آگاهی می يابد نيشاپور
می شود با  ناگزير آذربايجان به وقوع پيوسته و

حممود ميرزا را با هزينه  سربازانش به عراق برگشته و
اين  ۀبا وعد .رخصت منايد تورشيز مالی و دادن مسکن در

مشال  نظم در  ۀاعاد از سربازانش را پس که او
. فرستد تا شهزاده را به هرات برساند امپراتوری می

فتح خان با حممود ميرزا  است که سردار تورشيز در
آيند  به مهين جا می برادران ديگرش نيز يکجا شده و
 .خود می باشند خواهان انتقام خون پدر که مانند او

 در قندهار، افغان ها خونين روسا در کشتار پس از 
. قلمرو سلطنت به برابر زمانشاه قيام می کنند سراسر

 می بر شورش درفش آشکارا خاص و بطور پنجاب و پيشاور
کابل به وقوع می پيوندد  در نيز یهاي شورش. افرازند

طرف کابل ه می سازد به سرعت ب که شاه را ناگزير
از  خبشیآرامش قندهار،  با ترس از مگر. حرکت کند

علی خان  مير سردار جا گذاشته و آن ارتش خود را در
عنوان به است، ذکی  انرژی و شخص وفادار، پررا که 
 .گمارد جا می حاکم آن

 يک وضع کامال نامعلوم منی زمانشاه در درست هنگامی که 
 آرامش در صلح و برای استقرار یهاي داند چه گام

بردارانش خود را وقف حممود  سلطنت بردارد، فتح خان و
داخل  ديگر می خواهند بار او از وده وميرزا من

التماس . برادرش را سرنگون سازد افغانستان شده و
طرف گيالن  هب او  مربم آن ها سر اجنام نتيجه داده و

بيند  با رسيدن باين ناحيه، می مارش می کند، مگر



 191

هرات  از گريزش را به خاطر باشندگان منی توانند او
دادند،  را تشکيل می از ارتش او خبشیکه  به هنگامی

حممود با . متايلی اندکی برای کمک باو دارند خبشيده و
 بازگشت میانديشه ه ب پشيمان گرديده و ترک تورشيز

را جرات داده و  اوه يی اما فتح خان تا انداز. افتد
عين  در. اين متايل صرفنظرکند وادار می سازد تا از

د تا فرست فراه می دژخود را به  برادر دو او ،حال
به دست  اطالعات اوضاع را خاموشانه بررسی منوده و

 آسان است، چون باشندگان آن بسيارکار اين . آورند
به حممود ميرزا می باشند، کسانی که  کامال وفادار شهر

 همنوده و وقتی ب برای آن ها دروازه های خود را باز
را  می رسد، متام ارتش او سوار 18با تنها جا  آن

مشاری اين موفقيت او باعث پشتيبانی . ندتشکيل می ده
راس يک  به زودی خود را در روسای خراسان شده و از

برای قوم يی  ۀبعدا اعالمی او. قوت کوچک می يابد
 مظامل و ازروشنی  آن، تصوير در منوده و افغان صادر

 نواقص زمانشاه و وزير او وفادارخان ارائه منوده و
ی يب کابل برای رهاصو هخود را جهت مارش ب ۀبرنام

 . دارد استبداد آن ها اعالم می مردم از

 ی که فتح خان را به حيث رئيس خويش میايبارکز ۀقبيل
خود را حتت فرمان  کامل طور هب شناسد، به سرعت و

از اين منونه به زودی  داده و جنرال جوان خويش قرار
هنگامی (می شود  پيرویقبايل درانی  سوی بسياری از

حاکم ميرعليخان ). مارش می کند به قندهارحممود  که
 هزار چهارراس  در و آگاهی يافته،از تقرب آن ها 

تار و  هريکسشتابد، اما  برابر آن ها می درسوار 
ارگ عقب نشينی  روند همی شود ب ناگزير ،مار شده

 . کند

را  شهر قدم تعقيب منوده وه حممود ميرزا او را قدم ب
روز بدون  چهل و دو روزان جري می کند که در حماصره 

 فرمان محله صادر چهل و سوم روز در  .موفقيت می باشد
که از ديوارها  خنستين کسی می باشد فتح خان و می شود

. را تعقيب می کنند سربازانش به سرعت او .می گذرد
دو ( حسن خان خبش خان و از سویآن ها بطور خائنانه 

) نشاه بودندر زماهواداافغان که ظاهرا  تن از سران
چه می توانستند به  آن هر و دريافتمی دارندکمک 
که بدون  صورتی پيروزی حممود اجنام می دهند، در خاطر

وقتی . شود تسخير به آسانی ستکمک آن ها، حمل منی توان
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بيند، فرمان می دهد اين  ميرعلی خان وضع را خراب می
با اطمينان به خيانت  و بياورند خائن نزد او دو

آن با  پس از و می کشدجا  ن، آن ها را در مهانايشا
 .پنهانی  می گريزديک دروازه  سواران از مشاری از

می شود ماليات  ناگزير قندهار حممود ميرزا با تسخير
مراقبت ارتش  حفظ و به خاطر(باشندگان  ربزرگی ب

استعداد فتح خان  شيوه اقناعی و مگر. وضع منايد) خود
اين  پشتيبانی خويش را از می سازد مردم را وادار
. باشند به شهزاده وفادار ،داشته اقدام ابراز

 پانزدهقندهار يک ارتش  زمانشاه با شنيدن اوضاع 
برابر  درخان  فرماندهی سردار امحد بهسواری  هزار

فرستد، چون خودش منی تواند پايتخت را ترک  حممود می
خان  شاه و وزيرش وفادار اين افسر که از. کند
از  اميد اين که شايد ههم ب ئيت چندانی ندارد ورضا
 ه سویارتش ب مههشود، با هبرتی ذيرائی پحممود  سوی

شاه زمان با پيش بينی حوادث . می رود} مقر؟{مقپور
گرد می يی  ۀعزيمت امحدخان، سربازان تاز بعدی، پس از

 سردار سپاهآن ها از پيوسنت  هنگامی که، اما آورد
به  ،ترک خدمت منوده بی درنگند، شومی  امحد خان آگاه

 . گردند می خانه های خويش بر

می شود شهر  ناگزير ،کابل در آشوبزمان شاه با آغاز 
به . جالل آباد عقب نشينی کند ویس هب را ترک گفته و

 سوار و 200دارای  تنها هنگام ترک دروازه پايتخت، او
 وزير. مهمات می باشد و ها، ذخاير توپچی با توپ 400

يگانه  یيازمان خان پوپلز او وفادارخان و سردار
داخل  هب با او مانده و روسای بودند که وفادار

بی  رفته و) نام صاحب آن(دهکده مستحکم قلعه عاشق 
تدارکات آن اقدام می  به ترميم ديوارها و درنگ
طرفداران  هبيی جا شاه درخواست تازه  اين از. کنند

مشار هی در دستش است، چون خزانه شا و می فرستدخويش 
 به خاطر آن ها می پيوندد، اما بيشرت همردم ب بسيار

با آن هم زمان . ی به اووفادارتا بلند،  پاداش های
برابر  موقعيتی می يابد که می تواند در خود را در

 .برادرش جبنگد

امحد خان به ارتش  سوار هزار پانزدهاين که  پس از 
به سرعت مارش منوده  حممود ميرزا می پيوندد، شهزاده

 امير. وکابل را بدون کمرتين مقاومت تسخير می کند
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رئيس قزلباش که می  جعفرخان، دو اسالم خان و
ها  ايیدفاع کنند، چون با حممدز شهراز توانستند 

 آن ها می هب رشته ها و پيوندهای خانوادگی داشتند،
 . پيوندند

 ه را ازتصميم می گيرد زمانشا حممود پيروز ،وبه هر ر 
 بسيارمگر اين کار . موقعيت مستحکم خويش بيجا سازد

به مهراه توپخانه خويش را مهه است، چون زمان  دشوار
 اوندارد تا با هم توپ  يک احتحممود شهزاده  و برده

به  ،خرچ نداده هترديد ب ،با آن هم. منايد رويارويی
 در برادر دو های هر ارتش. می رود پيکارکارزار 
، ارتش شاه می منايد که در نتيجههم برخورد ااوشپان ب

 حممود ،با آن هم .پراگنده می شود ،کامال شکست خورده
می  رو به روزيادی دشواری  اقلعه عاشق ب تسخير در
 سنگر بی درنگرا تعقيب منوده و زمانشاه حممود . شود
با برتری اراضی،  د، مگرگيرمحله می با باد را  او

بوده و با  برای شاه وفادار گارنيزيونی که مهارت و
روز يازده وجود تالش دوامدار حماصره کنندگان، برای 

وقتی فرا می رسد که  ،با آن هم. مقاومت می کنند
شاه مهراه با سرداران  بوده و هودهمقاومت بي ديگر
 در یقلعه مستحکم ديگر هب فرار منوده وهنگام شب

به  مربوط نزديکی جگدلک عقب نشينی می کنند که نيز
 . عاشق خان است

 با درک اين که ممکن است عواقب بدی به خاطر عاشق خان
پيش بيايد، قاصدی نزد  برای او شاه مهمانداری از

. می دهد عقب نشينی شاه خرب او را از حممود فرستاده و
جراح  سرداری را با تشريفات قوی وبی درنگ شهزاده 

 .ستخان نشان داده اعاشق فرستد که  میيی نقطه  هب
 دو به فرمان حممود هر ناب گرفته شده و زمان اسير

عين  .سزاوارش است جزائی که او –چشمش کشيده می شود 
 روا داشتهميرزا   بزرگش مهايون برادر رب ظلمی که او

 -و حممدخان یياوفادارخان، زمان خان پوپلز. بود
کابل فرستاده شده  هاسير گرديده، ب برادر وزير نيز

وظيفه اين گونه،  اين. اعدام می شوند مالی عام و در
با توطئه و  تنهاپايان می رسد که  هجاه طلب ب وزير
به خاطری که شايد جای  او. کرد حکومت می کشتار

داد ولی  آقايش را بگيرد، اين کارها را اجنام می
. اجرای آن بازداشت ۀرا درآستان عدم شجاعت، او تنها
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منود، طوری که  را هالک با فرمان مرگ، صدها نفر او
 .آن گرديد سزاوارخودش 

 وفادار کمک چند نفر هبودن، ب زمانشاه با وجود کور
 -می گريزدبه خبارا  را فريب داده و دن خواخود، حمافظ

 دخرتش که او. منتظرش می باشديی جايی که بدخبتی تازه 
 ،ندارد زيبائی نظير در تبعيد دنبال می کند و را در

پدرش نفرت خانواده  ه که ازتور حيدر اميراز سوی 
با خشونت ربوده می  ،ميراث برده است هرا ب یياسدوز
، بکشداين ربودن می خواهد زمان را  او پس از. شود

هم  او باز پيوست، اگر اين حادثه حتما به وقوع می
 .شد منی گريزموفق به 

کنون  ،قدرمتند بود بسچندی پيش که تا  گريزیشاه 
از خبارا به هرات می رود که بيچاره شده است،  ديگر

اندر شاه حممود  توسط شهزاده حاجی فيروزالدين، برادر
بدخبتی اش احرتام  را به خاطر او فيروز .اداره می شود

 پس از. او پذيرائی سخاومتندانه می کند کرده و از
ماه، برای او يک  هفتجريان  مهمان نوازی عالی در

و را به هند امن ا تعداد حمافظ تعيين منوده و سفر
 . فراهم می سازد

کمپنی هند شرقی  مستمریزمان به لوديانه رفته و با 
 و درپرداخته عبادت  بهجا  آن در او. زندگی می کند

 که کشورش پس از شورش هايیبا ( های بعدی سال
. خود را درگير منی سازد) آن می باشد ۀصحن او سرنگونی

نند متام اين شهزاده ما. زنده است) 1846در(هنوز او
علت  هب اما بيشرت. مستبد بوده است افغان ها ظامل و

 او رب داشته و قرار  بد نفوذ يک وزير اين که زير
دانست چطور با وامهه  می نيز اعتماد زيادی دارد، او

ه راضی نگهدارد ب را معطوف ساخته و های خيالی او
بزرگرتين . طبيعتا يک شخص ظامل باشد اين که او جای

 اين بود که می خواست حکومت مطلقه داشته و گناه او
باعث جريحه  اين امر. اين بنياد حکومت منايد بر

ايشان  ديدگاه هایخمالفت با  سرداران و دارشدن غرور
 او با يک وزير. مورد حوزه قدرت سلطنت است در

شايد  تر و سلطنت طوالنی متفاوت، می توانست اميدوار
 و پويا، دالور بسيار پدرش باشد، چون او از درخشانرت

رساند تا  پايان می همهيشه سواره بوده، يک جنگ را ب
اطالعات منی  ديگر منتظر او. منايد جنگ ديگری را آغاز
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های آينده خويش را با ناراض  انسش مههاما : نشست
دست می دهد، چون حقوق آن  از یياساخنت روسای حممد ز

ان ها چشم افغ در ها به مقامات بزرگ دولت مهانقدر
مهان  از. ختت ها به تاج و یيامقدس است که حقوق سدوز

 سرنگونیاين حقوق را می کند،  سلبتالش  که او یيحلظه 
وجود کشتارهای خونينی  ليکن با. هويدا می باشد او

حتريک وزيرش اجنام داده است،  هکه مقصر آن بوده و ب
يک از پسران تيمورشاه،  ره هم افغان ها نسبت به باز
 ».اندام بزرگی برای او قايل احرت

 
 

 
 
 
 :داليل بيرونی -2

بريتانيای کبير، فرانسه و روسيه پا به 
 کارزار بزرگ می گذارند

 
ما در گفتارهای پيشين در باره جهانگشايی های دولت 
هپناور هارت لندی تيلوروکراتيک روسيه و اين که 

در گام خنست  -چگونه به سوی سرزمين های ايرانی
مهچنين در باره . گشود، مطالبی نوشتيم قفقاز، ره

هيوالی دريايی امپراتوری آيلندی تالسوکراتيک انگليس 
و چگونگی رهيابی آن به سرزمين افسانه يی هند هم 

 . خامه فرسوديم
 
آن چه می توان به اين ها افزود، اين است که مقارن  

جهانستان  دوره اواخر سده هژدهم و اويل سده نزدهم،
زه يی پا به کارزار کشاکش های جهانی نيرومند تا

که برآمد و  -ناپليون بناپارت در فرانسه -گذاشت
باژگونی اش تاثير ديرپايی بر سياست های جهانی برجا 

 -به ويژه در آغاز بريتانيا و سپس هم روسيه. گذاشت
دو حريف بزرگ خود را با چالش بس بزرگی رو به رو 

 .ساخته بود
 

بونی روز افزون امپراتوری های مهچنين از فرسودگی و ز
ايران صفوی، ترکيه عثمانی و هند و پسانرت امپراتوری 

 . درانی و نيز خان نشين های آسيای ميانه سخن رانديم
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در اين جا به بررسی اوضاع جهان در واپسين سال های 
سده هژدهم و سه دهه خنست سده بيستم که منجر به چيره 

انگليس و روسيه بر  -شدن هنايی قدرت های اروپايی
ترکيه، ايران و هند  -آسيا و شکست قدرت های آسيايی

در برابر آن ها گرديد و در سايه اين رويدادها، 
تاثير تئاتر سياسی اروپا بر منطقه ما و از مجله به 
داليل بيرونی يی که موجب فروپاشی امپراتوری درانی 
گرديد و در گام خنست زمينه ساز واژگونی دولت زمان 

 : شاه درانی شد، می پردازيم
 

چنانی  -در سده هژدهم، به رغم مهه فراز و نشيب ها،
کتاب  5. که پروفيسور داکرت سوخاروکف دادگرانه در ص

 -نوشته است» ايران در ميان بريتانيا و روسيه«
ايران کشوری بود که می توانست از هم منافع «

سر  ،مگر 121.اقتصادی و هم منافع سياسی خود دفاع کند
در اروپا . از آغاز سده نزدهم، اوضاع دگرگون گرديد

توسعه صنعتی هر چه بيشرت بر سياست خارجی تاثيرگذار 
نگاه اروپايی ها به کشورهای خاور . تر می گرديد

زمين، از مجله ايران ديگر به عنوان بازار فروش 
که سال به سال به حجم آن (کاالهای رنگارنگ شان 

سر اجنام هم کشورهای خاور . ، بود)افزوده می گرديد
 ...مورد جتاوز استعماری قرار گرفتند

 
ايران با گذشت هر سال هر چه بيشرت و بيشرت از ديدگاه 
اقتصادی از کشورهای اروپايی عقب تر می افتاد و به 

 ...   آله دست گوش به فرمان آن ها مبدل می گرديد
 

های بريتانيا که انقالب صنعتی پيشرت از ديگر کشور...
اروپايی در آن به پايان رسيده بود و نسبت به 
ديگران در وضع هبرتی قرار گرفته بود، می کوشيد در 
مهان آغاز، مواضع خود را در کشورهای آسيايی حتکيم 

 » .خبشد
    

                                                 
با اين هم، بايد در نظر داشت که در اين سده روسيه .  121

بيشرت سرگرم جهانگشايی در ساير حمورها از مجله اروپا و ترکيه 
اگر چنين منی بود، ايستادگی ايران در برابر روسيه . بود

 . پرسش بر انگيز بود
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در اويل سده نزدهم، استيالی انگليسی ها بر هند، 
دستيابی روس ها بر قفقاز و چيره شدن فرانسه بر خبش 

از اروپا، معادالت را نه تنها در تئاتر سياسی بزرگی 
اروپا، بل حتا در منطقه ما از ريشه دگرگون ساخت و 
کشاکش های گسرتده يی ميان قدرت های بزرگ اروپايی بر 
سر دست يافنت بر سرزمين های آسيای آغاز گرديد که 
راديارد کيپلنگ سخنور و نويسنده انگليسی آن را 

 .بازی بزرگ نام داده بود
 

آغاز سده نزدهم، به ويژه خنستين سال آن، سال بس 
دشواری در تئاتر اروپايی سياست های جهانی به ويژه 

، تاريخ املورخينبه گفته (چنان چه . برای انگليس بود
در خنستين سال سده نزدهم، انگلستان «) 439. ص ،17جلد 

 ».با چالش های بزرگی در اروپا رو به رو گرديده بود
 

» ايران ميان بريتانيا و روسيه« 23. در ص122سوخاروکف
مرز ميان دو سده هژدهم و ... «: در زمينه می نگارد

 »   .نزدهم، برای بريتانيا مرز چرخش عظيمی بود
 
کولونياليسم انگليس «کتاب  5. ايروفيف در ص. آ. ن

اين دوره را عصری می  123»در ميانه های سده نزدهم
ا مهه چيز را از دست بريتانيا می توانست ي«خواند که 

انگليسی ها . بدهد و يا توان خود را افزايش ببخشد
پيش از اين، در سده . توانستند به راه دومی بروند

) امريکای مشالی(هژدهم انگليس تنها بر نيمکره باخرتی 
از دست دادن خبش مرکزی امپراتوری، در . چيرگی داشت

نظام واقع، به معنای از ميان رفنت آن کشور و شکست 
 .اقتصادی مرکانتيليستی بود

 
مگر، انگليس پيش از آن که امريکا را از دست بدهد، 

يا پايگاه ديگر [» امپراتوری دومی«آغاز به ايجاد 
از [مرکز متصرفات استعماری . کرد]  برای خود

به ثروت مندترين کشور  -به آسيا] امريکای مشالی
يک به اين بود که کشورهای نزد.  منطقه انتقال يافت

                                                 
بورگ استاد دانشکده خاورشناسی دانشگاه دولتی سانکت پرت.  122

 .روسيه
کولونياليسم انگليس در ميانه های سده ايروفيف، . آ. ن.  123

 1977نزدهم، مسکو، 
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هند از مجله ايران، به گسرته توسعه طلبی های دارای 
 ».اولويت سياسی و  اقتصادی بريتانيا مبدل گرديد

 
» روسيه ميان بريتانيا و روسيه« 24. سوخاروکف در ص

در اوايل سده نزدهم، بريتانيا جنگ با «: می نويسد
رقيبان عمده اروپايی خود در گام خنست فرانسه را 

بريتانيا مقارن با اوايل سده نزدهم به . تشديد خبشيد
يک رشته پيروزی های بس مهم راهربدی بر فرانسه دست 

فرانسه به گونه هنايی از هند رانده شد که در . يافت
پی آن، بی درنگ مواضع کليدی آن کشور از سوی 

 .بريتانيايی ها اشغال گرديد
 

پس از اين شکست، فرانسه ديگر پنهان منی کرد که 
ن دمشن بر سر راه آن در زمينه به دست آوردن بزرگرتي

فرانسه،  1798رهنمود سال . انگليس است -مستعمرات
راندن انگليسی ها از مهه متصرفات خاوری آن و 
سازماندهی لشکرکشی به مصر را که بر ايجاد ختته خيز 
و پايگاه نظامی در خاور زمين به منظور زدايش بعدی 

شت، در نظر گرفته تاثير انگليس در خاور سنجش دا
مگر لشکرکشی ناپليون به مصر با ناکامی رو به . بود

  124.رو گرديد

                                                 
شايان يادآوری است که در آغاز ناپليون در نربدهای مصر .  124

مگر، پسان ها نتوانست اين پيروزی را . به پيروزی رسيده بود
 .نگهدارد

 
ثماىن و سريع و غافلگري آننده ناپلئون بر نريوهاى عپيروزی «

قدرت شرق پايان يافته . مماليك نشان دهنده پايان يك عصر بود
يك جنرال فرانسوى با پيمودن صدها مايل درياىي با . بود

هزار ساله در  چهار به دو آشور با قدمت یهزار نفر سیسپاهى 
محله مى آند و تنها ىب عالقگى  )مصر و سوريه( فريقا و آسياا

  .بازگشتش به اروپا مى شودسبب  ،او به ماندن در منطقه
 

 با وجود آمك انگليسي(سپاه بزرگ ترك  دوشكست سپاه مماليك و 
اگرچه هدف ناپلئون ضربه . خبش دردناآى از تاريخ شرق است) ها

دولت عثماىن را به  زدن به انگلستان بود اما با اين اقدام،
شدت تضعيف آرد و ناآارآمدى اين دولت را در نگهدارى 

انگلستان نيز آه در اين مقطع . رقى اش نشان دادمستعمرات ش
به عنوان آمك آننده به عثماىن وارد عمل شده بود، اآنون به 
خوىب دريافته بود آه عثماىن ديگر امپراتورى پرقدرت سه قرن 

 .»می ماند تا زماىن آه انگلستان خبواهدتنها «نيست و  پيش
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آن چه مربوط می گرديد به گسرته جويی استعماری 
بريتانيا در اوايل سده نزدهم، اين گسرته جويی در دو 

ادامه حتکيم مواضع در هند و : حمور اصلی صورت می گرفت
رتده در مناطقی که ديگر کشورهای جهان و آغاز هتاجم گس

برای دمشنان بريتانيا چونان ] بالقوه[می توانستند 
در . راه ترانزيتی به هند مورد استفاده قرار گيرند

 . گام خنست، اين هتاجم به ايران ربط می گرفت
 

بريتانيايی ها در نيمه خنست سده نزدهم در ايران سه 
هدف داشتند که توانستند پيروزمندانه به آن دست 

 .بازرگانی، سياسی و راهربدی: ديابن
 

ورود سرمايه  -منافع بازرگانی بريتانيا در ايران
هدفی بود که در پايان سده  -انگليسی به اين کشور
 . نزدهم برآورده گرديد

 
آن چه مربوط به اهداف سياسی می گردد، بريتانيا 
توانست تنها به پيمانه معينی سياست خارجی و داخلی 

 . گرداند ايران را تابع خود
 

هدف راهربدی انگليس در ايران آن بود که گسرته هند را 
از هتاجم ممکنه کدامين کشور اروپايی را راه ايران 

 ».وقايه منايد
 

 نيکه در ا(ها  یسيانگل یکه کارگردان داستيناگفته پ
 یبرا و از هند را گرفته بودند یهنگام خبش بزرگ

 رير هتاجم سامستعمره خود از خط نيمصوون نگه داشنت ا
و  یونيمانند فرانسه ناپل يیاروپا یها یامپراتور

را از  یدران ماريخواستند دولت ب یم یتزار هيروس
و  نيآن چند خان نش یها رانهيبر و ،درون فرپاشنده

پراگنده و از  نينش گيو ب نيو سردار نش نينش ريام

                                                                                                                                                             
از عقب ماندن مرگ ده ها هزار سرباز مماليك و عثماىن نشان  

ها  بعدها مشابه اين شكست. هاى نربد نوين داشت شرق از تكنيك
در بسيارى از نقاط تكرار شد و منجر به حذف عثماىن، تضعيف 

... ايران، تصرف آامل هند، تضعيف چني، فتح اجلزاير و مراآش و
اهرام ثالثه  برابرنربد با مماليك در  آغازناپلئون هنگام . شد

هزار سال تاريخ به مشا مى  چهار«گفته بود  به سربازان خود
 .»فرانسه را سربلند آنيد .نگرد
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و ايران  اورنديمتخاصم با هم به وجود ب ختهيهم گس
هم به يک دولت ناتوان حايل ميان متصرفات قاجاری را 

از پشت ) هندی خود و روسيه تزاری مبدل گردانند
 .ديرا سرعت خبش یامپراتور نيا یپرده، روند فرپاش

 
روشن است  افتند،يها بر هند دست  یسيکه انگل یهنگام

. هپناور برآمدند نيآن سرزم تيامن نيتام شهيدر اند
 یعيند را مهچون مرز طبها رود س يیايتانيدر آغاز، بر

 یپنداشتند و کانسپت دفاع از آن کشور را رو یهند م
 ليمگر در اواخر سده هژدهم و اوا. ختندير یخط م نيمه

هند در حمراق توجه ناپلئون قرار گرفت  کهسده نزدهم، 
 ايتانيبر یقدرت امپراتور فيبه دنبال تضع شرتيکه ب(

عمره خود که آن را به مست نيدر آن کشور بود تا ا
 یو در پ ديدگرگون گرد شهي، اوضاع از ر)ديمبدل منا

 ورشيدر برابر هرگونه  هيوقا یآن شدند تا برا
خود  یهند متصرفات یمرزها ،يیاروپا فانيحر یاحتمال

هندوکش  یبکشند و تا دامنه ها شيامکان پ یرا تا جا
و در صورت امکان حتا  رود آمو یو حتا تا کرانه ها

 .ربندب فراتر از آن
 

از سوی ديگر، انگليسی ها از يک ايران بزرگ و متحد 
متشکل از دولت های قاجاريه و درانی نيز ترس 

به ويژه هرگاه چنين دولتی با روسيه يا . داشتند
به راستی اگر زمان شاه . فرانسه پيمان دوستی می بست

و فتح علی شاه قاجار از سياست های جهانی آگاه می 
ا که می بايستی می کردند، آرايش بودند، تنها کاری ر

يک اردوگاه به مهراهی خان نشين های آسيای ميانه و 
ميران و راجاهای هند در برابر انگليسی ها و روسيه 

 .مگر افسوس که چنين نبود. بود
 

اين بود که انگليسی ها در پی دست يافنت به خبش خاوری 
ی گرديدند و با هبره گير) متصرفات دولت درانی(ايران 

از ناآگاهی فتح علی شاه  و زمان شاه از اوضاع جهان 
 .  توانستند به اين مهم موفق شوند

 
تاريخ روابط سياسی ايران و  30. حممود حممود در ص

در باره اوضاع آشفته اروپا در اين برهه و  انگليس
در اين ...«: تاثيرات آن بر آسيا، چنين می نگارد

روپا از مشال تا سال، اغلب، بل که مهه پادشاهان ا
جنوب به حتريک ناپليون از راه زور و فشار و يا 



 201

. سياست بر عليه انگليسی ها مهدست شده بودند
منايندگان مهه کشورهای متحده روس، آملان، سويدن و 

در کاخ ييالقی  1800ماه سپتامرب  30دامنارک در 
مورفوننت گردهم آمده، قرار داد ضد انگليس  -بناپارت

 . ودندرا امضاء من
 

پيداست يک چنين احتادی، به هدايت شخصی مانند  ،البته
امپراتور روسيه، چه  -ناپليون و به رياست پاول اول

اضطراب و وحشتی در انگلستان و هندوستان توليد منوده 
به خصوص يک چنين آوازه هايی هم پخش شده بود . بود

که قشون های فرانسه و روس به مهراهی دولت ايران به 
 . ستان محله ور خواهند شدهندو

 
افزون بر اين، رويدادهای سده هژدهم به خوبی نشان 
داده بود که به چه آسانی از راه ايران و افغانستان 
می توان داخل هند گرديد و آن کشور پر ثروت را فتح 

ميالدی راه  1739فتوحات نادرشاه در هندوستان در . منود
حتان نشان داده محله و تصرف هندوستان را به ساير فا

در مدت دوزاده سال، افغان ها چهار بار به . بود
خنستين محله . هندوستان يورش بردند و آن را فتح کردند

محله دوم آن ها . بود 1747آن ها به هندوستان در سال 
و آخرين محله آن  1756و محله سوم در سال  1751در سال 

را در  نيز مهين شور 1798در سال . بود 1759ها در سال 
سر داشتند، اين بود که انگليسی ها در اين تاريخ به 
فتح علی شاه متوسل شدند و مهدی علی خان را با 

 .ايران فرستادند
 

مهين که دولت انگليس و حکومت هندوستان از نقشه 
ناپليون و پاول اول آگاهی يافتند، سر جان ملکم را 

ه به شتاب از هندوستان مامور دربار هتران منودند ک
دولت ايران را از احتاد با مهامجان باز دارد و يک 
عهد نامه تعرضی و دفاعی با دولت ايران ببندد تا 
شايد بتوانند هندوستان را از خطرات ناپليون و 
امپراتور روسيه حمفوظ دارند و در ضمن دولت ايران را 
حاضر کنند که از افغان ها جلوگيری منايد که به هند 

 »  .محله نکنند
   

هند  یبرا يیبرنامه ها خنتيبا ر ونيناُپل«هر چه بود، 
 یها نيسردارنش انيسده هژدهم، با فرمانروا انيدر پا



 202

 (Gwalior) وريگوال درآباد،ي، ح(Mysore) سوريم(مستقل هند 
برپا منود و به آن ها وعده فرستادن  يیمتاس ها...) و
مقارن . ها را داد يیايتانيمبارزه با بر یبرا روين
 نيسردارنش نيارتش ا ،یفرانسو انيربزمان، م نيا با

 .دادند یها را آموزش م
 

فرانسه به هند، درخواست کمک تپو  ورشي یبرا هبانه
کمک در  یبرااز ناپليون  سور،يحاکم استان م -سلطان

در مهان زمان، به . بود ايتانيمبارزه در برابر بر
آغاز نزد شاه زمان با فراخوان  یريسف پوي، ت1796سال 

 سيدر برابر استعمارگران انگل) جهاد(جنگ مقدس 
 یم یدر آن هنگام به سخت نمگر، ناپلئو. فرستاد

پرداخنت به هند را  یارايتوانست مصر را نگهدارد و 
به پنجاب محله کرده  1798نداشت و شاه زمان که به سال 

 جه،يدر نت. ديگرد ینيبه عقب نش ريناگز زيبود؛ ن
 اربر سرد یو فن یعدد ی برترها با داشنت یسيانگل
هند، به گسرته  ختهيپراگنده و از هم گس یها نينش
با . کشور ادامه دادند نيدر ا یاستعمار شرتيب يیجو
با  1807 مانيپ یحال، ناپلئون پسان ها با امضا نيا

او  یخود باز گشت، مگر طرح ها یپارس، به برنامه ها
 ».افتنديمحله به هند حتقق ن یبرا
 
ساخته بود،  شانيها را پر یسيرو، آن چه انگل هر به
 انيبود که در گسرته مپشتون کوچرو  یجنگجو ليقبا

هنوز هم دولت . هندوکش و سند بود و باش داشتند
به  یبزرگ ديآن ها هتد یزمان شاه برا یبه رهرب یدران

جنگجو به  ليافتادن قبا گر،يد یاز سو. رفت یمشار م
 یها م یرانيا هم ايروس و  ايها  یدست فرانسو
. ها داشته باشدی سيانگل یبرا يی یجد یتوانست خطر

 یامپراتور یرو بر آن شدند تا روند فروپاش نياز ا
  .را سرعت خبشند یدران

 
پس  ران،يا آستانه سده نزدهم در در ،هنگام نيا در

 کم و بيش دولت ،یسده آشفتگ ميبه ن کياز نزد
آمده  انياجار به مآقا حممد خان ق یبه رهرب یرومندين

زمان شاه، در آغاز مناسبات خوبی با آقا حممد . بود
مگر پس از کشته شدن وی، زير تاثير . خان برپا منود

گدو خان، به وعده خود مبنی  –گزارش واهی سفير خود
بر واگذاری هرات و بلخ به قاجارها در ازای دو صد 
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هزار تومان پشت پا زده، نواده های نادر افشار را 
اش را  انهيمر مشهد به قدرت رساند که اين کار وی د

که در  یزيچ -با فتح علی شاه به شدت تيره ساخت
را  ینقش مهم زمان شاه یپادشاه یواژگونآينده در 

 . کرد یباز
 

ايران و «آقای هبمنی قاجار در کتاب 
اسرتاتيژی آقا حممد خان را در اين هنگام 125»افغانستان

آقا حممد «: او می نگارد. ستبسيار خوب پرداز منوده ا
خان در صدد مطيع ساخنت کليه خان ها و اميران سرکش 
خراسان، تنبيه ترکمان ها و امير خبارا، تسلط جمدد بر 
مرو و نيز توسعه حدود شرقی ايران حد اقل به وضعيت 

 ... عصر صفوی بود
 

شاه جديد ايران در بدو امر، ترکمان های گوکالن ...
در . س از آن، رو به سوی مشهد آوردرا سرکوب کرد و پ

اميران زعفران لو، کرد و بيات به ) قوچان(خبوشان 
حضور آقا حممد خان رسيدند تا اطاعت خود را از او به 

در پی آن، بدون هيچ مقاومتی وارد . اثبات برسانند
نادر ميرزا از مشهد گريخت و شاهرخ نيز . مشهد گرديد

 . دمهراه خانواده اش به او تسليم ش
 

آقا حممد خان در مشهد افزون بر تصاحب جواهر نادری، 
توانست نظم و امنيت را به اين شهر باز آورده، از 

وی . محالت عوامل امير خبارا به اين شهر جلوگيری منايد
مهچنين تعدادی از اميران خراسان مانند جعفر خان 

حاکم  -حاکم نيشابور و ابراهيم خان کرد شاملو -بيات
در مدت اقامت آقا . را به هتران تبعيد کرداسفراين 

حممد خان در مشهد، اسحاق خان قرايی و برادر حممد خان 
هزاره اويماقيه نيز نزد او آمده و به دولت جديد 

 » .ابراز اطاعت کردند
 
آقا حممد خان برای تصرف مرو نيز نامه يی به شاه «

مرادخان امير خبارا نگاشته و با هتديد وی از او 
ت تا مرو را به کارگزاران دولت ايران سپرده و خواس

از هر گونه خرابکاری در خاک خراسان اجتناب 

                                                 
، چاپ ايران  و افغانستانهبمنی قاجار، : نگاه شود به.  125

، 1386مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت خارجه ايران، 
 57-55.  ص.ص
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به نظر می رسد تعلل امير خبارا در پاسخگويی 126.منايد
به نامه، آقا حممد خان را بر آن داشته بود تا با 

 ».لشکرکشی به خبارا، شاه مراد خان را سرکوب منايد
 

را اين بود که او بر يکی از داليل تعلل امير خبا
مهپيمانی با زمان شاه در برابر آقا حممد خان قاجار 

مهين بود که سفيری به دربار زمان شاه به . سنجش داشت
کابل فرستاد و از پويايی های خود در بلخ پوزش 
خواست و يک سال بعد حاضر گرديد با زمان شاه پيوند 

او خانوادگی ببندد و دخرت خود را به يکی از پسران 
 . بدهد

 
شگفتی آور است که در کتاب های تاريخ ما هيچ چيزی 

هر چه . در باره ماموريت اين سفيران نوشته نشده است
زمان شاه که از يک سو با شاه  ،بود، در اين هنگام

اکنون (مراد خان بر سر حاکميت بر ترکستان جنوبی 
درگير بود و از سوی ديگر در خراسان ) مشال افغانستان

ديد بالقوه آقا حممد خان، ناگزير بود، بازی مورد هت
 . پيچيده يی را در ميان اين دو پيش بربد

 
 :هبمنی قاجار در ادامه می نويسد

 -حضور آقا حممد خان در مشهد، شاهزاده حممود ابدالی«
. حاکم هرات را نيز به اطاعت از وی جمبور کرده بود

نکرد با اين حال، آقا حممد خان به اين مساله بسنده 
و برای اعمال حاکميت دولت خود در مناطق بيشرتی از 
خراسان، به شاه زمان نامه دوستانه يی نگاشته از وی 
خواست تا ايالت بلخ را به دولت ايران واگذار منايد 

درخواست آقا حممد خان مورد پذيرش شاه زمان که اين 
و وی با گسيل داشنت سفيری به نام گدو  127.قرار گرفت

                                                 
، ناسخ التواريخ، )لسان امللک(ميرزا حممد تقی سپهر، .  126

 .1، جلد .ق 1273سنگی، هتران، چاپ 
در اين  تاريخ حتوالت سياسی ايران  68. دکرت مدنی در ص.  127

آقا حممد خان بعد از احلاق خراسان به «باره نوشته است 
متصرفات خود، حممد حسن خان قراگوزلو را به دربار زمان شاه 
فرستاد و از وی خواست بلخ را به ايران واگذار کند و با وی 

زمان شاه تقاضای اول او را . کستان متحد شودعليه خوانين تر
با دريافت دو صد هزار تومان پذيرفت و تقاضای دوم را را بی 

 . پاسخ گذاشت
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ايران در دوره سلطنت کتاب  47. استاد علی اصغر مشيم در ص

شاه قاجار خيال ...«: در اين زمينه چنين نگاشته است  قاجار
ا از تصرف بيگانگان داشت با زمان شاه متحد شده، خبارا ر

لذا از مشهد حممد حسن قراگوزلو را روانه کابل . خارج کند
منود تا فتوحات او را در خراسان به پادشاه کابل گوشزد و از 
او تقاضا کند که بلخ را به عمال ايران واگذارد و در قلع 

زمان شاه .  ازبکان و اتباع مير معصوم با وی مهکاری منايد
يران را پذيرفت و او را با گدو خان نامی پيشنهادهای سفير ا

به مشهد روانه کرد و برادر او حممود نيز که حاکم هرات بود، 
روابط دوستی با شاه قاجار برقرار ساخت و بدين ترتيب شاه 
از جانب امرای افغانستان که ممکن بود در امور خبارا دخالتی 

در  ولی. بکنند، آسوده خاطر و مصمم به دفع بيگجان گرديد
مهان ايام خرب رسيد که سپاه روسيه به دربند نزديک شده و 
قوای آن دولت برای محله به سرحدات آذربايجان از راه قفقاز 

 »....در حال حرکت است
 

 »افغانستان و ايران«کتاب  154 -152. ص. داکرت حقيقی، در ص
آقا حممد خان سفيری به نام ... «: در زمينه چنين نگاشته است

خلعت خاصيت حمتوی بر «ن قراگوزلو را با نامه يی حممد حس
به سوی زمان » بشارت تسخير خراسان و اظهار خواهش تفويض بلخ

و رسولی به نام امساعيل آقا » فرمانفرمای دارامللک کابل«شاه 
منشوری مهر «و » مراسله الفت دالله«مکری يساول را نيز با 

» حب اختيار هراتصا«به جانب حممود برادر زمان شاه و » انگيز
، )احسن التواريخ(تاريخ حممدی: نگاه شود به(روانه کرد 

 ).289. ، ص1371انتشارات امير کبير،
 

وی در نامه خود به زمان شاه ضمن درخواست اسرتداد مناطقی 
به عنوان خبشی از خاک اصلی  -مهچون بلخ، ميمنه، هرات و فراه

ا از دست خوانين خواهان مهکاری او در خارج ساخنت خبار -ايران
زمان شاه بعد از گفتگوهای فراوان با سفير . ازبک شده بود

آقا حممد خان، حاضر به واگذاری بلخ به ايران در قبال 
دريافت دوصد هزار تومان پول به منظور هتيه اسباب جنگ بر ضد 
کفار هندی شد و گدو خان بارکزايی را به منظور اجرای مفاد 

 ».بار قاجار کرداين توافق نامه روانه در
 

) در واقع زمان شاه(روشن نيست که به راستی گدا حممد خان 
اين مبلغ را دريافت داشته بود يا نه؟ اين موضوع نياز به 

 .پژوهش بيشرتی دارد
 

لرزان بودن موقعيت زمان شاه، و نيز اين فاکت که او اصال 
نداشت و نيز خطری که از )  ترکستان جنوبی(تسلطی بر بلخ  

يه خان نشين های آسيای ميانه ترکستان جنوبی را هتديد می ناح
کرد و باالتر از مهه نياز او به پول برای لشکرکشی به هند؛ 
از داليل اصلی موافقت او با اين امر بود و گر نه وی پيشرت 
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با پناه دادن به نادر ميرزا تصميم گرفته بود به هبانه محايت 

 . از او به خراسان لشکر بکشد
 

از داليل ديگر، اين بود که ميران و راجه های هند به  يکی
دليل ناخشنودی از جتاوزات انگليسی ها پيوسته زمان شاه را 
به لشکرکشی به هند فرا می خواندند و به نوشته حممود حممود 

حاضر بودند از  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس 11. در ص
، روزانه يک لک روزی که شاه زمان داخل خاک هندوستان شود

زمان شاه نيز مرد . روپيه خمارج جنگی به سپاهيان او بدهند
ميدان اين مبارزه بوده، با قشون های نيرومند خود داشت به 

 ...»هندوستان محله می منود و تا الهور هم پيش رفته بود
 

چنانی که ديده می شود، زمان شاه با سازش با آقا حممد خان 
برادرش حممود در هرات رهايی می  قاجار، از يک سو، از شر

يافت و از سوی ديگر از هتديد خان های آسيای ميانه 
آسوده می شد و می توانست با پولی که ) بلخ(درترکستان جنوبی

از آقا حممد خان به دست بياورد، به رهايی مسلمانان هند از 
دست کفار سيک و انگليس بشتابد و روزانه يک صد هزار روپيه 

 . يددريافت منا
 

او بيخی به اين معامله راضی شده بود، مگر کشته شدن آقا 
حممدخان و گزارش گمراه کننده گدو خان مهه چيز را برهم زد و 
او بر آن شد تا با روی کار آوردن نوه های نادرشاه افشار 
در مشهد، حايلی ميان متصرفات خود و قاجار ها ايجاد منوده، 

هرات به فرماندهی پسرش با استقرار يک سپاه نيرومند در 
شهزاده قيصر و نيز استقرار يک سپاه ديگر در قندهار به 

حيدر، با خاطر آسوده، به کار هند  -فرماندهی پسر ديگرش
 . بپردازد

 
 
حاکم هرات نيز با اظهار اطاعت از آقا حممد  -حممود] شهزاده[«

خان، تصميم به مهکاری با وی گرفت و در مهين راستا دستور داد 
هرات خطبه به نام پادشاه ايران خبوانند و سکه به نام او  در

، هتران، )مرزهای ايراننگاه شود به عباس خمرب، . (ضرب کنند
 ). 24. ، ص1324کيهان، 

 
آقا حممد خان در شرايطی که بعد از تصرف مشهد و تسليم .... 

کردن شاهرخ، خود را برای سفر به  بلخ و تصرف مرو و محله به 
ده می ساخت، از يورش جديد سپاه کاترين دوم به خبارا آما

او که دفع اين جتاوز را مقدم بر . منطقه قفقازيه آگاهی يافت
محله به ترکستان می دانست، با به جای گذاشنت خبشی از نيروهای 
خود در خراسان، با شتاب هر چه متامرت به سوی هتران حرکت کرد 

نگاه . (ع آوری کندتا نيروی کافی برای مقابله با روسيان مج
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. ، جلد هفتم، صد کمربيج هيستوری آف ايراناوری، : شود به 

 )، به زبان انگليسی131
 

در آستانه حرکت آقا حممد خان به سوی جبهه قفقاز، گدو خان 
گرديده، نامه » به شرف تقبيل بساط سپهر قياط مستفيض«افغان 

ت و مشعر بر هتنيت خراسان و ازدياد حشم«زمان شاه را که 
اقتدار خديو روزگار و قبول تفويض بلخ از قرار خويش و 

اوری، مهان : نگاه شود به. (بود، از نظر او گذرانيد» فرمايش
 ).جا
 
گدو خان در بازگشت به .. ،]پس از کشته شدن آقا حممد خان[

کابل، در گزارشی مغرضانه و به دور از واقعيت، به زمان شاه 
 : گفته بود که

ی و ختت و تاج پادشاهی قسم است که از کم و به ذات پاک اهل«
کيف لشکر مملکت ايران که مهيشه کنام پلنگان و شيران گمان می 

متام قشون پادشاه ايران . کرديم، به واجبی اطالع حاصل منودم
مردمانی هستند تن پرور و بی هنر و راحت طلب و پريشان حال 

سته قشون و گمامن آن است که اگر اعلی حضرت پادشاهی يک د
افغان را که مشتمل بر دوازده هزار سوار باشد، به مملکت 
ايران بفرستد، متام سپاه ايران تاب مقاومت آن ها را 
نياورده، هزيمت يابند و چنان چه فرمان دهيد، من بنده 
اقدام به اين امر منوده، و مهين مبلغ قشون را ترتيب و جتهيز 

فتح و پيروزی به نام  کرده، بر مملکت ايران تاخت برم و علم
نگاه شود به (» مهايون مشا در پايتخت آن مملکت افراخته سازم

 . )  166. ، ص)تاريخ درانيان(تاريخ امحد شاه درانی 
 

شايد گدا . روشن است چنين چيزی بسيار به دور از واقعيت بود
خان با ديدن سپاهيان مستقر در مشهد و يا هم سپاهيان 

اتی هتران به برداشت نادرستی رسيده درباری منايشی و تشريف
کسانی که با تاريخ ايران آشنايی درست دارند، نيک می . بود

دانند که تير پشت نيروهای نظامی ايران را عشاير لر، کرد،  
می سازند، ... خبتياری، آذری، بوير امحدی، قشقايی و ترکمن و

اند  نه لشکريان درباری هتران و مهانا مهين جنگاوران قبيله يی
 .که در مهه جنگ ها پاسداران مرزهای ايران بوده اند

 
از سوی ديگر، آقا حممد خان در اين هنگام در انديشه لشکرکشی 
به گرجستان بود و نيروی بزرگ شصت هزار نفری سواره را گرد 

از اين رو، گزارش گدا حممد خان از ريشه بی . آورده بود
وانست با دوازده بنياد  و واهی بود که گفته بود خواهد ت

 .!!هزار سوار سراسر ايران را بگيرد
 

زمان شاه زير تاثير اين گزارش بی بنياد، موقعيت را برای 
وی ترجيح داد اين کار . گسرتش سلطه خود بر خراسان مناسب ديد

حافظ . را با محايت از سلطه نادر ميرزا بر مشهد آغاز کند
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از عباس ميرزا و  وزير شاه زمان ماموريت يافت -شير حممد خان
برای دستيابی به مشهد  -نبيره های نادر افشار -نادر ميرزا
در نتيجه محايت اين وزير، نادر ميرزا توانست . محايت منايد

 .مشهد را تصرف کرده، اداره کامل آن را به دست گيرد
 

در تاريخ های نوشته شده آن چه مايه شگفتی است، اين است که 
ه اين  مساله که زمان شاه حاضر شده در افغانستان هيچ کسی ب

بود در بدل دو صد هزار تومان، بلخ و هرات را به آقا حممد 
تنها روانشاد  .خان قاجار واگذار منايد، اشاره نکرده است

دور افتاده  افغانستان در پنج قرن اخير   183. فرهنگ در ص
 :به مساله نيم نگاهی پاشيده است

 
ر اين جا روانشاد فرهنگ به د[قاجار  حممد شاهسفير ...«

قاجار  آقا حممد خاندرست  -اشتباه حممد شاه قاجار نوشته اند
پسر عباس ميرزا، نوه فتح علی شاه،  -حممد شاه قاجار. است

بردار زاده آقا حممد خان قاجار بود که پس ار درگذشت فتح 
بازهم اشتباه نوشته [به نام حممد حسين ] علی شاه، پادشاه شد

هم با نامه يی از او به ] ت حممد حسن قراگوزلو استاند، درس
 . دربار زمان شاه مواصلت کرد

 
در اين نامه، شاه قاجار به زمان شاه اطالع داده بود که در 
نظر دارد به فتح خبارا اقدام منايد و برای اين منظور با 

قرار يک روايت، وی به . قوای خود از بلخ عبور خواهد کرد
هاد کرده بود که بلخ را به او بسپارد، شاه سدوزايی پيشن

اما به روايت ديگر، پيشنهادش اين بود که هر دو دولت با هم 
زمان شاه جواب نامه را . متفق شده و به فتح خبارا بپردازند

تا . توسط گدا حممد خان معروف به گدو خان به هتران فرستاد
توان  کنون منت اين دو نامه به دست نيامده، و بنا بر اين منی

اما اين قدر معلوم . راجع به حمتويات آن نظر قطعی اظهار منود
است که شاه قاجار نظر به تعرض ترکمن ها به حدود خراسان با 
پادشاه خبارا داخل مکاتبه بوده و خيال داشت به عمليات 

 »...نظامی عليه مرو بپردازد
 
ر برادر زمان شاه هم که مقارن درگذشت آقا حممد خان د -حممود 

هرات دم از استقالل زده و مردم اين شهر را عليه حاکميت 
. زمان شاه شورانده بود، با واکنش شديد برادر مواجه شد

زمان شاه يکی از سرداران خود را مامور رويارويی با حممود 
به کابلشاه زبان داده، «سپاهيان حممود که به طور ضمنی . کرد

روهای زمان شاه ، بدون جنگ به ني»بل که دل هناده بودند
 ).69، برگه »اشرف التواريخ«نگاه شود به نوری، . (پيوستند

 
زمان شاه بعد از رانده شدن حممود از هرات، حکومت اين شهر 
را به فرزند خود قيصر ميرزا سپرد و حممود بعد از اين شکست 

فيروز و کامران از راه سيستان  -مهراه با برادر و فرزند خود
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د آقا حممد خان در برابر دريافت دوصد هزار خان به نز
تومان پول نقد با واگذاری بلخ به دولت ايران 

 . موافقت کرد
 

امپراتوريس روسيه به  -با وجود اين، محله کاترين
قفقاز، آقا حممد خان را وادار به ترک خراسان برای 

و وی  128مقابله با سپاهيان روسی در قفقاز منود
بر هرات، ميمنه و بلخ اعمال  نتوانست حاکميت خود را

کرده و نيز امير خبارا را تنبيه و يا مرو را مسخر 
 . منايد

 

                                                                                                                                                             
ران گرديد و برای سلطه دوباره بر هرات از و اصفهان روانه هت

ناسخ نگاه شود به سپهر، . (»فتح علی شاه ياری خواست
 ).   106. ، ص1. ، جالتواريخ

   
پس از کشته شدن نادر افشار، آشوب بزرگی سراسر گسرته .  128

امپراتوری او را فرا گرفت که از مجله سرداران گرجستان نيز 
می داشتند، از زير بار دولت که با يک ديگر رقابت و مهچش

 .   ايران خود را بيرون منودند
 

 -آزاد بيگ خان سليمان خيل غلزايیدر گذشته نوشته بوديم که 
والی آذربايجان که در آن واليت  -معروف به آزاد خان افغان

کوشش برای تسخير سراسر  ۀاعالم پادشاهی منوده بود، در ادام
نشينی در تربيز نشاند و با آذربايجان و تثبيت حکومت خود، جا

سپاهيانش به گرجستان تاخت، ليکن در جنگ سختی که ميان وی و 
فرمانروای گرجستان درگرفت، شکست يافت ) خان ارکلی(هراکليوس 

پس از استقرار در تربيز به تقويت خود و . و به تربيز گريخت
گردآوری و سازماندهی لشکر پرداخت و بار ديگر به گرجستان 

بار پس از کوشش بسيار، گرجيان را شکستی سخت داد  ينا. تاخت
هراکليوس ناگزير . و آن حدود را نيز بر متصرفات خود افزود

با وی از دِر دوستی درآمد و فرمان او را گردن هناد و خواهرش 
 ).١٨٨-١٨٦، گلستانه(را به زنی به او داد 

 
به  به هر رو، هنگامی که گرجی ها سر برداشتند، آقا حممد خان

گرجستان يورش برد و در تفليس کشتار بزرگی را به راه 
اينک هنگامی که او در . انداخت و کليساهای شهر را در داد

خراسان به سر می برد و سرگرم تدارک لشکرکشی به آسيای 
ميانه بود، بار ديگر در دوره کاترين روس ها به قفقاز يورش 

ا رها کرده، با آورده بودند و او ناگزير کار آسيای ميانه ر
 . شتاب به سوی قفقاز شتافت
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شاه ايران پس از خروج از خراسان، شاهزاده حممد ولی 
فرزند وليعهد خود را به فرمانفرمايی خراسان  -ميرزا

منصوب کرد و دستور داد تا وی به مهراهی ده هزار 
قا حممد در لشکرکشی به آ. سوار در مشهد اقامت منايد

 -قفقاز، با وجود موفقيت های نظامی و تصرف شوشی
 . مرکز قره باغ در اين شهر به دست مالزمانش کشته شد

 
پس از کشته شدن وی، بار ديگر اميران و خان های 
خراسان بنای سرکشی و طغيان را گذاردند و نادر 
ميرزا افشار نيز با محايت زمان شاه ابدالی که 

ت خود به آقا حممد خان را اجنام نداده بود، تعهدا
در نيشابور جعفر خان بيات و در . مشهد را تصرف کرد

سبزوار نيز اهليار خان قليچه از فرمان دولت مرکزی 
 . سر باز زدند

 
در برابر اين وضعيت، فتح علی شاه که پس از قتل 
عمويش به شاهنشاهی ايران رسيده بود، پس از سرکوبی 

به . ق 1213عراق عجم و آذربايجان در سال  شورشيان در
سوی خراسان حرکت کرد و در اين سفر جنگی توانست 
حاکمان نيشابور و سبزوار و مهچنين امير گونه خان 

حاکم خبوشان را به اطاعت از خود  -زعفرانلو کرد
وادار و مشهد را حماصره کند ولی نتوانست آن را 

و حاکمان  بگيرد و پس از مدتی به هتران بازگشت
شهرهای خمتلف خراسان نيز بار ديگر به نافرمانی از 

اين در حالی بود که مدتی پيش از . دولت پرداختند
اين لشکرکشی فتحعلی شاه به خراسان، زمان شاه به 
هرات يورش آورد و به حکومت خودسرانه برادرش حممود 

 . در اين منطقه پايان داد
 

ه دربار هتران پناه حممود، پس از شکست از زمان شاه، ب
به طرف هرات حرکت کرد و به  1213آورد و در سال 

دستور فتح علی شاه، امير علی خان حاکم قائنات و 
امير حسن خان طبس به محايت از او پرداخته و با جتهيز 
لشکری برای وی به فراه محله و پس از شکست دادن 
سپاهيان طرفدار زمان شاه که يکی از فرماندهان ارشد 

ن ها اسحاق خان قرايی بود، اين شهر را به تصرف در آ
 . آوردند

 
پس از تسخير فراه، حممود به مهراهی امير علی خان 
خزيمه، هرات را حماصره کرد ولی موفق به گشودن اين 
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شهر نگرديد و به قائنات بازگشت و شکست خورده، از 
نزديک هرات فرار کرد و پس از سفری به خبارا و 

امير خبارا،  -ب محايت شامهراد بيک ازبيکناکامی در جل
بار ديگر به دربار فتح علی شاه آمد و حتت محايت وی 

 . قرار گرفت
 

در حالی که فتح علی شاه گرفتار ناآرامی خراسان و 
ياغی گری بيشرت خان ها و حاکمان اين خطه بود و زمان 
شاه ابدالی نيز از اجنام تعهدات خود به آقا حممد خان 

زده بود و افزون بر آن به محايت از سرداران سر باز 
ايرانی مهچون اسحاق خان قرايی و نادر ميرزا افشار 

 . برای خمالفت با فتح علی شاه اصرار می کرد
 
مهدی علی خان هبادر جنگ به ] در اين هنگام بود که[

سفارت از کمپانی هند شرقی نزد فتح علی شاه آمد و 
 129.زمان شاه جنگ کند شاه ايران را ترغيب کرد تا با

                                                 
شايان يادآوری است که انگليسی ها که به هبانه بازرگانی .  129

توانسته بودند از طريق کمپانی هند شرقی خبش بزرگ سرزمين 
هپناور هند را زير سيطره خود بياورند، در پی آن بودند تا 

اين بود . از مهين راه ايران را نيز اسير و برده خود سازند
تاريخ روابط   5. به گفته روانشاد حممود حممود در ص –که 

در آن هنگام که ...«، سياسی ايران و انگليس در قرن نوزدهم
زيب فرق خويش قرار  1763کريم خان زند تاج شهرياری را در 

داده بود، انگليسی ها از اين شهريار با بذل و خبشش اجازه 
ر منوده، در اطراف و سواحل گرفتند در بوشهر جتارت خانه داي

خليج فارس متاع خويش را به فروش برسانند و امتعه ايران را 
 »  .خريداری کنند

 
به بعد تاريخ روابط سياسی  11. ص. روانشاد حممود حممود در ص

مورخين ايران «: ايران و انگليس در زمينه چنين نگاشته است
ی علی خان از آمدن مهد) ناسخ التواريخو  منتظم ناصریدر (

 . خيلی به اختصار سخن رانده اند
 

اين موضوع قدری مفصل تر بيان شده که  روضه الصفای ناصریدر 
در اين ايام مهدی «: عبارات آن نقل می شود] فشرده[در زير 

علی خان ملقب به هبادر جنگ از جانب فرمانروای هندوستان 
مان به نامه و حتفه پادشاه انگليس را حامل و از راه دريای ع

چون آوازه استقالل و جالل حضرت خاقانی ...بندر بوشهر آمده،
را استماع کرد، چنان که قانون سالطين است، هتنيت بر آراست و 
سفير و حتفه بفرستاد و اظهار دوستی و مودت کرد و ضمنا متنی 
منود که دولت عليه ايران را با دولت هبيه انگليس موافقتی 

ر هندوستان ننمايند و سپاه باشد که افاغنه قصد تسخي
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ايرانشاه آن طايفه را فارغ و آسوده نگذارند که به فکر 

پس از چند پادشاه حکمت آگاه گيتی . عزيمت هندوستان در افتد
پناه مهدی علی خان نواب را رخصت انصراف داده خملع و خورسند 

 .»با جواب نامه مالطفت ختامه روانه مقصد فرمود
 

) منشی سفارت انگليس در هتران(نگليسی واتسون تاريخ نويس ا
در زمينه چنين نگاشته  )1858-1800(تاريخ قاجاريه در کتاب 

مقصود عمده ماموريت او اين بود که سعی منايد شاه ...«:است
ايران را حاضر کند تا به افغان ها محله منايد و با اين 
وسيله خيال حکمرانان انگليس را که در هندوستان استيال پيدا 
کرده بودند، راحت و آسوده گرداند و انگليس ها در اين 
هنگام در وحشت بودند که مبادا زمان شاه به هندوستان محله 

 ».کند و سعی می منودند اين خطر را را بر طرف منايند
 

مهدی علی خان در مذاکرات خود بسيار دقيق بود که وزيران 
ر هند از دربار ايران حس نکنند که اوليای امور انگلستان د

پادشاه افغانستان در وحشت می باشند بل که سعی داشت نشان 
بدهد که حکومت هندوستان انگليس مايل است زمان شاه افغان 
به هند محله کند و نتيجه آن را بفهمد و بداند  به چه سهولت 

 . می توان او را شکست داد
 

خود مهدی علی خان اين ماموريت خود را خوب شرح می دهد و می 
گويد من در مکاتبات خود خمصوصا از بردن اسم فرمانفرمای 
هندوستان خود داری منودم اما من غير رسم از فجايع و غارت 
افغان ها در الهور شرح مفصلی بيان منودم و خمصوصا گفتم 
هزاران سکنه شيعه آن نواحی از ظلم و تعدی افغان ها متواری 

ده شده اند و عالوه شده به ممالک کمپانی شرقی هندوستان پناهن
منودم اگر پادشاه ايران قادر است از جتاوزات پادشاه افغان 
جلوگيری کند، به خداوند اليزال و عامل انسانيت هر دو خدمت 

و می گويد من سعی منودم پادشاه ايران وسايل حرکت  کرده است
حممود شاه و فيروز شاه افغان را که هر دو برادرهای پادشاه 

اين دو برادر به . ند زودتر فراهم آوردافغانستان بود
پادشاه ايران پناهنده شده بودند که مساعدت شاه ايران را 
جلب منايند تا به کمک او به برادر خودشان زمان شاه غلبه 

 . کنند
 

مهدی علی خان هنگام ماموريت خود يک اعتبار نامه مالی از 
ت مببئی جانب حکومت مببئی مهراه داشته و يک کاغذ هم از حکوم

برای پادشاه ايران عامل بوده و مضمون اين کاغذ مهدی علی 
خان را خمتار قرار داده بود که هر طور صالح بداند و هر قرار 

. دادی را که خبواهد با دولت ايران ببندد، می تواند ببندد
ولی می نويسد اگر چشم وزيران ايران به اين اعتبار نامه 

ند که حکومت هندوستان انگليس افتاده بود، يقين حاصل می کرد
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حکومت انگليس هند در آن برهه با خطر محله شاه زمان 
زمان شاه در آن هنگام بنا به . به هند رو به رو بود

خواهش مسلمانان هند و با هدف مبارزه با نفوذ در 
 . حال گسرتش مراهته به الهور وارد شده بود

 
چنين اوضاعی فرمانفرمای انگليسی هندوستان را بر آن 

اداشت تا در پی احتاد با فتح علی شاه برای جنگ با و
زمان شاه برآيد و با گسيل مناينده يی به دربار فتح 
علی شاه، سعی در حتريک وی برای مبارزه با شاه زمان 

 . بنمايد
 
اما زمان شاه مهچنان از پيگيری سياست های خصمانه  

خود در برابر فتح علی شاه و دولت ايران خود داری 
رد و حتا سفيری به نام طره باز خان را نزد شاه منی ک

ايران گسيل داشت و از وی خواست تا حدود نيشابور و 
اين  130.مزينان را به کارگزاران شاه سدوزايی بسپارد

اقدام، فتح علی شاه را بر آن داشت تا به طور رمسی و 
با صراحت حمدوده حاکميت دولت خود را برای زمان شاه 

ين نکته را روشن سازد که دولت مشخص و برای او ا
                                                                                                                                                             

مايل است مساعدت دولت ايران را در باب جلوگيری از افغان 
 . ها خريداری منايد

 
مهدی علی خان مهين که موافقت شاه را حس کرد و ملتفت شد که 
شاه ايران بدون کمک مالی انگليس حاضر است به افغانستان 

د داری منود محله کند، از ارائه دادن کاغذ اعتبارنامه اش خو
و کاغذ ديگری به جای آن پيش خود هتيه منوده، با اين مضمون 
که او از جانب هندوستان انگليس به دربار شاهنشاه ايران 
اعزام شده است که خنست مرگ پادشاه سابق عموی او تسليت بدهد 

 »     .و به پادشاه کنونی که جانشين او می باشد، هتنيت بگويد
 

شاه در آن برهه حساس و خطرناک که قصد  اين اقدام زمان.  130
لشکرکشی به هند را هم داشت و درون کشور هم وضع بسيار 

لغزش ديپلماتيک . لرزانی داشت، بسيار شگفتی بر انگيز است
بزرگی که دمشنی ايران را بر انگيخت و در آينده به هبای بر 

شگفتی بر انگيز اين که او در .افتادن او از قدرت اجناميد
هنگام توان نگهداری نه تنها اين شهرها، بل خبش بيشرت اين 

به ويژه پس از آن که سردار پاينده . کشور خود را هم نداشت
 .حممد خان را کشت، ارکان دولت وی نيز لرزان شده بود

 
بی چون و چرا ناآگاهی زمان شاه از روندهای جهانی و نيز 

ثير داشته سفير وی در اين تصاميم تا -گزارش نادرست گدو خان
 . بود
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مرکزی در ايران به وجود آمده که جانشين شاهنشاهی 
صفوی است و متام سرزمين های آن شاهنشاهی را متعلق 

 .به خود می داند
 

فتح علی شاه در مراسله يی رمسی در اين باره به زمان 
مرو و بلخ و اندخو و شربغان و «: شاه اعالم می دارد
هرات و سبزوار و بست و نيشابور و  بدخشان و ميمنه و

طبس و قندهار و باميان و بلوچستان و ساير مضافات 
خراسان از ازمنه قديم در عهود ماضيه و دوران صفويه 
موسويه به اين ملک موروث مقرره مسند پيرايه من 

چنان که خبواهيم در حالت انتزاع دولتين . وابسته بود
 . »ر خواهيم آوردبه زير سم ستوران لشکريان بار ديگ

 
فتح علی شاه در ادامه اين نامه، با تاکيد بر اين 
که قصد جنگ و خونريزی بيهوده را نداشته و اميدوار 
است تا بدون جنگ حاکميت دولت خود را بر خراسان 

در مملکت «اعمال منايد، به زمان شاه ياد آور می گردد 
قديمه ايران زمين چشم حرص و حق متکين نگشايد و 

... مايد زيرا که اين ملک حمروسه و موروثه من استنن
و حفاظت حدود و شرافت ناموس سلطنت از فرايض و 

 ».شرايف انسانی ما بوده
 

مراسله فتح علی شاه با واکنش زمان شاه مواجه گرديد 
و وی شاه قاجار را به مبارزه فرا خواند و از او 

اين . خواست تا ادعاهای خود را با مششير ثابت بنمايد
نامه نگاری ها، فتح علی شاه را ترغيب کرد تا برای 
دومين بار به خراسان لشکرکشی کرده و با سرکوب خان 
ها و حاکمان سرکش اين سرزمين، مقدمات يک رويارويی 

اما اين سفر جنگی . بزرگ با شاه زمان را فراهم کند
فتح علی شاه نيز راه به جايی نربد و وی که مهچنان با 

گوناگونی در مناطق ديگر ايران رو به رو هتديدهای 
 . بود، ناچار به هتران بازگشت

 
در پی اين وقايع، دولت انگليس، سر جان ملکم را به  

سفارت به دربار فتح علی شاه گسيل داشت و وی موفق 
شد با دولت ايران معاهده های سياسی و جتاری را 

  131.منعقد منايد

                                                 
تاريخ روابط سياسی ايران  31. روانشاد حممود حممود در ص.  131

مهين که دولت انگليس و ...«: در زمينه می نويسد و انگليس
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حکومت هندوستان از نقشه ناپليون و پاول اول آگاهی يافت، 
سر جان ملکم را به شتاب از هندوستان مامور دربار هتران 

ا از احتاد با مهامجان باز دارد و يک منودند که دولت ايران ر
عهدنامه تعرضی و دفاعی با دولت ايران ببندد تا شايد 
بتوانند هندوستان را از خطرات ناپليون و امپراتور روسيه 
حمفوظ دارند و در ضمن دولت ايران را حاضر کنند که افغان ها 

 . جلوگيری منايد که به هند محله نکنند
 

رضاقلی خان . وارد بوشهر گرديد 1800سر جان ملکم در پاييز 
مارکويس الرد ولزلی ... «: هدايت در زمينه چنين می نويسد

و بريگادر جان ملکم هبادر ...فرمانفرمای ممالک هندوستان 
به سفارت ايران فرسستاد با نامه دوستی ختامه پادشاه ... را

واالجاه قوی شوکت انگليس و بعضی ختف و هدايای مرغوبه نفيس  
 ... ا شش نفر از نايبان و صاحب منصبان وارد ايران شدب
 

و به اشارت پادشاهی، اعتماد الدوله حاجی ابراهيم خان صدر 
اعظم با مجعی از امراء و ارباب مناصب سفير را پذيره شدند و 
در خانه صدر اعظم معزی اليه منزل گزيد و ديگر روز به حضور 

ختامه از نظر حضرت  پادشاه واالجاه ايران آمد و نامه مودت
اقدس پادشاهی گذشت و پس از چند روزی حتف و هدايای او که 
املاس های درشت گران هبا و آيينه های بزرگ با صفا و مروحه 
های صندل و عود و بافته های پرند و پرنيان بود از نظر 
پادشاهی گذشت و مقبول اوفتاد و مستدعيات کارگزاران دولت 

و جواب نامه به حنوی شايسته و پسنديده هبيه صورت قبول يافت، 
 . مرقوم و سفرار خملع فرمود

 
ملکم صاحب سفير را با اعطای کمر خنجر و کمر مششير جموهر 
مکلل مفتخر و ديگران را با اختالف مراتب به خلعت آفتاب 
طلعت سرفراز فرمود و از جانب شهرياری حاجی خليل خان 

سفارت هندوستان مامور  قزوينی ملک التجار ايران به رسالت و
و به اتفاق فرستاده فرمانفرمای مملکت هندوستان روانه مقصد 
شدند و اين ملکم صاحب سفيری عاقل و باذل و خوش تقرير و 
دانا بود، رفتار و سلوک و مردمی وی و حسن و هبای 

، در ايران هنوز مثل است )جوانی که عضو هيات او بود(اسرتجی
ايران در صفای جان اسرتجی شعرها و شعرای ايران در صفای 

 . »گفتند و مهرها ورزيدند
 

سر جان ملکم که در اين موقع به کاپيتان ملکم معروف بود، 
هجری قمری وارد هتران گرديد و در  1215مطابق  1800در دسامرب 

اندک مدتی موفق شد با اين که قرار داد سياسی و معاهده 
 1801در تاريخ جنوری جتارتی را بين دولتين ايران و انگليس

منعقد کند و يک فرمان نيز از فتح علی شاه به مهر و امضای 
شاه و به مهر صدر اعظم و ارکان دولت به متام حکام و 
مامورين سرحدی فارس و خوزستان و سواحل خليج فارس بگيرد که 
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شرايطی بود که عهد نامه ايران و انگليس در ... 

و فرانسه به سروری ) پاول(روسيه تزاری  به رهربی پل 
ناپليون در انديشه مبارزه با انگليس و حتا محله به 
هند و نابودی حاکميت انگليس بر اين کشور بودند و 
زمان شاه چنان چه پيشرت از اين هم گفته شد، در صدد 

 . لشکرکشی به هند بود
 

چنين اوضاعی برای  عهدنامه ايران و انگليس در
انگليس ها بسيار رضايت خبش و مفاد آن که حاوی ممانعت 
ايران از محله زمان شاه و فرانسه به هند بود، 

. هتديدات مهمی را از دولت انگليسی هند رفع می کرد
با وجود اين، به نظر می رسد اين معاهده تاثير 
چندانی عملی در سياست های دولت ايران نداشت و فتح 

                                                                                                                                                             
در مهه جا با عمال دولت انگليس مهراهی و مساعدت منايند و اگر 

ير ملل خبواهند در نواحی جنوبی ايران ظاهر فرانسوی ها يا سا
شوند و يا خبواهند در بندرهای خليج فارس به خشکی پياده 

 . شوند، نگذارند و مانع شوند
 

در ماده های دوم، سوم و چهارم مسايلی مربوط به دولت درانی 
 :آمده است
هرگاه پادشاه افغانستان تصميم بگيرد که به : ماده دوم

ايد، چون سکنه هندوستان رعايای اعليحضرت هندوستان محله من
پادشاه انگلستان می باشد، يک قشون کوه پيکر با متام لوازم 
و مهمات آن از طرف کارگزاران اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاهی 
ايران به افغانستان مامور خواهد شد که آن مملکت را خراب و 

د که آن ويران منايد و متام جديت و کوشش را به کار خواهند بر
 .مملکت به کلی مضمحل شده و پريشان گردد

  
اگر پادشاه افغانستان مايل گردد، که از در :  ماده سوم

دوستی و صلح وارد شود، دولت شاهنشاهی ايران در حين تعيين 
شرايط صلح اين مساله را مسلم و حتمی خواهند منود که پادشاه 

ستان را که افغانستان و قشون او خيال محله و هجوم به هندو
جزو قلمرو پادشاه انگلستان می باشد، به کلی از سر خود 

 . بيرون منايند و آن را برای مهيشه ترک گويند
هرگاه اتفاق بيفتد که پادشاه افغانستان يا : ماده چهارم

کسی از ملت فرانسه خبواهد با دولت شاهنشاهی ايران داخل جنگ 
يزان توپ و مهمات گردد، اوليای دولت پادشاهی انگلستان هر م

قشونی که ممکن باشد، با متام اسباب و لوازم آن و اشخاص الزم 
در هر يک از بندرهای ايران که معين منايند، تسليم عمال 

 . دولت شاهنشاهی ايران خواهند منود
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شاه بدون توجه به چنين عهد نامه يی، سياست های  علی
 . پيشين خود را تعقيب می کرد

 
در باره محايت از شاهزاده حممود نيز چنانچه پيش از 
اين اشاره شد، فتح علی شاه قبل از مذاکره با سفيری 
از انگلستان و حتا پيش از ورود مهدی علی خان هبادر 

و به سرداران خود جنگ به ايران، از حممود محايت کرده 
دستور داده بود تا حممود از برای پيروزی بر زمان 
شاه پشتيبانی کنند و با توجه به چنين سايقه يی و 
افزون بر آن مناسبات خصمانه زمان شاه با فتح علی 
شاه و نامه نگاری هايی که شرح آن رفت، محايت فتح 
علی شاه از تالش حممود برای براندازی زمان شاه طبيعی 

خنستين  -و بنا به اذعان خود مهدی علی خان هبادر جنگ
سفير فرمانفرمای انگليس هند در دربار فتح علی شاه، 

 .بدون حتريک انگليسی ها اجنام شدنی بود
 

سومين و مهم ترين سفر . ق 1217به هر رو، در سال 
جنگی فتح علی شاه به خراسان صورت گرفت و در مهين 

خان های خراسان از شاه  سفر بود که بيشرت حاکمان و
ولی . اطاعت کردند و مشهد نيز بار ديگر حماصره گرديد

فتح علی شاه به درخواست ميرزا مهدی جمتهد از تصرف 
با قهر و غلبه مشهد منصرف گرديده و حتا خود نيز به 
هتران بازگشت و ادامه حماصره را به شهزاده حممد ولی 

سر اجنام در ميرزا فرزند چهارم خود واگذاشت که وی 
توانست مشهد را تسخير کرده و بدين وسيله  1218رمضان 

حاکميت دولت مرکزی را بر قسمت های وسيعی از خراسان 
 . تثبيت منايد

 
شاهزاده حممود . ق 1216پيش از اين وقايع هم در سال 

سدوزايی با محايت فتح علی شاه بار ديگر به مست 
ل خان ها و قندهار حرکت کرده و اين بار با استقبا

روسای طوائف افغان که از زمان شاه ناراضی بودند، 
رو به رو شد و توانست زمان شاه را از سلطنت خلع 

 ».کرده و دستور بدهد تا وی را نابينا کنند
 

به  هر رو، چنانی که ديده می شود، درگيری زمان شاه 
با برادرش حممود از يک سو، با خاندان بزرگ و بانفوذ 

که به ويژه پس از کشته شدن (سوی ديگر  بارکزايی از
سردار پاينده حممد خان بسيار تيره شده بود و به آن 
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اجناميده بود تا پسران او به رهربی وزير فتح خان به 
و بازی نه ) پشتيبانی از شهزاده حممود بپردازند

چندان موفق او در هبره گيری از اوضاع تيره و تار 
د خان قاجار از سوی ايران پس از کشته شدن آقا حمم

که منجر به دمشنی ميان او فتح علی شاه گرديده (ديگر 
 . ، او را در وضع بسيار دشواری قرار داده بود)بود
 

درست در مهين هنگام بود که دست ماهر ديپلماسی 
انگليس از آستين بيرون برآمد و توانست فتح علی شاه 

دمشن  را به بر اندخنت زمان شاه بر انگيزد و بزرگرتين
خود را به راحتی به دست برادرش حممود و خاندان پر 
شاخ و برگ بارکزايی به رهربی وزير فتح خان از ميان 

 .  بردارد
 

در اين جا بايسته است ياد آور گرديم که در ميان 
گردانندگان دولت قاجار در آن برهه، تنها دولتمرد 
 آگاه و سيامستدار روشن بينی که به ترفندهای انگليسی

به رغم (ها پی برده، خمالف از ميان بردن زمانشاه 
و کمک به شهزاده حممود ديوانه و ) لغزش های او
به گفته حممود (پسر نيمه ديوانه اش -کامران ميرزا

بود، ميرزا ابراهيم خان اعتماد الدوله ) حممود
خنستين صدر اعظم پادشاهی قاجاريه معروف به  –شيرازی

 . ی به خاطر اين کار پرداختکالنرت بود که هبای سنگين
 

تاريخ روابط جلد خنست  125-124. ص. حممود حممود در ص
در باره شيرازی  سياسی ايران و انگليس در قرن نزدهم

مردی مآل انديش و با تدبير بوده، ...«:  می نويسد
فتوحات آقا حممد خان و موفقيت های او مرهون رای و 

 . تتدبير و سياست ماهر اين مرد بوده اس
 

ابراهيم خان اعتماد الدوله، خنستين کسی است که ...
گناه . گرفتار چنگال بی رحم سياست خارجی گرديد

ناخبشودنی اين مرد نامی آن بود که مانع گرديد فتح 
علی شاه پيشنهادهای مهدی علی خان هبادر جنگ فرستاده 

يعنی مانع شد . فرمانفرمای هندوستان را عملی کند
غانستان لشکر کشيده، آن قسمت از شاه ايران به اف

قلمرو ايران را خراب و ويران منايد و امير آن روز 
 . کابل را از امارت خلع کند
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اين گله را سال بعد سر جان ملکم از صدر اعظم ايران 
]  شده بود تا[منود و گفت که چرا مانع شهريار ايران 

انتقام شيعه های هندوستان را از افغان های سنی 
صدر اعظم ايران جواب می دهد، سياست از مذهب  بکشد؟

صالح نبود شاه برای يک چنين کار کوچکی، يک . جدا است
قسمت از مملکت خود را ويران کند و سکنه آن را قتل 

از اين جواب، سر جان ملکم، صدر اعظم . عام منايد
 . ايران را شناخت و با افکار او آشنا شد

 
ن عقل و تدبير و مآل ميرزا ابراهيم خان برای مهي...

انديشی منفور گرديد و در دربار ايران غير الزم 
 . شناخته شد

 
خطی در باب کشنت اعتماد الدوله  صدر التواريخدر 

وزيران کارآگاه و ... «: چنين می نويسد] است که[
امنای دربار گردون جاه چنان صالح ديدند که به حکم 

روز معينی ضل اهلی و ساير بلدان مامور شدند که در 
متام آن حکام را که بستگان حاجی ابراهيم خان بودند، 

و هر يک را مکفوف ... گرفته، به کيفر و عقوبت آرند
 .  البصر و معدوم االثر منودند

 
به ماموران واليات از جانب اعليحضرت پادشاهی ...

 1215چنان اشاره شده بود که در غره ذی احلجه احلرام 
اهيم خان را بر هم خواهيم اساس زندگانی حاجی ابر

مشا هر يک در کاشان و اصفهان و بروجرد و شيراز . زد
و ساير بالد در روز اول ذيحجه هر يک از بستگان 
ابراهيم خان را که مرجع مشاغل ديوانی هستند، از 
پای در آوريد و اگر زودتر از اين تاريخ به مقر 

رکت ماموريت خودتان رسيديد، به ماليمت و سالمت نفس ح
کنيد تا غره ذی احلجه بيايد و مواقع اجنام ماموريت 

 ...مشا در رسد
 

هجری  1215ميرزا ابراهيم خان را در غره ذی احلجه 
قمری در هتران ماخوذ، هر دو چشم او را برکندند و 
زبانش را بريدند و او را زبون ساختند و مغلوبا با 

ان زن و فرزندش به قزوين فرستادند و از آن جا به جه
 » .ديگرش فرستادند

 
اين گونه، انگليسی ها به کمک دربار و شاه ايران، 

زيرا نيک . بزرگرتين خمالف خود را از سر راه برداشتند
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می دانستند که مادامی که چنين مرد خردمند و آزاده 
يی سر رشته امور دولت ايران را در دست دارد، حمال 

ياده است بتوانند برنامه های خود را در منطقه پ
 .منايند

 
در اين جا بايد به يک نکته ديگر هم بايد توجه  

) پل(در آن هنگام، روابط ناپليون با  پاول : کرد
يکم روسيه بسيار نزديک بود و برای لشکرکشی بامهی به 

نزديکی روسيه به . هند به توافق رسيده بودند
ناپليون، دست اين کشور را برای تاخت و تاز به 

از منوده بود و درست در مهين اوضاع، ترکيه و ايران ب
اين بود که . ايران هم به احتاد با انگليس نياز داشت

زمينه برای امضای خنستين قرار داد ميان دو کشور 
فراهم گرديد و شاه ايران که در رويارويی با روسيه، 

و مهچنين به دليل [به شدت نيازمند ياری انگليس بود، 
ی او به نوادگان نادر عهدشکنی زمان شاه و نيز يار

، به خواست آن ]افشار در گرفنت مشهد، مهکاری منوده بود
 .کشور مبنی بر کنار زدن زمان شاه پاسخ مثبت داد

  
 101. در ص حتوالت سياسیداکرت مدنی در جلد يکم تاريخ 

. خطر برای انگليس بسيار جدی بود«: می نويسد
در هبار او . قدرت بی سابقه يی داشت 1800ناپليون در 

آن سال از کوه های آلپ گذاشت و امپراتوری اتريش را 
جنرال ] در ماه جون مهين سال[به طوری که . شکست داد

مالس فرمانده قوای اتريش در وضع تسليم شرايط 
پاول يکم امپراتور روسيه که با . ناپليون را پذيرفت

ارتش بيکرانی به فرماندهی سوورف در ايتاليا در 
چهل و پنج ] دادن[می جنگيد، پس از  برابر ناپليون

هزار نفر تلفات، به روسيه عقب نشينی کرد و قسمت 
ديگری از قوای او که در اختيار انگليس بود و برای 
تصرف هلند تالش می منودند، يا کشته شدند و يا به 

  132.اسارت درآمدند

                                                 
شايان يادآوری است که استاد داکرت مدنی در اين جا دچار .  132

وروف سپهداری بود که فيلد مارشال الکساندر س. لغزش شده اند
سپاهيان روسی درست پس از . در هيچ نربدی شکست خنورده بود

 . درگذشت او بود که دست از جنگ کشيده بودند
 

برای آشنايی هبرت با اوضاع نبشته زير را خدمت پيشکش می 
  :کنيم
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سبب شده بود،  ١٧٩٩و  ١٧٩٨هاى داخلى فرانسه در سال درگريي«

در ايتاليا دست باال داشته  ديگربار ها  ها و اتريشي روس
فرانسه اين بار بيش از گذشته در معرض خطر ائتالف . باشند

ناپلئون آه دريافته بود . هاى خطرناك ضدانقالىب قرار داشت
رؤساى مجهورى فرانسه لياقت اداره آشور و مقابله با دمشنان 

با آودتا پايه هاى يك  ١٧٩٩نوامرببه تاريخ دهم  را ندارند
بعد  را گذاشت و) آه بعدها به امپراتورى اجناميد(تورى ديكتا

ها  اتريشي. ها رفت با خيال راحت به دنبال نربد با اتريشي
مشال ايتاليا را در اختيار داشته اما از پشتيباىن  ١٨٠٠ در

ها به  به دليل مرگ جنرال سوروف و ىب عالقگى روس(ها  روس
 . حمروم شدند) ادامه نربد

 
ه قواى خود را در بندر جنوا مستقر آردند و ها عمد اتريشي

به انتظار رسيدن قواى ناپلئون نشستند و چون گمان منى بردند 
ناپلئون از گردنه هاى پربرف آلپ وارد منطقه شود، از 

 .مراقبت از پشت سر خود غافل شدند
 
مصمم و صبور بود و خالف  اما آنسول اول فرانسه مردى بسيار 

اسان تصميم گرفت از گردنه پربرف سن نظر بسيارى از آارشن
 بنا. ها برساند خود را به پشت سر اتريشي) در سوئيس(برنار 

ها آسى از حنوه عمل ناپلئون اطالع  اين تا آخرين ساعت بر
ميالدى لشكر اين سردار ىب نظري تاريخ  ١٨٠٠مه  ١۶در . نداشت

ا سال قبل اين مسري ر ٢٠٠٠آه (پا جاى پاى هانيبال آار تاژى 
گذاشت و ) هاى رومى را غافلگري آند طى آرده بود تا سپاه

ها از گردنه  ها نبودند اما آشاندن توپ اگرچه مهراه او فيل
مه ناپلئون گردنه  ٢١در . ها نبود هاى آلپ آمرت از محل فيل

سن برنار را رد آرد و واحدهاى پراآنده اتريشى را جاروب 
اتريشى ها آه . آمدآرده و پشت سر قواى اصلى اتريش بريون 

انتظار محله از مشال را نداشتند، به سرعت عقب نشسته و ميالن 
 . به فرانسوى ها واگذار آردند و شهرهاى اطراف را

 
جنرال اتريشى آه صدها آيلومرت پايني تر انتظار » مالس«

نريوهاى خود را به مست مشال آشيد  شتابانناپلئون را مى آشيد، 
به نام دهكده اى در (ت وسيع مارنگو شدر د ١٨٠٠ جون ١۴و در 
 .سپاه با هم رو به رو شدنددو ) مهان حمل

 
ارتش مالس در آن تاريخ بزرگرتين نريوى منطقه بود و توپخانه 
. آن نيز از هر حلاظ بر توپخانه فرانسوى ها برترى داشت

اروپا در شكست ناپلئون شكى نداشت چرا آه ارتش انگليس نيز 
در برابر . ها را داشت پشتيباىن از اتريشي با اعزام نريو قصد

 هزار سرباز و در برابر سی  هزار سرباز ناپلئون، مالسبيست 
 چهاردهم جونبامداد . توپ در اختيار داشت ١٠٠توپ او  ١۵

پناه توپخانه محله را آغاز آردند و  سربازان اتريشى زير
ون ظهر نظم سپاه ناپلئ از بعددو  واحدهاى ورزيده اتريشى در



 222

 
پاول که حريف را اين چنين نيرومند يافت، جذب او شد 

پاول و  133.ناپليون را در پيش گرفت و راه احتاد با
                                                                                                                                                             

ظهر مالس پيكى به وين  از بعد سه در ساعت. را درهم شكستند
در مهني زمان در . فرستاد تا پريوزى را به اطالع مرآز برساند

ستاد ارتش فرانسه سكوتى مرگبار حاآم بود و مهه گمان مى 
بردند دشت مارنگو شاهد سنگني ترين شكست ناپلئون خواهد بود 

داشت او مرتب تكرار مى آرد اما گوىي ناپلئون چنني اعتقادى ن
اگر سربازان مقاومت آنند نتيجه نربد تا ساعىت ديگر تغيري مى 

  .آند
 
واحدهاى آوچك با تعدادى توپخانه  ،از آغاز جنگ پيشناپلئون  

سپرد و از او خواست » ديزه«را به جنرال شجاع و گمنام خود 
به  در حاىل آه ساعت. در حساس ترين حلظات جنگ خود را برساند

ناگهان سواره نظام ديزه به  ،ظهر نزديك مى شد از بعد ۴
مهراه توپخانه آوچكش پديدار شدند و سپاه اتريش را آه اآنون 

محله شجاعانه . نظم مشخص نداشت، از پشت مورد محله قرار دادند
اگرچه خود ديزه آشته (فرانسوى ها آه بسيار سريع صورت گرفت 

هزاران سرباز اتريشى . ها شد منجر به شكست سنگني اتريشي) شد
  .توپ اتريشى از بني رفت ۵٠ در اين نربد از دم تيغ گذشته و

 
در اين نربد . نكته مى توان خالصه آردسه نربد مارنگو را در  

ها و طيف  ژاآوبن ،ها اگر ناپلئون شكست مى خورد بوربون
وسيعى از دمشنانش او را به پاريس راه منى دادند و داستان 

آه مانورهاى حريت انگيز  دوم آن. ون به پايان مى رسيدناپلئ
چندان آرد و  ناپلئون در اين نربد وامهه اروپا از او را دو

آه اتريش و بسيارى از  عالوه بر آن .او مبدل به اسطوره شد
آشورهاى اروپاىي جمبور به متكني در برابر قدرت مجهورى فرانسه 

) به دنبال پريوزى( ونبيستم جآه ناپلئون در  سوم اين. شدند
در پاريس با چنان استقباىل مواجه شد آه زمينه ديكتاتورى 

 .آامل را براى وى فراهم آرد
: کتابش در زمينه چنين می نويسد 41. حممود حممود در ص.  133
در مهين سال است که پاول اول به خطاهای سياسی خود پی «

ون می برده، قشون های خود را احضار می منايد و با ناپلي
ناپليون نيز از موقع استفاده . خواهد آشتی و احتاد بنمايد

منوده، هشت هزار نفر اسيران روس را که در ايتاليا و زوريخ 
و هالند اسير منوده بود، متام لباس تازه و اسلحه صحيح داده، 
به فرماندهی صاحب منصبان خمصوص امپراتور روس آن ها را به 

 . روسيه روانه می کند
 

عمل و اقدامات ديگر ناپليون به کلی پاول اول را جلب اين 
می کند و از اين تاريخ يک نوع دوستی و احتاد بين ناپليون و 
پاول اول ايجاد می گردد، که يکی از اثرات اين دوستی مهان 
قرار داد ميان پاول اول و ناپليون بوده که می خواستند با 
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ناپليون هر دو می دانستند که حکمرانان داخلی 
هندوستان با استقرار سلطه انگليس بر آن سرزمين 
خمالف اند و يک محايت خارجی می تواند آن ها را در 

بنا بر اين، موافقت .  قيام عليه انگليس موفق سازد
پاول اول  1800در جنوری. کردند به هند محله منايند

فرمانی صادر کرد و پرنس واسيلی اورلف را مامور محله 
 .»به هند ساخت

 
از  يیها گاني کميامپراتور پاول  1801 در سال

. داشت ليهند گس یقزاق را به سو یروهاين
پاول «: سدينو یم یپژوهشگر معاصر روس -کوايزاگورودن

 تيُدن به مامور یقزاق ها ليبا گس کم،ي
را  هيچاپ روس ینقشه ها توانست ی، م)ونيسياکسپد(

و  ريمس. به دسرتس آن ها بگذارد وهيتنها تا خ
جنرال  -اورلف. پ. و یستيبا یرا م یاقدامات بعد
نقشه  یاز رو يیمايراهپ نيفرمانده ا -سواره نظام

 یم نييکه در دسرتس داشت، تع یفرانسو اي یسيانگل یها
  .کرد
 

 گذاشته یرو شيپتصرف هند را  -یهدف راهربد امپراتور
. ابدينبود حتقق ب ريمگر طرح امپراتور پاول تقد. بود

تشکل  یشده بود، واحدها او نيکه جانش کميالکساندر 
 يیراه بازگرداند، اما از جا مهيقزاق ها از ن افتهي

 یمرزها یخود را به سو یشرويکه آن ها هر چه بود پ
 یابيارز نيتوان چن یآغاز منوده بودند، م یورامپرات

به راه انداخته  یمارش بدون طرح روشن نيکرد که ا
  .»شده بود

 
 نيخاورشناس نامور در باره ا -)  A. Snesarev (فِيساريسن

 زهيمم«: سدينو یم نيچن ستميسده ب ليدر اوا یلشکرکش
 12. ما از انگلستان بود خنتي، گس1800 اواخر سال

قزاق   انيسپاه (Ataman) سرکرده -جنرال ارلف 1801 یجنور
امپراتور گرفت که در  -کمياز پاول  ینامه خاص -ُدن 

فرمان داده شده بود به اورنبورگ برود و  وآن به ا
 یبه سو وهياز راه خبارا و خ رياز آن جا از سه مس

شده بود مهه  شنهاديپ یبه و. بربد ورشيرود سند 
را در هند نابود کند،  یسيکارخانه ها و موسسات انگل

                                                                                                                                                             
دوستان محله مساعدت دولت ايران از ايران گذشته، به هن

 ».منايند
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 یو در بند را آزاد سازد و جا دهيمتصرفات ستمد
 یبازرگان ريو مس رديبگ نيها را در آن سرزم یسيانگل

 ».بگرداند هيروس یرا به سو
 

توپ مارش  24نفر و   22000 است که قزاق ها با روشن
بودند که  دهيمگر هنوز به اورنبورگ نرس. منوده بودند

بازگشت  یمرگ پاول و فرمان پادشاه نو را برا  کيپ
   .افتنديخود در یاستقرار دائم یادگان هابه پ

 
در مرز سده های «: سيمونف در زمينه چنين می نگارد

هژدهم و نزدهم، پاول تالش ورزيد که از راه 
قرار بود در . افغانستان به هند لشکرکشی منايد

هزار سپاهی  35هزار سپاهی روسی و  35آسرتاباد 
مهی فرانسوی به هم بپيوندند تا به لشکرکشی با

مگر تنها بيست هزار نفر به فرماندهی . بپردازند
 . واسيلی اورلف به مارش پرداختند

 
نيويورک،  -، لندن»سپاهی و قزاق«فريدريک در کتاب

روس ها بس قاطعانه به راه «نوشته است که  1972
لشکرکشی بيخی  1801مگر در جنوری . افتاده بودند
نفرات  چون اورلف نزديک به نيمی از. متوقف گرديد

 ».خود را از دست داده بود
 

تاريخ  کتاب 59 -58. ص. استاد علی اصغر مشيم در ص
انگلستان «پس از آن که : می نويسدحتوالت سياسی ايران 

در جنگ های دريايی نيروی فرانسه را نابود ساخت، 
ناپليون برای آن که نيروی دريايی آن دولت را از آب 

مکان به جزاير های اروپا دور سازد و در صورت ا
بريتانيا محله برد، نقشه يی طرح کرد به اين ترتيب 
که سپاه فرانسه به کمک عثمانی و از راه ايران به 

در اين صورت، انگلستان ناچار . هندوستان محله بربد
برای حفظ آن مستعمره نيروی دريايی و بيشرت قوای 

آن . زمينی خود را در اقيانوس هند متمرکز خواهد کرد
سپاه فرانسه به کمک اسپانيا و هالند به جزاير گاه 

 . بريتانيا هجوم کند
 

اگر نقشه سياسی و جنگی ناپليون اجرا می شد، مهان 
طوری که حدس زده بودند، انگلستان را در برابر 

اما در هنگام اجرای . فرانسه وادار به تسليم می کرد
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مقدمات نقشه، مشکالت و موانعی پيش آمد که ناپليون 
 .از اجنام مقاصدش مايوس منودرا 
 

مقدمات اجرای نقشه محله به هندوستان به وسيله 
.  فرانسه، مستلزم جلب رضايت عثمانی و ايران بود

اقدام او موجب بروز رقابت شديد سياسی بين فرانسه و 
ناپليون می خواست راه .  انگلستان در ايران گرديد

و دومی محله به هندوستان را در ايران به دست آورد 
کوشش می کرد با ايجاد موانع و مشکالت از اجرای نقشه 

در اين ميان دربار فتح علی . ناپليون جلوگيری منايد
شاه می خواست برای دفع سپاهيان روس از سرحدات 

 ».قفقازيه متحدی بيابد
 

روشن است مادامی که ناپليون متحد روسيه بود، 
سيه بر سر فرانسه منی توانست مهپيمان ايران که با رو

. گرجستان دمشنی داشتند و درگير نربد بودند، گردد
تنها قدرت بزرگی که می توانست چنين نقشی را بازی 

 .منايد، انگليس بود
 

قرار داد ايران و انگليس بر  1801هر چه بود، به سال 
ضد روسيه و شاه زمان به امضاء رسيد و شاه زمان از 

مهکاری آشکار  سوی شهزاده حممود و وزير فتح خان به
ايران و با محايت هنان انگليس بر افتاد و کشور وارد 
يک مرحله بسيار خطرناک خانه جنگی و فروپاشيدگی 
گرديد که سر اجنام به واژگونی خاندان سدوزايی و روی 

 .کار آمدن خاندان بارکزايی منجر گرديد
 

زمان « 134در آستانه اين ماجرا، به گفته حممود حممود،
اين نکته برخورده بود و مايل بود  شاه خود به

پادشاه ايران را از خود راضی نگاهدارد و نگذارد 
جنگ بين افغانستان و ايران به نفع انگليسی ها و به 

هنگامی که انگليسی ها به زور . زيان هر دو متام شود
طال، فتح علی شاه را بر ضد افغانستان حتريک می 

فتح علی شاه را منودند، او نيز سعی می کرد آتش غضب 
تنها چيزی که بود، کار از کار گذشته و . فرونشاند

آتش فتنه در افغانستان شعله ور شده بود و زمان شاه 

                                                 
، تاريخ روابط سياسی ايران  و انگليس در قرن نوزدهم.  134

 242-241. جلد يکم، ص
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خود در ميان آن آتش می سوخت و درد را خوب احساس می 
 . کرد  و تشخيص می داد

 
ولی چه سود، پس از مرگ حاجی ابراهيم خان اعتماد 

درباريان او هيچ يک  الدوله، نه فتح علی شاه و نه
از موضوع باخرب نبودند و تا اين آتش فتنه که هند و 
افغان را فراگرفته بود، به ايران نيز سرايت نکرد، 
شايد کسی از خطر آن آگاه نگرديد و عمر فتح علی شاه 

های خود را » جماهدت«هم وفا نکرد که خود مثره اين 
حال، به هر . بچشد و بداند چقدر تلخ و ناگوار است

اگر خود نچشيد، اوالد او چشيدند و با زهر آن نيز 
 .هالک شدند

 
 :چنين آمده است ناسخ التواريخدر 
از طرف ديگر، طره بازخان افغان نزد شاه زمان «

برسيد، معروض داشت که در مملکت ما مسموع افتاده که 
شهريار آهنگ خراسان فرموده، مهانا سفر شهريار به 

. پريشانی امصار و بلدان است خراسان موجب آشفتگی و
اگر سفر خراسان به ديگر وقت افتد، از اشفاق شاهانه 

فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی کرد که . بعيد نباشد
ما را از طلب ملک موروثی و تسخير خراسان تقاعد 
خنواهد رفت و اگر کسی را در اين کار سخنی باشد، از 

 . زبان مششير جواب خواهد گرفت
 

ی شاه  در اواخر سال دوم جلوس خود عازم فتح عل
را مهراه ] سدوزايی[خراسان گرديد و شاهزاده حممود 

برد و در خراسان او را به امراء خراسان سپرد که در 
اسعاف و اجناح مقصودش که تسخير کابل و قندهار است، 

آن ها نيز مساعدت الزمه را با او . دست باز دارند
لشکر کرده راه افغانستان منوده به قاين آمد، اعداد 

پيش گرفت و در اراضی قندهار اين خرب پراگنده شد که 
که اينک شاهزاده حممود از شهريار ايران فتح علی شاه 
استمداد کرده و به حکم او لشکری ساخته بدين جانب 
تاخته، افغانان را از اين خرب آشفته خاطر گردانيد و 

الجرم او را جنگ او را از صالح و صواب دور دانسته 
پذيره شده به زمحت به قندهار در آوردند و کمر خدمتش 

 . بر ميان استوار کردند
 

پسر خود . شاهزاده حممود اين معنی به فال نيک گرفت
با . کامران ميرزا را در قندهار به حکومت بازداشت
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لشکری جنگجوی آهنگ کابل کرد و از آن سوی زمان شاه 
شده در برابر برادر صف  با سپاهی اليق از کابل بيرون

لشکر زمان شاه شکست خورد و . بر زد و جنگ در گرفت
گرفتار گرديد و شاه حممود بفرمود ] پسانرت[خود نيز 

 .تا هر دو چشم او را از بن برآوردند
 

پسر شاه زمان که در هرات نشيمن داشت،  -قيصر ميرزا
شهر هرات را به فيروز ميرزا برادر شاه حممود 

ه فرار پيش گرفت و در مسنان به درگاه گذاشته، را
 .   »شاه پيوست.] گ-فتح علی[
 

با فروپاشی امپراتوری درانی و پيش آمدن انگليسی ها 
به سوی سرزمين های اعماق قاره و مهگام با آن، 
پيشروی روس ها به سوی جنوب، رويارويی های بی پايان 
دو قدرت بزرگ جهانی در اين گوشه از گيتی آغاز 

که پسان ها منجر به لشکرکشی انگليسی ها به  گرديد
سرزمين ما و راه افتادن جنگ افغان  و انگليس 

جنگی که شرح آن را در کتاب دست داشته می . گرديد
 .خوانيد

 
در اين جا بايسته می دانيم برای اين که تصور روشن  

تری از اوضاع جهان به دست بيايد و بتوانيم علل و 
ه های آن را در پرتو عوامل جنگ و پيش زمين

رويدادهای اروپا و جهان هبرت درک مناييم، اندکی بيشرت 
به پس منظر تاريخی اوضاع در هپنه سياست های جهانی  

 135:بنگريم
 
دوم، روسيه سياست ) ايکاترينای(در عهد کاترين «

پيشروی به سوی آب های آزاد و گرفنت تنگه های 
مديرتانه  -هداردانل و بوسفور را در حمور دريای سيا

در مهين ). مساله نامنهاد خاور( -در دستور کار داشت
سال ها بود که نربدهای سنگينی ميان روسيه و ترکيه 

در جنگ هايی که در عهد کاترين دوم رخ . روان بود
 1789داد، سووروف شکست خرد کننده يی را در ماه جون 

 .و سپتامرب مهين سال به ترک ها حتميل کرد
 

                                                 
 .، ترمجه آريانفرروسيه و خاورنگاه شود به کتاب .  135
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بر انگيز است، اين است که در اين جنگ  آن چه شگفتی
ها، اتريش که در گذشته يکجا با فرانسه، ترکيه را 
در برابر روسيه بر می انگيخت، اين بار خود برای 

 . درهم کوبيدن ترکيه مهدست روسيه بود
 

مهروند . دژ امساعيل را از ترک ها گرفت 1790سووروف در 
در  1791والی با آن در دريا، دريابد اوشاکف در ماه ج

و » تندر«نزديکی فئودوسی، در ماه اگست در نزديکی 
در ماه جوالی در نزديکی کاليکارکی نيروی دريايی 

کاترين دوم در اين هنگام طرح . ترکيه را در هم شکست
را مطرح کرد که بر پايه آن بايد » يونان«نامنهاد 

ترکيه از اروپا رانده می شد و امپراتوری يونان 
 . مگر اين طرح نافرجام ماند. رديداحيا می گ

 
آقا . اين بود که روسيه به حمور قفقاز متوجه گرديد

حممد خان با پخش سيطره خود بر ايران، به رغم 
هشدارهای چند باره روسيه و قرار داد امضاء شده 
گيورگييف در باره قيموميت روسيه بر گرجستان، به 

 . به تفليس لشکر کشيد 1759سال 
 

روسيه با آقا حممد خان اعالم جنگ  1796ان تابست... 
کرد و سپاهيانی به فرماندهی جنرال زويف به گرجستان 

ارتش روسيه نربدها را تنها با حکام . گسيل گرديد
بومی پيش می برد که خبشی از آن ها به سلطان ترکيه و 

خود مقصر . ديگران به آقا حممد خان متمايل بودند
ورش پيروزمندانه بر آقا حممد خان، پس از ي-جنگ

 .گرجستان، از تصادم با ارتش روسيه کنار ماند
 

مرگ ايکاترينای دوم به پيشروی بيشرت ارتش روسيه که 
مقارن با اين زمان دربند، باکو، گنجه و برخی ديگر 

خبش اصلی . از شهرهای قفقاز را گرفته بود، مزامحت کرد
ارتش از طريق رود اراک گذشته بود که پاول يکم 

که به امور اروپايی بيشرت دلچسپی داشت، ) 1801 -1796(
آقا حممد خان . دستور گسسنت لشکرکشی به پارس را داد

که از چرخش نو رخدادها به شور آمده بود، به سال 
تصميم گرفت قاطعانه حاکميت خود را بر گرجستان  1797

 .برپا و قره باغ را تصرف منايد
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ی در انتظار او از رود اراک گذشت و در دژ شوش
وضع گرجستان نوميد . بازگشت سپاهيان روسی اطراق کرد

مگر پس از گذشت چند روز بعد از اشغال . کننده بود
شوش، آقا حممد شب هنگام به دست نوکران خود کشته شد 

و از يورش به ) به گمان بسيار در نتيجه دسيسه(
 .گرجستان باز ماند

 
وندهای سده نزدهم نه به نوبه آخر در تاريخ پي

در » مساله خاور«ايران در نتيجه وخامت در  -روسيه
سياست های جهانی، هنگامی که منافع بازرگانی و 

سده سياسی دولت های اروپايی وارد تضاد حاد گرديد، 
هنوز در زمان فرمانروايی آقا حممد خان . شد جنگ ها

هر يک جدا از يک (قاجار، فرانسه و بريتانيای کبير 
مهه جانبه يی را برای برهم زدن  تالش های) ديگر

مناسبات روسيه و ايران و در دامن زدن به جنگ به 
درازا کشيده ميان روسيه و ايران، برای منحرف ساخنت 

 .   توجه روسيه از امور اروپا به خرج می دادند
 
روسيه هنگام فرمانروايی پاول يکم، پس از جنگ های «

ی کريما، مشی پيروزمندانه با ترکيه وگرفنت جزير منا
گرفنت گرجستان، ارمنستان و مشاری از خان نشين های 

پاول  1800در ماه دسامرب . ماورای قفقاز را پيش گرفت
اعالميه يی را در باره احلاق گرجستان به روسيه امضاء 
کرد و با ناپليون بناپارت در باره لشکرکشی بامهی به 

ی مگر به زود. هند از راه ايران، به موافقت رسيد
 . کشته شد و لشکرکشی صورت نگرفت

 
پس از ) 1825 -1801(الکساندر يکم  –امپراتور نو

ترددهايی چند، مانيفيستی را در باره اداره نو 
 -گرجستان تاييد کرد که سازگار با آن، به کنورينگ

فرمانده کل نوگماشته در قفقاز دستور داده  شد تا 
های در باره آرايش اردوگاه ضد ايرانی با خان 

در اين هنگام، فتح علی . ماورای قفقاز به سازش برسد
شاه تدبيرهای پرشوری را برای تصرف گرجستان و خانات 

  136.مسلمان ماورای قفقاز به کار بست

                                                 
بايد خاطر نشان بسازيم که انگليسی ها در اين هنگام .  136

توانستند با به راه اندازی توطئه يی در سانکت پرت بورگ، 
 . اول را به دست افسران درباری بکشند پاول
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يولون و  -به خواهش شهزادگان گرجستانی 1803هبار سال 

الکساندر و ديگر حاکمان گرجستانی متمايل به ايران، 
ا سپاه به گرجستان يورش شاه در پی آن شد که ب

نه تنها حکام گرجستانی، بل نيز ارمنی و . بياورد
خان های مسلمان که منافع شان ميان روسيه و ايران 
اختالف پيدا می کرد و به اقتضای اوضاع، نظر به متايل 
و خوش بينی به اين يا آن جانب کشانيده می شدند، به 

گنجه به جنگ روس با . مهاوردی سياسی حاد وارد شدند
آغاز گرديد که پس از آن خان گنجه بی درنگ  1808سال 

خود را وابسته به شاه ايران اعالم کرد و برخورد 
روند و نتيجه جنگ 137.ميان دو کشور را ناگزير گردانيد

                                                                                                                                                             
درست دو ماه پس از  1801ماه مارچ  24اين بود که به تاريخ  

اعتماد السطنه در کتاب . انعقاد عهدنامه، پاول ترور می شود
سفير انگليس در سانکت پرتبورگ را  -،کنت دوپاهلنمنتظم ناصری

 1801ارچ حمرک کشته شدن دانسته، تاريخ آن را شب بيست و سوم م
 . قيد منوده است

 
در  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس 46. حممود حممود در ص

با مرگ پاول اول و جلوس الکساندر «: زمينه چنين می نويسد
دوستی که . اول، نقشه سياست خارجی روسيه به کلی عوض می شود

 . با دولت فرانسه در بين بود، مبدل به دمشنی می گردد
 

انگليسی ها قطع رابطه منوده بود، مگر الکساندر  پاول اول با
در . اول بار ديگر روابط حسنه را با آن دولت برقرار می کند

ميانه های مهان سال مناينده ويژه انگلستان به پايتخت روسيه 
 . می آيد و قرار داد پيشين را جتديد می منايد

 
آغاز  يورش روس ها به گرجستان 1802سپتامرب  12اين بود که در 

الکساندر در اعالميه خود که به دول اعالم منود، به . می شود
لزوم احلاق گرجستان به قلمرو روسيه اشاره کرده آن را يک 
نوع وظيفه سنگين برای دولت روسيه اظهار می دارد و می گويد 
احساسات بشردوستی وی را به اين امر جمبور می منايد و عالوه 

اثر وصيت جرج سوم پادشاه  می کند اقدام به اين امر در
در صورتی که اين لشکرکشی روس ها بر خالف . گرجستان بوده است

 ».ميل دولت و مردم گرجستان صورت گرفته بود
 

در واقع، چنانی که نوشتيم يورش روس ها به قفقاز در .  137
هنگامی که هنوز آقا حممد خان زنده و سرگرم آرايش سپاه در 

روس ها از تصرف  1803در سال . بودخراسان بود، آغاز گرديده 
گرجستان فراعت يافته، متوجه ايروان و قره باغ و ساير 
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ادامه پيدا کرد، با شکست کامل  1813که ظاهرا تا 
 138.ايران و امضای قرار داد گلستان پايان يافت

                                                                                                                                                             
نواحی قفقاز شدند و گنجه را با کمک ارمنی ها به دست 

 .آوردند
 

جنگ ميان ايران و روسيه رمسا اعالم گرديد  1804در اوايل سال 
نائب السلطنه با شتاب در نزديکی ايروان با  -و عباس ميرزا

در حالی که دروازه های شهر به روی . وس ها رو به رو گرديدر
حممد خان،  -قشون ايران بسته شده بود و خود بيکلربيگی قاجار

 . با روس ها بند و بست داشت
 

در مهين سال، فتح علی شاه خود به ميدان جنگ آمد و سر اجنام 
با . روس ها شکست خورده به سوی گرجستان غقب نشينی کردند

در سال های بعدی شکست های سنگينی به سپاهيان ايران  اين هم
 . به فرماندهی عباس ميرزا رساندند

 
شرح دردآور اين شکست ها و جنگ ها را در اين اواخر يکی از 

 تربيز در مهسينماگران ايران در سريالی بسيار زيبا به نام 
 . به پرده کشيده است که بسيار جالب و آموزنده می باشد

 
انگيز اين که در اين سال ها انگليسی ها که در  شگفتی بر

آغاز سده از ترس تاپليون با ايرانی ها عهدنامه به امضاء 
رسانده بودند، پشت به آن کرده، از دور بربادی و تباهی 
سپاه ايران و از دست رفنت شهرهای زرخيز آن را يکی پی ديگری 

 52. د در صبه گفته حممود حممو. به دست روس ها متاشا می کردند
در اين هنگام ايران «  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس

طعمه بود که از طرف انگليسی ها پيش روس ها انداخته شده 
 »  .بود
 

تاريخ جنگ های ايران و روس، کتاب  25. آقای هوشنگ آذر  در ص
 :جنگ ها را به دو مرحله تاريخی تقسيم می منايداين 

 :خبش می گرددجنگ خنست که شامل سه . آ
و انعقاد معاهده تيلسيت در  1807-1803از سال : خبش اول -1

 .اروپا ميان روسيه تزاری و امپراتوری ناپليون بناپارت
 .ميالدی و معاهده خبارست در اروپا 1812تا  1807از  -2
 تا معاهده گلستان 1813تا اکترب  1812از   -3
 و انعقاد معاهده ترکمانچای 1828-1826از . ب
 

س ها پس از مرگ سيسيانوف تا مدت ها محالت پراآنده اى رو«.  138
عليه ايران داشتند، اما نتيجه اى نگرفتند تا آن آه جنرال 
گودوويچ فرماندهى آل سپاهيان روس را به دوش گرفت اما وى 

مغلوب قدرت سواران  ١٨٠٩نيز در نربد ايروان شكست خورد و در 
در حاىل  ١٨١٢و در اما روس ها دست از پا نشستند . ايراىن شد
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مناسبات روسيه و فرانسه  1804ر در اين ميان، د

آشکارا رو به خرابی گذاشت و در سياست خارجی 
الکساندر يکم گرايش به سوی نزديکی به انگليس برای 

 . آرايش اردوگاه تازه در برابر ناپليون ديده می شد
 

ائتالف «(جنگ ميان فرانسه و ائتالف ضد آن  1805در 
ون تالش داشت ناپلي. به مشول روسيه آغاز گرديد) »مقدس

زيرا . مديرتانه و دريای سياه را زير کنرتل در آورد
می خواست از راه مصر و ترکيه به انگليس و هند ضربه 

از اين رو، پويا شدن سياست روسيه در . وارد کند
بالکان و قفقاز، موجب بروز اختالفات جدی ميان 
فرانسه و روسيه گرديد و اين کار به سود انگليس 

 .بود
 

ماگرم اين پيشامدها، ناپليون با هبره گيری از در گر
دو هيات به ايران  1806و سپس در  1805فرصت، خنست در 

. فرستاد و در برابر روسيه به پارس پيشنهاد کمک کرد
چون پارس در اين هنگام سخت زير فشار روسيه بود، و 

که با شکسنت پيمان و با زير پا هنادن (از انگليسی ها 

                                                                                                                                                             
آه آسى انتظار پاتك از سوى روس ها را نداشت، در محله يى 
غافلگريانه در آنار رود ارس بر ايرانيان تاختند و توپخانه 
ايران نيز به دليل ىب تدبريى فرماندهان در شوراى جنگى به 

در اين . رغم آاراىي مناسب خود نتوانست مانع شكست ايران شود
اندك بودند و تنها عنصر غافلگريى و عدم  نربد نريوهاى روس

تصميم به موقع فرماندهان ايراىن سبب از هم پاشيده شدن ارتش 
عقب نشيىن سريع عباس مريزا به تربيز سبب شد روس ها . ايران شد

  .خود را به لنكران برسانند و اين بندر را نيز تسخري آنند
 
يت پى در پى مهني شكست آوچك باعث شد در ايران نه سال موفق 

. فراموش شود و فتحعلى شاه تقاضاى صلح از روسيه آند
به ايران حتميل شد و ايران تعهد  ١٨١٣عهدنامه گلستان در 

آرد از دربند، باآو، شريوان، شكى و قراباغ چشم بپوشد و 
ديگر ادعاىي نسبت به گرجستان، داغستان و آخبازيا نداشته 

امات سياسى ايران در اما اوج محاقت شاه ايران و مق. باشد
اين نكته بود آه منى دانستند روس ها اآنون درگري نربد بسيار 
بزرگى با ناپلئون هستند و نيازى به دادن امتياز به آن ها 

متأسفانه ىب خربى دربار قاجاريه از اوضاع جهان ضربات . نيست
متعددى به ايران وارد آرد آه عهدنامه گلستان تنها خبشى از 

هر حال عهدنامه گلستان پايان ده سال جنگ ايران  در. آن بود
 )برگرفته از روزنامه ايران نو. (»و روس بود
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کمکی به ايران در رويارويی با روسيه قرار داد، هيچ 
نيرومند  –نوميد شده بود، با فرانسه) 139نکرده بودند

ترين دولت اروپا مهپيمان گرديد و سفير خود را به 
پيمان فينکن اشتاين را  1807اروپا فرستاد که در 

 . امضاء منود
 

بر پايه اين پيمان، فرانسه متعهد گرديد از پارس در 
انی منايد و در عوض پارس مهکاری برابر روسيه پشتيب

خود را با فرانسه در اقدامات آن در برابر انگليس 
مگر حتول اوضاع در اروپا جمال نداد  140.به گردن گرفت

                                                 
روشن است ايران در رويارويی با روسيه، بر پايه قرار .  139

مگر . از انگليس انتظار کمک های نظامی را داشت 1801داد سال 
انگليسی ها پيوسته از اين خواست ايران سر باز می زدند و 

نظامی به ايران را به واگذاری جزيره های خارک، انگانی  کمک
و قشم در خليج فارس و نيز تسلط بر بندرهای ايرانی گره می 

 . زدند
 

روسيه و مناسبات بين «کتاب   17. در ص(به گفته سيميونف 
، سانکت »املللی در خاور ميانه در سال های بيست سده نزدهم

رزدنت انگليس که پس از  -تی، علی اخلصوص مانيس)1963پرتبورگ، 
آغاز جنگ های روسيه و ايران به اين کشور آمده بود، پيوسته 

،مگر فتح علی شاه حاضر به اين »اين خواست را مطرح می ساخت
کار نبود و می گفت ما در برابر جنگ افزار خاک منی دهيم، 

 .پول می دهيم
 

بسنت درست در مهين هنگام بود که انگليسی ها در انديشه .  140
برادر شاه زمان که در پی يک  -پيمان با شاه شجاع درانی

رشته رويدادها شاه حممود را از ختتگاه کابل برانداخته بود، 
گرديدند و الفنستون را به دربار او فرستادند که با او 

حريف شاه شجاع که او  –روشن است شاه حممود. عهدنامه يی بست
ايرانی که مهپيمان  –درا بر انداخته بود، هوادار ايران بو

از مهين رو، شاه شجاع به . دمشن خونی انگليس بود -فرانسه
منظور جلب محايت انگليسی ها در مبارزه بر سر قدرت با شاه 
حممود و برادران وزير فتح خان و ايران؛ با انگليس پيمان 

 .بست
 

تنها چيزی را . در اين باره بعدا به تفصيل خواهيم پرداخت
دآوری می دانيم، اين است که در بند دهم اين که بايسته يا

پادشاه ايران متام نفوذ خود را به «: عهدنامه چنين آمده بود
کار خواهد برد تا افاغنه را با قشون خود ضد انگليس متحد 
سازد و پس از آن که راهی به مساکن ايشان باز کرد، لشکر بر 

 ».ضد متصرفات انگليس در هند بفرستد
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زيرا در مهين سال، . اين پيمان در عمل پياده گردد
امپراتور روس را شکست داد  -ناپليون، الکساندر اول

يت شالوده يک و پس از آن، فرانسه و روسيه در تيلس
  141.پيمان تازه در برابر انگليس را طرحريزی منودند

                                                                                                                                                             
 

مقاله جالبی در باره چگونگی » ايران نو«مه در روزنا.  141
شکست روی ها از ناپليون و فراهم شدن زمينه برای عقد 

آه  پس از آن ١٨٠۶اوايل دسامرب«: معاهده تيلسيت آمده است
ناپلئون آگاهی يافت که روس ها وارد وارسا شده اند، جنرال 

 .مورا و جنرال داوو را به سوی وارسا گسيل داشت
  
نربد آغاز شد، اما سرسخىت » پلتوسك«در  ١٨٠۶ دسامرب ٢۶ 

. سربازان روس سبب شد، فرانسويان نتيجه يى از محله نربند
زماىن آه ناپلئون آگاه شد، روس ها با نود هزار سرباز به 

منتظر او است، » نارو«فرماندهى جنرال بنيگسن در رودخانه 
 . هزار سرباز به مست او حرآت آرد ٧۵با 
 

هشتم . ى ايلو در پروس شرقى به سپاه روس رسيدوى در نزديك
توپخانه روس ها در . نربد سخت بني دو طرف آغاز شد ١٨٠٧فربوری 

اين نربد برترى خود را نشان داد و يك واحد بزرگ فرانسوى 
نابود شد و ناپلئون و پياده نظام ويژه اش نيز زير باراىن 

ق اين بار روس ها با برنامه ريزى دقي. از گلوله قرار گرفت
يعىن مانع . تاآتيك ناپلئون را در برابر خودش به آار گرفتند
روس ها آه . به هم پيوسنت سپاهيان فرانسوى به يكديگر شدند

) گارد(مانع رسيدن قواى آمكى فرانسه به پياده نظام 
ناپلئون شده بودند، آتش توپخانه خود را بر روى حمل استقرار 

ع حترك واحد او شدند اما اين شخص ناپلئون متمرآز آرده، مان
سردار بزرگ تارخيى بدون وامهه از انبوه گلوله ها مردان خود 
را تشويق به مقاومت آرد و فرمان هاى خود را به سواره نظام 

فشار ىب امان مردان روس سبب عقب نشيىن . هاى فرانسوى رساند
گارد ناپلئون شد و نارجنك اندازان و سربازان زرهپوش فرانسه 

اجنام سربازان روس را عقب راند و از آن سو نيز سواران  سر
 . فرانسوى توپ هاى بنيگسن را از آار انداختند

 
نربد در بوران شديد، در حاىل به پايان رسيد آه سی هزار 

. سرباز فرانسوى و مهني تعداد سرباز روس آشته شده بودند
ناپلئون چاره آار را در درخواست قواى امدادى از گراند 

دو طرف برای چندی دست از جنگ آشيدند اما هر . آرمه دانست
ايلو اولني نربدى . دو مى دانستند آه نربد بزرگى در راه است

بود آه ناپلئون در آن به پريوزى قطعى دست نيافت و ناگزير 
شد، به چشم خود مرگ ىب نتيجه سی هزار سرباز گراند آرمه را 

را با روس ها در هلستان ماه بعد نربد  ٣اگرچه او در . ببيند
هزار نفرى بنيگسن  ٨۵هزار نفر به سپاه  ١٢۵پى گرفت و با 
جون در هايسلربگ نيز هشت هزار  ١٠در نربد . روس محله آرد
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انديشه تاکتيکی اين پيمان چنين بود که اسرتاتيژی 

ناپليون بدون مهکاری روسيه منی ) قاره يی(کانتيننتال 
ناپليون می دانست که در دريا . توانست موثر باشد

شکست دادن انگليس بسيار دشوار است و در خشکی بدون 
کاری روسيه منی تواند به هدف اصلی خود که دستيابی مه

                                                                                                                                                             
ناپلئون پى برده بود آه . فرانسوى و ده هزار روس آشته شدند

روس ها اين بار با سرسخىت متام مى جنگند و تنها بايد با 
روس ها هنوز تن به شكست و يا . از بني برد تاآتيك آن ها را

  .تصميم درسىت يك جبهه آوچك نيز نداده بودند
  
جون به ناپلئون خرب رسيد، بنيگسن قصد دارد سپاه خود  ١٣در  

اآنون . را براى جنات پايتخت پروس شرقى از رود آل عبور دهد
  ٣امپراتور فرانسه . فرصت طالىي براى ناپلئون فراهم آمده بود

جون قواى روس را در حاىل به دام انداخت آه در  ١۴بامداد 
. آنار رودخانه به صورت توده اى ىب دفاع درآمده بودند

بنيگسن آه با تعجب از سرعت عمل ناپلئون خود را آماده نربد 
مى آرد، دريافت خنستين اشتباه او در برابر سردارى مانند 

وي ها و پياده توپخانه فرانس. ناپلئون آخرين اشتباه است
نظام مارشال الن محله را آغاز آردند و روس ها را زير باران 

مارشال ىن نيز به مرآز قواى روسيه محله برد اما . آتش گرفتند
روس ها به ويژه سواران گارد به فرماندهى آوگلريوف قصد عقب 

اگرچه رودخانه در پشت سر آن ها مانع از عقب (نشيىن نداشتند 
ارجنك اندازان فرانسوى نيز به سرعت آليه پل ن) نشيىن مى شد

هاى بر روى رودخانه آل را ويران آردند تا روس ها راهى جز 
مقاومت روس ها موجب نابودى . مردن يا تسليم نداشته باشند

خبش بزرگى از سپاه مارشال ىن شد اما روس ها نيز حلظه به حلظه 
ه شده و هزار روس آشت ٢۵تا پايان روز . بيشرت آب مى شدند

سپاه روس با از مهگسيختگى آامل با عبور از رود نيمن به 
 . عقب نشستند) تيلسيت(داخل خاك روسيه 

 
روز بعد با ) در مشال شرق پروس(مردم شهر آوچك فريدلند 

 ١۴مشاهده جنازه ده ها هزار سرباز پى بردند آه نربد مرگبار 
خواست روس ها پنج روز بعد در. جون چه نتيجه يى داشته است

 .صلح آردند
  
نربدهاى ايلو و فريدلند آخرين رقيب ناپلئون يعىن روسيه را  

از صحنه اروپا حذف آرد و اميد پروس، اتريش و انگلستان را 
پس از نربد فريدلند، . براى تضعيف ناپلئون به يأس مبدل ساخت

الكساندر از ناپلئون درخواست صلح آرد و معاده تيلسيت 
  .منعقد شد
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بر پايه پيمان تيلسيت، . به هندوستان است، برسد
فرانسه و روسيه گسرته نفوذ سياسی در اروپا را تقسيم 

ناپليون دست های روسيه را در ترکيه و پارس . منودند
آزاد گذاشت و مناسبات ديپلماتيک روسيه با انگليس 

 . برهم خورد
 

ين رو، انگليسی ها بار ديگر در اسرتاتيژی خود از ا
و در برابر 142نقش ارزنده يی برای ايران قايل شدند

جلوگيری از پيشروی فرانسه و روسيه به سوی هند، به 
چون پارس نيز از کمک فرانسه . آن کشور رو آوردند

نوميد شده بود، زمينه برای امضای دومين سازشنامه 
  143.هم گرديدفرا 1808پارس و انگليس در 

 
جنگ های سختی  1811تا  1806در اين ميان، در سال های 

فرماندهی سپاهيان  144.ميان روسيه و ترکيه در گرفت
                                                 

فتوحات «: کتابش در زمينه می نويسد 81. حممود حممود در ص.  142
ناپليون در پروس شرقی، شکست روس ها و معاهده تيلسيت، برای 
انگليسی ها حکم يک صاعقه را داشت و آن ها فورا به خطرات 

در لندن و کلکته . آتيه امپراتوری انگلستان متوجه منود
بايد کاری کرد  سياسيون يک مرتبه به خيال افتادند و گفتند

که بار ديگر دربار هتران را به هر هبايی که شده، به سوی 
 .انگلستان جلب منايند

 
در اين تاريخ در اروپا پس از جنگ سختی که پيش از چند ... 

روز طول نکشيد، ناپليون و الکساندر در وسط رود خانه نيمن 
اين ديگر بزرگرتين . يک ديگر را برادر وار در آغوش گرفتند

خطری بود که برای انگلستان پيش آمد و هرگاه اندکی غفلت می 
شد، زيان های مادی و معنوی آن برای دولت انگلستان جربان 

 ».ناپذير بود
 

شايد هم روی کار آمدن دو باره شاه حممود هوادار ايران .  143
و بر افتادن شاه شجاع امللک که به رغم داشنت پيمان با 

متاشای واژگونی او از دور صورت  انگليس با سکوت آن کشور و
هر چند . گرفت، چونان رشوه سياسی يی بوده باشد برای ايران

در بر افتادن شاه شجاع بيشرت عوامل درونی موثر بود تا 
مگر روشن است که شاه حممود از پشتيبانی ايران . خارجی

برخوردار بود و ايران او را بر شاه شجاع هوادار انگليس 
 .از او محايت می کرد ترجيح می داد و

 
 تاريخ روابط خارجی ايران  215. آقای هوشنگ مهدوی در ص.  144

دولت عثمانی که در نتيجه تشويق «: در زمينه چنين می نگارد
به روسيه و انگليس رمسا  1806و حتريک فرانسوی ها در دسامرب 
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اعالم جنگ داده بود، پس از انعقاد عهد نامه تيلسيت در وضع 

ری قرار گرفت و چون ايران نيز وضع مهانندی داشت، بسيار دشوا
 . در صدد برآمد با ايرانيان مهکاری منايد

 
عباس ميرزا فرمانده ارتش ايران  1807از اين رو، در ماه جون 

و حاجی يوسف پاشا فرمانده سپاه عثمانی هر يک در راس يک 
سپاه بيست هزار نفری به دشت ارپاچای نزديک شدند تا عثمانی 

از جانب غرب و ايرانيان از جانب شرق به گرجستان محله  ها
 . کنند

 
اما جنرال گدوويچ پيش دستی کرد و شکست سختی به سپاهيان 

به طوری که وقتی عباس ميرزا به کمک . عثمانی وارد کرد
عثمانی ها رسيد، ديگر دير شده بود و ناگزير شد به ايروان 

انی ها ناچار پيمان پس از اين واقعه، عثم. عقب نشينی منايد
امضاء کردند و از  1807سپتامرب  6متارکه جنگ با روسيه را در 

 . صحنه خارج شدند
 

در اين هنگام، دوران دوستی و احتاد ميان ناپليون و 
الکساندر اول به پايان رسيده، ائتالف نوی در برابر 
امپراتور فرانسه ميان کشورهای روسيه، پروس، اتريش و 

از اين رو، تزار روسيه مايل . ش يافته بودانگلستان آراي
بود هر چه زودتر به جنگ در جبهه قفقاز پايان داده و با 

لذا به دستور تزار . خيال راحت با فرانسويان رو به رو شود
جنرال ترموسف منايندگانی به قرارگاه ارتش  1809در سپتامرب 

 . ايران در خنجوان فرستاد و پيشنهاد متارکه جنگ منود
 

اين پيشنهاد را عباس ميرزا پذيرفت و گفتگوهای مربوط به 
بين ميرزا بزرگ  1810امضای پيمان متارکه جنگ در اول می 

قائم مقام . قائم مقام و ترموسف در اردوگاه عسکران آغاز شد
شرط اساسی متارکه جنگ را ختليه کليه اياالت اشغال شده قفقاز 

ی بين ايران و عثمانی ضمنا چون مقدمات احتاد نظام. قرار داد
داشت فراهم می شد، شرکت منايندگان عثمانی را در مذاکرات 

 . ضروری دانست
 

وزير خمتار انگليس که مايل نبود اين گفتگوها به  -جونز
و (نتيجه برسد، مساعی بسياری برای برهم زدن آن به کار برد 

در نتيجه، ). به مهين جهت مورد تقدير دولت متبوعش قرار گرفت
فتگوهای عسکران در اثر سرسختی روس ها و کارشکنی انگليسی گ

 .ها با شکست رو به رو گرديد
 

در اين هنگام، دولت انگلستان که مايل نبود روس ها اياالت 
ايران و عثمانی را تصرف کرده، به سرحدات هند و مديرتانه 
نزديک شوند، به دولت ايران تلقين کرد که يک احتاد نظامی با 

انی منعقد منوده، و دو دولت مسلمان جنگ با روس ها دولت عثم
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فتح علی شاه زير تاثير اين . را به صورت جهاد درآوردند

 1810پيشنهاد قرار گرفت و به دستور وی عباس ميرزا در جوالی 
 . مال ابراهيم مفتی خوی را با هدايايی به استانبول فرستاد

 
حسين خان  قرار بر اين شد که رئوف پاشا والی ارز روم و

. سردار ايروان در يک زمان دست به محله به قوای روسيه بزنند
ولی به علت زمخی شدن رئوف پاشا در قارص اجرای اين نقشه به 

 . تعويق افتاد
 

در اثر  1810محله ارتش روسيه از جانب لنکران در پاييز 
 1811در سال . مقاومت شديد ايرانيان با شکست رو به رو شد

رخ نداد زيرا روس ها در جبهه هلستان سخت  نيز جنگ مهمی
گرفتار نربد با ناپليون بودند و توجه چندانی به جبهه قفقاز 

اما در جنگ با عثمانی موفقيت بيشرتی نصيب روس ها . نداشتند
شد و توانستند در جبهه دانوب شکست های پی در پی يی به 

 . آنان وارد سازند
 

را به رياست عبدالوهاب هياتی  1811دولت عثمانی در اپريل 
افندی به هتران فرستاد تا يک نقشه محله عمومی و مشرتک عليه 

تصميم گرفته شد ارتش های دو کشور در . روس ها تنظيم منايد
 . از دو سو به گرجستان محله ور شوند 1811ماه جوالی 

 
هنوز ارتش عثمانی از قرارگاه خود به راه نيفتاده بود که 

د روس ها ناگزير به عقب نشينی شد و چون در برابر يورش شدي
الکساندر اول با خطر محله قريب الوقوع ناپليون به روسيه 
مواجه بود، در بسنت عهدنامه صلح با عثمانی شتاب به کار برد 

پيمان صلح ميان دو کشور در بوخارست به  1812مه  28و در 
 وقتی سپاه آسيايی تزار از جانب عثمانی آسوده. امضاء رسيد

خاطر شد، برای مقابله با ايرانيان به جبهه قفقاز گسيل 
 . گرديد

 
ختليه جناح چپ قفقاز از سوی ارتش عثمانی، زيان های جربان 

روس ها . ناپذيری به وضع اسرتاتيژيکی ارتش ايران وارد کرد
از اين وضع استفاده کرده، به شدت محالت خود افزودند و در 

اری و فجايع بسياری نسبت به سرزمين های اشغالی مرتکب بدرفت
 . باشندگان گرديدند

 
دردا و دريغا که اگر تعصبات بی جای شيخ االسالم های خشکه 
مقدس و پوچ مغز عثمانی و قاجاری منی بود و اين دو کشور در 
آستانه سرازيری روس ها به سوی جنوب در مهان آغاز اردوگاه 

شيد و دو دولت مشرتکی می آراستند، شايد کار به اين جا منی ک
بزرگ خاور فرو منی پاشيدند و چنين خوار و زبون از پا منی 

 .    افتادند
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پيمان احتادی ميان انگلستان و روسيه منعقد  1812جوالی  16در 

شد که به موجب آن ائتالف نوی در برابر ناپليون ايجاد و دو 
دولت متعهد شدند با امپراتور فرانسه که تدارک محله به 

ا می ديد، به هيچ قيمتی قرار داد صلح جداگانه روسيه ر
پس از انعقاد اين پيمان، افسران و مستشاران . منعقد نکنند

به استثنای ميجر (انگليسی که در خدمت ارتش ايران بودند 
پست های خود را ترک کردند  و به اين ترتيب يک بار ) کريستی

خورد و  ديگر دولت ايران به اتکای احتاد با اروپاييان فريب
 . در چنين موقعيت خطيری در برابر دمشن نيرومند تنها ماند

 
نيروهای روسی دست به يورش سراسری زده و با  1812در اکترب 

هتاجم به مواضع ارتش ايران در اصالندوز شکست جربان ناپذيری 
در اين جنگ، ميجر کريستی کشته . به عباس ميرزا وارد کردند
ت از رود ارس بگذرد و جانش را شد و وليعهد به زمحت توانس

سپس نيروهای روسی ايروان را حماصره کرده، آماده . جنات دهد
 1813جنوری  12با سقوط لنکران در . عبور از رود ارس گرديدند

 . سراسر کرانه های باخرتی دريای خزر به دست روس ها افتاد
 

در اين هنگام، سرگرور اوزلی سفير انگليس به شدت نگران شد 
ز ترس آن که مبادا ايران يک باره به دست روس ها بيفتد، و ا

فتح علی شاه را برای انعقاد پيمان صلح حتت فشار قرار داد و 
هتديد کرد که اگر وی تن به صلح در ندهد، کمک مالی انگلستان 

فتح  علی شاه به رغم خمالفت عباس ميرزا و از . قطع خواهد شد
 . افقت کردروی اجبار با انعقاد پيمان صلح مو

 
در گفتگوهای صلح که در روستای گلستان واقع در قراباغ به 
عمل آمد، ميرزا ابواحلسن خان شيرازی منايندگی دولت ايران و 
جنرال نيکالی راديشچف فرمانده نيروهای قفقاز منايندگی روسيه 

 . را به عهده داشتند
 
صلح عهدنامه  1813اکترب  12پس از مذاکرات مفصل سراجنام در   

گلستان به امضاء رسيد و به موجب آن دربند و باکو و شيروان 
و قرا باغ و قسمتی از طالش از خاک ايران جدا و به روسيه 
منضم شد و دولت ايران از هر گونه ادعايی نسبت به گرجستان 

اما خط مرزی . و داغستان و مينگرلی و اخبازی صرف نظر کرد 
ن امر منشای اختالفات و بين دو کشور صريحا تعيين نشد و اي

 .جنگ های بعدی گرديد
 

ناآگاهی زمامداران ايران از اوضاع سياسی دنيا و اعتماد بی 
موردی که نسبت به سر گور اوزلی ابراز منودند، باعث شد که 
هنگامی که ارتش بزرگ ششصد هزار نفری ناپليون در قلب روسيه 

ان خود را به پيشروی مشغول بود و روس ها تقريبا مهه سرباز
از جبهه قفقاز به مقابله با فرانسويان فرستاده بودند، 
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فيلد ] در جبهه جزيره منای کريما و اروپا[روس را 
او شکست بزرگی به ترک . مارشال کتوزف به دوش داشت
سازشنامه خبارست را با  1812ها حتميل کرد ودر ماه مه 

با امضای اين عهد نامه، . ها به امضاء رساند آن
اميدهای ناپليون در احتاد با ترکيه در برابر روسيه 
که مناسباتش بار ديگر با آن تيره شده بود، نيز 

 . برباد رفتند
 

ناپليون آشکارا برای جنگ با روسيه  1812در اوايل
با پروس و در ماه  1812او در فربوری . آمادگی می گرفت

سال با اتريش سازشنامه هايی را بر ضد روسيه  مه مهين
ناپليون در نظر داشت با گرفنت . به امضاء رساند

روسيه، آن کشور را به ختته خيزی برای پرش به سوی 
 . هند بريتانيايی مبدل گرداند

 
گراند (با ارتش بيکرانی  1812جون  12از اين رو در 

به  )متشکل بر چهار صد تا شش صد هزار سپاهی -آرمه
) برودينو(نربد ناپليون در برودين. روسيه يورش برد

در حومه مسکو با روس ها يکی از سنگين ترين و 
خونبار ترين جنگ های تاريخ جهان بود که او در اين 

                                                                                                                                                             
ايرانيان نتوانند از فرصت مناسب استفاده منوده و اياالت 

 . قفقاز را پس بگيرند
 

شايان يادآوری است که انگليسی ها توانسته بودند با فريب 
ايران را وادار به امضای قرار داد گلستان را با روسيه 

، نربد قفقازکتاب  6. در ص. آ. ن زمينه پوتو، ودر اي. سازند
به گمان بسيار، پارس ها «، می نگارد که 1998سانکت پرت بورگ، 

به رغم مهه آشفتگی ها ، نا به هنجاری ها و نا به سامانی 
های  وضع خود، حاضر به امضای صلحی چنين گران منی گرديدند 

د بودند، به هر گاه انگليسی ها که نگران منافع بازرگانی خو
شاه اطمينان منی دادند که استان های از دست رفته را می 
توان به آسانی از راه های ديپلماتيک با مياجنيگری انگليس 

 »!باز گرداند
 

هر چه بود، پس از عقب نشينی ناپليون از روسيه، الکساندر 
بار ديگر خبشی از نيروهای خود را به جبهه  1812اول در اکترب 
کرد و توانست شکست اصالندوز را به قوای عباس  قفقاز گسيل

ميرزا وارد و با کمک اوزلی عهدنامه صلح گلستان را حتميل 
 . منايد
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جنگ با گراند ارمه خود در برابر سپاهيان روس به 
 . رهربی فيلد مارشال کتوزف قرار گرفت

 
اهيان روس را شکست هر چند ناپليون موفق می گردد سپ

بدهد اما چنان تلفاتی سنگينی می بيند که به رغم 
تصرف مسکو و پاييدن دو ماهه در آن شهر، از ترس 
شکست کامل و افتادن به حماصره، ناگزير به ترک آن و 

هنگام عقب . عقب نشينی خفت بار به پاريس می گردد
نشينی، دسته ها و گروه های چريکی روس ها که مهه راه 

ی رسانايی خوار بار را به مسکو بسته بودند، پيهم ها
بر ارتش او شبيخون می زنند و هر باری مشاری بسياری 
از سپاهيان خسته و درمانده او را از پا در می 
آورند و اين سان پيگرد سپاهيان ناپليون تا پاريس 
ادامه می يابد و هنگامی که ناپليون به پاريس می 

سرتگ نيست که آهنگ گيتی رسد، ديگر آن جهان ستان 
 . گشايی منوده بود

 
اين است که پس از شکست از روسيه و در پی آن با 
شکست در جنگ واترلو در برابر ارتش های ائتالف ضد 
فرانسه، اسرتاتيژی کانتننتال ناپليون با شکست رو به 
رو گرديده و فرانسه در سده نزدهم در رويارويی های 

نگشايی ها، جا را برای جهان مشول در کار زار جها
 . روسيه و انگليس وا می گذارد

 
ايران در برابر نيروی عظيم «پس از شکست ناپليون، 

. به گفته دادگرانه شادروان سعيد نفيسی در ص(روسيه 
که ناپليون )تاريخ اجتماعی و سياسی ايرانکتاب  109

اول را از پای در آورده بود، جز پر کاهی که به 
   .»ناپديد شود، چيزی نبوداندک جنبش بادی 

 
هر چه بود، پس از اين که ايران ديد که فرانسه به 
تعهداتش در قبال آن کشور در برابر روسيه عمل منی 
کند و دوستی با آن کشور سودی ندارد، بار ديگر به 
انگليس رو آورد و مهين گونه انگليس هم چون در 

و از نابودی کامل ايران در برابر روسيه ذينفع نبود 
سوی هم در پی گسرتش نفوذ خود در ايران بود، زمينه 

 . برای بسنت پيمان نوی ميان دو کشور فراهم گرديد
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: کتابش در زمينه می نويسد 27. داکرت سوخاروکف در ص
ميان ايران  1814و  1812، 1809قرار دادهای سال های «

و انگليس قرار دادهايی بودند که برای مدت درازی در 
ته شده بودند و به انگليسی ها حق نظر گرف

اين . فرمانروايی بر گسرته پارس را می دادند
قراردادها خنستين حلقه در زجنير سازشنامه های 

 ...اسارتبار ميان ايران و انگليس گرديدند
 

روشن است از آغاز سده نزدهم، تا امضای عهدنامه 
به استثنای چند سالی که در بازی موش و (ترکمانچای 

با ناپليون گذشت و چند سال فاصله ميان  گربه
، انگليسی ها  به رغم )عهدنامه گلستان و ترکمانچای

فراز و نشيب ها در مناسبات، در ايران دست بااليی 
تنها پس از عهدنامه ترکمانچای بود که . داشتند

روسيه توانست در ايران جايگاه خنست را از انگليس 
 . بگيرد

 
پس از بسنت قرار داد «: يسدسوخاروکف در زمينه می نو

، نزديکی سياسی و بازرگانی ميان ]1813در [گلستان 
مگر سر . روسيه و ايران نزديک به يک دهه ادامه يافت

از ميانه های سال های دهه بيست سده نزدهم تا امضای 
قرار داد ترکمانچای، روسيه خبشی از نفوذ خود را در 

 ،نگليس در هندتقويت مواضع ا. مشال ايران از دست داد
بی درنگ بر سياست آن در ايران آغاز به تاثير گذاری 

وزير امور خارجه توانست طی چند  -کانينگ. د. منود
سال برتری مواضع انگليس در ايران را دو باره 

 ».برگرداند
  

با اين هم، پس از چند سال بعد از امضای قرار داد 
به  ميان ايران و انگليس، روابط دو کشور 1814سال 

دليل اصلی اين کار، عدم . پيمانه چشمگيری سرد شد
پابندی بريتانيا به آن بندهای توافق بود که به سود 

ين خاطر بود که شاه تصميم مهانا به مه. ايران بودند
گرفت از کشورهای بزرگ اروپايی خواهش منايد تا از او 

او برای اين کار سفارت بزرگی را به . محايت منايند
 . داشت اروپا گسيل
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خان شيرازی ] ميرزا ابواحلسن[رييس هيات، حاجی حسن 
هيات به آملان، فرانسه و انگليس سفر کرد و 145.بود

مهچنان در برنامه داشت تا در سر راه به استانبول و 
مگر در ترکيه و اروپا از او به سردی . وين هم برود

 .پذيرايی گرديد و مسافرت با ناکامی رو به رو شد
 

اروکف دليل ناکامی هيات را چنين پرداز داکرت سوخ
بريتانيا که به گونه فرموليته شامل «: منوده است

نبود، می کوشيد آن مشی يی را پيش گيرد » احتاد مقدس«
 . که با کشورهای عضو تدوين گرديده بود

دورمنای کاربرد ارتش روسيه برای سرکوب انقالبات در 
ن هنگام اروپا و نيز مسايل يونان و ترکيه در اي

شکواييه های فتح علی شاه [برای بريتانيا مهم تر از 
 . بود] بر روسيه[ادعاهای ارضی شاه ] از انگليس و

 
علت دوم ناکامی سفارت ايرانی، درگيری هايی بودکه 

در اين . ايران با بريتانيا در خليج فارس داشت
هنگام، جزاير حبرين که متعلق به ايران بود، از سوی 

 » .ليسی اشغال شده بودنيروهای انگ
 

تنش ها در خليج «: سيميونف در زمينه چنين می نگارد
پارس در اين هنگام به پيمانه يی رسيده بود که به 

در منازعه يی که در بغداد ميان داوود پاشا  1820سال 
ريچ رخ داد، به رغم رسيدن  –و قنسول بريتانيا 

بسيار عاجل کشتی های جنگی انگليسی به او، ريچ 
رويداد مهانندی در . ناگزير گرديد از آن جا بگريزد

در بصره برای رزدنت انگليسی پيش  1821اواخر سال 
 .آمد
 

وضع هنگامی تيره تر گرديد که بريتانيا در ادامه 
سياست های اشغالگرانه خود در ناحيه خليج پارس در 
مهين سال جزيره قشم را که برای ايران دارای امهيت 

 »     .ک بود، تصرف کردبزرگ  اسرتاتيژي
 

کتابش چنين می  31. داکرت سوخاروکف در ادامه در ص
سفارت ايران به کشورهای اروپايی دو سال ...«: نويسد

                                                 
تاريخ روابط سياسی ايران و حممود حممود در فصل ششم .  145

به تفصيل شرح مسافرت او را به فرنگ و پويايی های  انگليس
 .ديپلماتيک او را نوشته است
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ابواحلسن خان به هتران  1820به سال . آزگار ادامه يافت
او حتايف رنگارنگ بسياری از مجله املاس . باز گشت

] فتح علی[ را که شاه انگليس داده بود، برای درشتی
او . مگر وظيفه اصلی اجنام نشده بود. شاه آورد

نتوانسته بود با هيچ يک از کشورهای اروپا پيمان 
 »  .احتاد ببندد

 
چنين برخورد بريتانيا با «به گفته سيميونف، 

ايران، منی توانست بر موقف ايران در قبال  -»متحدش«
آن چه شگفتی بر انگيز است، . روسيه تاثير نيفگند

ين است که به رغم اين که شاه در انديشه انتقام ا
گيری از روسيه بود، پيوندهای بازرگانی و نيز سياسی 

 » .ايران با روسيه در اين هنگام حتکيم بيشرتی يافتند
 

برخی از رجال  ،به باور سيميونف، در اين هنگام
ايرانی مانند عبدالوهاب خان و ميرزا بزرگ و مشار 

ر گرايش های سياست خارجی خود ديگری از درباريان د
بازنگری کردند و بيشرت در نزديکی با روسيه متمايل 

دليل اين کار، آن بود که شاه می خواست از . گرديدند
توجه بيشرت انگليس را به خواست های » شانتاژ«راه 

 ».خود جلب منايد
 

در اين جا چيزی که بسيار مهم است، اين است که 
رهه با ترکيه متحد شده، ايران می خواست در اين ب

 ، در گام خنست روسيهيکجا در برابر قدرت های اروپايی
، به گونه يی که ديديم، در استانبول مگر. بيستند

روی خوشی به سفير ايران نشان ندادند و می توان گفت 
 . که اين لغزش بزرگ ديپلماسی ترکيه در اين برهه بود

 
برای اين  دليل ، سهدست کم دودر اين جا می توان 

يکی بی گمان دست های پيدا و پنهان : کار يافت
هيچ کدام، هر دستگاه های جاسوسی انگليس و روسيه که 

دو ديگر، . خواهان چنين احتادی نبودند ،يک به داليلی
درباری دو  تعصبات بی جای مذهبی که از سوی روحانيون

سوم هم ناآگاهی رهربان کشور . کشور دامن زده می شد
 .جهانی از اوضاع

 
يک دليل ديگر هم بود و آن اين که ترکيه در آستانه 
جنگ با يونان بود و دوست نداشت در اين هنگام، در 
صورت بسنت پيمان با ايران، هرگاه ميان ايران و 
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روسيه جنگی در بگيرد، ناخواسته به طرفداری از 
شايد ترکيه در آن . ايران با روسيه وارد جنگ گردد

يران بيخی خاطر مجع بود و هرگز هنگام از ناحيه ا
چنين منی پنداشت که هنگام جنگ با يونان از سوی 

ايرانی که خود در معرض  -ايران مورد هتديد قرار گيرد
 .هتديد جدی روسيه است

 
نين برخوردی را بسيار چمزه نتيجه منفی  ،ترکيهمگر، 

کتاب  44. به گونه يی که سوخارکف در ص. زود چشيد
شاه پارس « می نويسد، تانيا و روسيهايران ميان بري

به هبره گيری از فرصت مناسب، هنگامی که ترکيه درگير 
جنگ با يونان گرديد و تقريبا مهه سپاهيان خود را از 
اناتولی بيرون منوده بود، با آن کشور وارد جنگ 

 ».گرديد
 

که بی ترديد با حتريک انگليسی ها آغاز اين جنگ 
تنها . ادامه يافت 1823-1821در سال های گرديده بود، 

انگليسی ها پايان مهين بود که با مياجنيگری  1823در 
روشن است مادامی که ترک ها با يونانيان دست . يافت

اين بود که در به گريبان بودند، سود انگليسی ها 
بايد ترکيه از سوی ايران از جبهه ديگر زير فشار 

مگر به  .دتا جنگ به سود يونان پايان ياب گرفته شود
حمض اين که ترک ها شکست ديدند و اهداف شان برآورده 

اثر در شد، چون به تضعيف بيشرت ترکيه و نيز ايران 
در برابر روسيه ذينفع نبودند، بايد يک جنگ فرسايشی 

رعت به اين جنگ پايان داده می شد و چنين هم به س
 .شد
 

بريتانيای کبير «: در زمينه چنين می نويسد سوخارکف
ه ماشين نظامی ايران تنها برای تضعيف مواضع روس ب

از . نياز داشتند) قفقاز جنوبی(ها در ماورای قفقاز 
اين رو، ديپلمات های انگليسی در برابر هر گونه به 
هدر رفنت نيروی ايران در نربد با ديگر کشورها 

 . ايستادگی می کردند
 

 نيروهای ايرانی را در ،از يک سو، نربدهای بی پايان
برابر نربدهای ممکنه آينده با روسيه تضعيف می کردند 
و از سوی ديگر، بريتانيا در تقويت بنيه رزمی ايران 

-1821از مهين رو هم بود که در جنگ های . ذينفع نبود
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هر آن چه را که ممکن  فارن آفيرسايران و ترکيه،  23
 ».بود برای پايان خبشيدن سريع جنگ به خرج داد

 
جون  28ان ايران و ترکيه به تاريخ اين بود که مي

قرار داد صلح به امضاء رسيد که در تاريخ به  1823
در . معروف است» ارز روم«يا » ارض روم«نام قرارداد 

اين هنگام، در بسياری از استان های ايران شورش های 
جدايی خواهانه خان هايی که آرزومند ادامه جنگ 

ا بيشرت به نبودند و منی خواستند آدم های شان ر
بسياری از اين خان ها . کارزار بفرستند، آغاز گرديد

 ».از سوی انگليسی ها خريده شده بودند
 

روشن بود انگليسی ها برای وادار ساخنت ايران به 
پايان خبشيدن به جنگ و امضای قرار داد، با راه 
اندازی شورش ها در چهار دانگ کشور، دستاويز خوبی 

هنگام، انگليسی ها نفوذ  در اين. در دست داشتند
گزاران رمشار بسياری از کا. بسياری در ايران داشتند

و خبش بزرگی از خان  دريار و گروهی از روحانيون رمسی
از سوی انگليسی ها خريده شده  ها و سران عشاير

که (بودند و در سرتا سر ايران قنسول های انگليسی 
در ، )سيدنفر می ر 107به گفته ايروفيف مشار آن ها به 

  .تکاپو بودند
 

در سال  -يک دليل ديگر هم بود ،در هپلوی مهه اين ها
های جنگ با ترکيه، ترانزيت کاالهای انگليسی از راه 
ترکيه به مشال ايران برهم خورده، زمينه برای افزايش 
بی سابقه ورود کاالهای روسی به ايران فراهم شده 

ی ترکيه را مهانا قرار داد صلح ارز روم راه ها. بود
دوباره به روی کاالهای انگليسی گشوده، می توانست 
زيان چشمگيری به بازرگانی روسيه و ايران که در اين 

 .سال ها به باالترين تراز رسيده بود، برساند
 

در اين جا ياد آوری يک نکته بسيار مهم است و آن 
وين، مبارزه بر سر استيالی  1815اين که پس از کانگرس 

وکلونيالی ميان کشورهای بزرگ آغاز به ين زمين های
توسعه در جهت نوی منود و به گونه يی که ايروفيف 

زمان جستجو و اشغال سرزمين های نو فرا «نوشته است 
هنوز مهه کشورهای عقب مانده به حوزه های . رسيده بود

نفوذ تقسيم نشده بودند و کشورهای بزرگ می توانستند 
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را می توانستند با ريزرو ناکامی های شان در يک جا 
  »  .هنوز تقسيم ناشده جربان منايند

 
به هر رو، در آغاز سده نزدهم، ناتوانی ترکيه برای 
کشورهای اروپايی آشکار گرديده بود و هر يک از آنان 
. می خواستند از اين زمينه به سود خود هبره بردارند

فرانسه هدف دستيابی به سوريه، مصر و تسلط بر خاور 
انگليس که از ديدگاه . انه را دنبال می کردمي

اقتصادی بيشرت از ديگر کشورها توسعه يافته تر بود، 
در اين برهه هدف های بزرگی داشت و در نظر داشت 
امپراتوری بيمار عثمانی را به مستعمره خود مبدل 

مهين بود که می کوشيد آن را به دست روس ها و . منايد
 .ف منايدديگر قدرت های اروپايی ضعي

 
هدف روسيه اين بود که دست ترکيه را از قفقاز کوتاه 

مهچنان . تسلط خود را بر دريای سياه هپن سازد ،ساخته
راهيابی به دريای مديرتانه و کنرتل بر تنگناهای 

در اين . باسفر و داردانل از آرمان های روسيه بود
هنگام انگليسی ها برای جلوگيری از افتادن ترکيه به 

وس ها در پی آن بودند تا دست های روسيه را با دست ر
در اين راستا در . سازشنامه در مساله يونان ببندند

هيات ديپلماتيک را به رياست ويلينگتون به  1826فربوی 
 . پرتبورگ فرستادند

 
نيکالی يکم حاضر گرديد در مساله يونان با انگليس 

ه به مگر در عين حال، در سازشنامه يی ک. مهکاری منايد
اپريل در پرتبورگ به امضاء رسيد، با هبره  4تاريخ 

گيری از بی کياستی ويلينگتون، توانست يک بند را 
بيفزايد که بر پايه آن در صورت بروز اوضاع حبرانی، 

 . دست های روسيه در ترکيه باز گذاشته می شد
 

حکومت انگليس که متوجه لغزش ويلينگتون گرديده بود، 
ی ديگری برای زير فشار گذاشنت کوشيد راهيافت ها

از اين رو تالش ورزيد تا رويارويی . روسيه پيدا منايد
و به اين . روسيه و پارس را در قفقاز دامن بزند

سان، توجه روسيه را از مسايل بالکان به مسايل 
از اين رو، عمال انگليس در پارس . آسيايی برگرداند

بستان سال تا. کارزار گسرتده يی را به راه انداختند
فرستاده ويژه روسيه شهزاده منشيکف به ايران  1826
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بات روسيه و ايران را هببود او دستور داشت مناس. آمد
 . مگر نتوانست کاری پيش بربد خبشد،

 
سپاهيان سواره ايرانی به قره  1826جوالی  23به تاريخ 

باغ يورش آوردند و اين گونه يک بار ديگر جنگ روس و 
بر پايه طرحی که کارشناسان نظامی . دپارس آغاز گردي

نفر  33000انگليس ريخته بودند، نيروهای اصلی ايران 
به فرماندهی عباس ميرزا به دره کور شتافتند تا 
گنجه را بگيرند و راه اصلی ميان روسيه و گرجستان 

عمليات منظم . را ببندند) آسرتاخان-باکو -تفليس(
هزار سوار  140پارس را چهل هزار رزمنده پياده و 

هدف اصلی سپاهيان پارسی اين بود . مهراهی می کردند
که تفليس را بگيرند و روس ها را از رودخانه تريک 

 . پس بزنند
 

سرباز  1300. سپاهيان روس تنها ده هزار نفر بودند
روس به فرماندهی يرمولف توانستند چهل و هشت روز 
آزگار در دژ شوش سپاه بيکران ايران را بر جا 

تنها در ماه سپتامرب عباس ميرزا با . يخکوب منايندم
مگر شکست . دور زدن شوش توانست گنجه را بگيرد

 ،در اين هنگام. خورده، به فراسوی اراک عقب نشست
پاسکويچ به فرماندهی سپاهيان روسی گماشته شد و با 

 . نيروهای تازه نفس  به ارمنستان يورش برد
 

در اکترب ايروان را روس ها در ماه جوالی خنجوان و 
اکترب به تربيز رسيدند و هتران  25گرفتند و به تاريخ 

انگليسی ها با ترس از . با خطر سقوط رو به رو گرديد
اهندام کامل نيروهای پارس، خواهان مياجنيگری 

. پاسکوويچ مياجنيگری انگليسی ها را رد کرد. گرديدند
هيات . مگر حاضر شد يکراست با عباس ميرزا گفتگو کند

الکساندر  -صلح روسيه را ديپلمات نامور روس
  146.گريبايدف رهربی می کرد

 

                                                 
اخير سيمناگران ايران دستاوردهای بس بزرگی  در سال های.  146

در سينماگری داشته اند که يکی از آن ها به پرده کشيدن 
که در باره سرگذشت  وزير خمتارسريال . فيلم های تاريخی است

سخنور و ديپلمات نامدار روس و چگونگی  -الکساندر گريبايدف
ه کشته شدن وی در هتران است، يکی از مهين فيلم ها است ک

 . بسيار اوستادانه کارپردازی شده است
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در ترکمانچای سازشنامه يی  1828به تاريخ دهم فربوری 
که از سوی گريبايدف تدوين گرديده بود، به امضاء 

بر پايه اين سازشنامه، پارس از ادعا بر . رسيد
رد و آذربايجان مشالی، ارمنستان و خنجوان چشمپوشی ک

از داشنت ناوگان دريايی در دريای کسپين حمروم گرديد 
تسلط . (و به اين سان روس ها بر قفقاز دست يافتند

روس ها بر قفقاز، جنبش های آزادی خواهی را بر 
به ويژه شيخ . انگيخت که سال های سال ادامه يافت

به مبارزه توفنده يی در  1859-1834شامل در سال های 
به دست   1859ت يازيد تا اين که در برابر روس ها دس

 ). پرنس برياتينسکی اسير گرديد
 

به هر رو، با امضای سازشنامه ترکمانچای، دست های 
روس . روسيه برای اقدامات در برابر ترکيه باز گرديد

ها به هبانه دفاع از يونانيان و اسالو ها در برابر 
ر مگ. ترک ها، خواستند به ترکيه عثمانی يورش بربند

انگليسی ها و فرانسويان که منی خواستند لقمه چربی 
چون ترکيه به تنهايی به دست روسيه بيفتاد، حاضر 
شدند يکجا با روسيه از يونان در برابر ترک ها دفاع 
کنند و ناوگان دريايی خود را برای حماصره کرانه های 

کشتی های  1827اکترب  26يونان فرستادند و به تاريخ 
ناوگان متحد انگليس، فرانسه و روسيه  ترکی به روی 

 . در ناحيه ناوارين آتش گشودند
 

نربد سنگينی درگرفت که در نتيجه آن ناوگان ترکيه 
در اين جنگ دريايی، نقش . تقريبا يکسره نابود گرديد

اصلی را ناوگان دريايی روسيه به فرماندهی دريابد 
ز انگليسی ها و فرانسوی ها که ا. الرزيف بازی منود

شکست ترکيه قلبّا ناخشنود بودند، سلطان ترک را دالسا 
کردند و به او اطمينان دادند که در صورت درگيری 
جنگ ميان ترکيه و روسيه، از ترکيه پشتيبانی خواهند 

 . کرد
 

 1826سلطان عثمانی بر پايه اين وعده ها کنوانسيون 
اکرمان را پاره کرد و در برابر روسيه اعالم جهاد 

بار ديگر جنگ روس و  1828ين بود که در هبار ا. کرد
هزار سپاهی روس به  62در اين جنگ . ترک درگرفت

هزار سپاهی  165فرماندهی فيلد مارشال وينگشتاين و 
در اين هنگام عمال انگليسی . (ترک با هم درگير شدند
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در ايران می خواستند بار ديگر شاه را به جنگ با 
گر مردم پارس که نيز از سوی دي. روسيه بر انگيزند

سازشنامه های گلستان و ترکمانچای را منی پذيرفتند، 
به شاه فشار می آوردند با روسيه اعالم جنگ منايد و 

در جنوری . سرزمين های از دست رفته پارس را پس گيرد
وزير خمتار روس و سخنور نامدار در  -گريبايدف 1829

آستانه  هتران کشته شد و ايران و روسيه بار ديگر در
مگر فتح علی شاه که ترک ها را در . جنگ قرار گرفتند

آستانه شکست می ديد، ترسيد و نوه خود خسرو ميرزا 
را برای پوزشخواهی به پرتبورگ ) پسر عباس ميرزا(

 .فرستاد
 

نيکالی يکم در اين هنگام به جای وينگشتاين، ديبيچ 
 1829در هبار . را به فرماندهی سپاه روسيه گماشت

هزار سپاهی آغاز به پيشروی منود و در  125يچ با ديب
ماه اگست به شصت کيلومرتی 

 . رسيد147)قسطنطيه(کنستانتينوپل
 
در اين هنگام، اسالوهای بالکان و يونانيان با  

در جبهه قفقاز نيز . پيروزی های روس ها مهنوا بودند
نيروهای زير فرمان پاسکويچ به سوی ارز روم تاخته، 

به ) طرابيزون(به سوی ترابيزوند  آن را گرفته و
ترکيه در آستانه نابودی قرار . پيشروی پرداختند

کشورهای اروپای باخرتی برای جلوگيری از سقوط . گرفت
کنستانتينوپل از سلطان عثمانی خواستند وارد 

 . گفتگوهای صلح گردد
 

، در 1829سپتامرب  14سازشنامه صلح به تاريخ 
روسيه به جزايری در . ادريانوپل به امضاء رسيد

دلتای دونای و بر کرانه های دريای سياه در مصب 
کويان تا بريستان نيکالی مشالی در آخاليتس و آخال 

ميليون  33قلعه دست يافت و مهچنان غراماتی برابر با 
سازشنامه آدريانوپل چالش های . روبل طاليی گرفت

 روسيه و انگليس را بيش از پيش دامنه خبشيد و انگليس
 . رمسّا به اين سازشنامه اعرتاض کرد

 

                                                 
 .گ-اسالمبول و پسان ها استانبول يا استامبول.  147
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سازش نامه، از سويی امتيازی بود که دولت عثمانی در 
به 148ازای کمک در برابر فشار حممد علی پاشای مصری

بر پايه اين سازشنامه، روسيه . روسيه داده بود
توانست از عثمانی تعهدی بگيرد که در حاالت اضطراری 

روی کشتی های جنگی تنگه های داردانل و باسفر را به 
چون انگليسی ها . مهه کشورها به استثنای روسيه ببندد

از اين سازشنامه آگاهی يافتند، در پی تعديل آن 
برآمدند، اما مهزمان با آن منی خواستند عثمانی را در 
برابر حممد علی پاشای مصری که هوادار فرانسه بود، 

زيرا با اين کار نفوذ فرانسه در . ضعيف بسازند
 . مديرتانه افزايش می يافت

 
وزير خارجه انگليس به  -بنا بر اين، لرد پاملرستون

يک رشته مانورهای غير مستقيم دست يازيد که هدف آن 
آوردن فشار بر روسيه و برهم زدن سازشنامه روسيه و 

بر انگيخنت سيک ها به گرفنت پيشاور و . عثمانی بود
مهين مانورها هتديد محله بر اميرنشين های افغانی از 

در برابر آن، روس ها نيز در پی آن افتادند تا . بود
انگليسی ها را در حمور جنوب با درد سر رو به رو 
سازند تا در بالکان و دريای سياه برای شان درد سر 

مهين بود که فتح علی شاه را به محله . به بار نياورد
بر سردار نشين هرات برانگيختند و در پی آن 

آمد که پای سردارنشين های افغان را نيز  رخدادهايی
بازی يی که در کتاب دست . به بازی بزرگ کشانيد

 .داشته به خنستين مرحله آن پرداخته شده است
 

و در پی آن سازشنامه  1827-1826جنگ های سال های 
موقف روسيه را در اين مرحله  1828ترکمانچای در سال 

و به جنگ های  بازی بزرگ به گونه هنايی حتکيم خبشيد
روس و ايران پايان داد و حاکميت مطلق روسيه را بر 

                                                 
در آن هنگام حممد علی پاشای مصری به ياری برخی از .  148

کشورهای اروپايی از مجله فرانسه در برابر سلطان عثمانی به 
پا خاست و به سوی اناتولی به راه افتاد و نزديک بود سلطان 

اين بود که سلطان برای دريافت . را از پا درآوردعثمانی 
در عوض، حمرمانه به روسيه امتياز . کمک به روسيه رو آورد

مگر راز . هبره گيری از تنگه های دار دانل و بوسفور را داد
 .از پرده بر افتاد و انگليسی ها از آن آگاهی يافتند
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. آ. مهين بود که به گفته س 149.قفقاز مسجل ساخت
ايران ميان بريتانيا و «کتاب  53. سوخاروکف در ص

                                                 
ان چندان عالقه يى به جنگ با اير ١٨٢۴روس ها در «.   149

نداشتند چرا آه الكساندر اول درگذشته بود و مصايب نربدهاى 
ناپلئون و ادامه نربدهاى اروپاىي آن ها را نسبت به ادامه يك 

اما . نربد طوالىن ديگر در سرزمني هاى آسياىي ىب عالقه مى آرد
نامه هاى مكرر مردم خبش هاى جدا شده ايران به هتران و 

به . ا وادار به واآنش مى آرداصفهان از آن طرف شاه ايران ر
ويژه آن آه مردم ايران از قرارداد گلستان نيز راضى 

 . نبودند
 

فتواى علماى طرفدار جهاد از يك سو، اعالم آمادگى مردم 
طوالش و مناطق متصرفه از سوى ديگر، فتح علي شاه را وادار 

پريوزى ايران . آرد عباس مريزا را مأمور نربد با متجاوزان آند
نريوهاى ايراىن از . آغاز بسيار سريع و غافلگري آننده بوددر 

خبشى از نريوهاى . سه جانب بر روس ها محله را آغاز آردند
ايراىن از مست ايروان، خبشى از مست قراباغ و خبشى از جانب طالش 
بر نريوهاى روس ها يورش آوردند آه نتيجه اين نربدها راندن 

در داغستان نيز . باآو بود روسيه از طالش، لنكران، موقان و
روس ها قتل عام شدند و در قره باغ نيز جنگ اصلى به سود 
ايران به پايان رسيد و ايراني ها حماصره شوش را آغاز آردند 

  .چرا آه تسخري شوش آليد فتح تفليس بود
  
پس از آن آه جنگ خود با عثماىن را به پايان  ١٨٢۵روس ها در  

د پاسكوويچ را مأمور محله به ايران رساندند، سردار بزرگ خو
پاسكوويچ آه به دليل جتارب زياد از جنگ هاى خود با . آردند

عثماىن مى دانست، در اين نوع نربدهاى حملى بايد چگونه عمل 
آرد، به سرعت خود را به گنجه رساند و پس از شكست دادن 
. قواى ايران در مشكور، آماده مبارزه اصلى با عباس مريزا شد

باس مريزا با سپاهى سی هزار نفرى خود را به گنجه رساند و ع
بی درنگ به نريوهاى پاسكوويچ محله آرد و چيزى منانده بود 
جنرال روسى به سرنوشت سى سيانوف گرفتار شود آه تبعيت 
نكردن ساير فرماندهان ايران به ويژه آصف الدوله قاجار سبب 

ول نربد، ناگزير به شد عباس مريزا با وجود پريوزى اوليه در ا
 . عقب نشيىن به اصالندوز شود

 
ساير شاهزادگان نيز به دستورهای عباس مريزا گوش ندادند و 

در نتيجه، . راه سپاه خود را از سپاه اصلى ايران جدا آردند
نربد گنجه آغاز نشده پايان يافت و فرصت طالىي ايران براى 

سكوويچ اآنون پا) ١٨٢۶. (نابودى سپاه پاسكوويچ از بني رفت
با هدف تصرف تربيز محله به  ١٨٢٧قدرتى دوچندان يافته و در 

اما مقاومت ايراني ها در قراباغ و . ايران را آغاز آرد
ايروان سبب شد، محله اصلى پاسكوويچ عقب بيفتد از سوى ديگر 
در مهني زمان عباس مريزا نريوى شش هزار نفره روس ها به 
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بسياری از انگليسی ها امضای اين قرار داد » روسيه
 .کشور خود ارزيابی کردند» شکست عظيم«را چونان 

 

                                                                                                                                                             
اما . ا در اومچيازين شكست دادفرماندهى جنرال آراسوفسكى ر

زماىن آه عمده نريوهاى پاسكوويچ فرا رسيدند، نوبت روس ها 
بود آه با تصرف ايروان مقدمات را براى تصرف تربيز فراهم 

 . آنند
 

روس ها با شكسته شدن خط دفاعى ايران در مشال غرىب ايران، به 
باورى مست خوى، مرند و تربيز سرازير شدند و تربيز در آمال نا

به سادگى تسليم روس ها شد، چرا آه بزرگان شهر تصميم به 
البته، اين شكست امحقانه يك دليل بزرگ . دفاع نگرفته بودند

ديگر نيز داشت و آن خودداری فتح علي شاه از خرج پول براى 
. مجع آورى يك ارتش حرفه اى براى آمك به عباس مريزا بود

. بسيار مصيبت بار بود نتيجه نربدهاى دوره دوم براى ايران
قبول آرد  ١٨٢٨ايران با پذيرش پيمان ذلت بارآمانچاى در 

ايروان و خنجوان را به روس ها واگذار آرد و سی ميليون روبل 
به روسيه غرامت بدهد، عالوه از آن آه حقوق جتارى متعددى 

  .براى روس ها قائل شد
 

مشىت جنگ  ١٨٢٨تا  ١٨٠٣جنگ هاى روسيه و ايران در بني سال هاى
امحقانه و پراآنده بود آه اصًال امهيت جنگ هاى بزرگ ايران و 
عثماىن و يا جنگ هاى نادر را نداشت و قابل مقايسه با جنگ 

اما با اين وصف پيام بسيار . هاى مهزمان خود در اروپا نبود
بدى را به آشورهاى متجاوز داشت و آن اين که ايران ديگر يك 

اين آشور هپناور ديگر . عادالت منطقه نيستنريوى تأثريگذار در م
حتا قادر به ادامه يك جنگ آوچك در تراز نربدهاى قراباغ 

آشورى آه زماىن نه چندان دور در زمان آقاحممدخان و . نيست
نادر قادر به آوبيدن دمشنان خود در حد بسيار عاىل بود، 
اآنون حتا نتوانسته بود بيست هزار سپاهى از جان گذشته را 

نگاه دارد و اين » پاى ثابت آارزار«براى يك نربد به صورت 
 . غم انگيز بود

 
اين شكست ها ايران را به عنوان قدرتى درجه دو تنزل داد و 
روس و انگليس از اين پس ايران را زير نفوذ خود گرفتند و 

سال حتت تسلط قدرت هاى جهاىن قرار  ١۵٠عمًال اين کشور تا 
روس ها آه تاآنون در راه . ماجرا نبودالبته، اين مهه . گرفت

پيشروی خود به سوى جنوب با مشكل ايران مواجه بودند، از 
اين پس نگراىن نداشتند و حرآت سريع و قدرمتند خود را براى 

ده ها شاهزاده نشني و خوانني . تصرف آسياى ميانه آغاز آردند
 قدرمتندى آه به ايران متكى بودند، به سرعت تسليم سپاهيان

پيروزمند روس شدند و عمًال روسيه با پريوزى در يك جبهه آوچك، 
برگرفته از (» روحيه مبارزه را از شاهان جبون قاجار گرفت

  ).»ايران نو«روزنامه 
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کتابش داليل شکست ايران از  46-45. صسوخارکف در 
فتح «: منوده است روسيه در اين جنگ را چنين پرداز

کارشناس سرشناس نظامی  -علی شاه، پس از آمدن ارل
انگليس به هتران، هر چه بيشرت به انديشه گرفنت انتقام 

ارل به شاه يک پارتی جنگ افزار و  .از روسيه افتاد
شهزاده مگر در ديدار  .مهمات و هدايای ارزمشندی داد

عباس ميرزا به خواست  او در زمينه رسانيدن عاجل 
 . پاسخ رد داد های بيشرتجنگ ابزار

 
پس از اين ديدار، عباس ميرزا بر آن شد تا گفتگوها 

تا انگليس ها  از سر گيردبه اين اميد با روسيه را 
در  .را به رساندن پارتی نو جنگ افزار بر انگيزد

چيزی در  به يرمولف نگاشته بود، هيچ نامه يی که او
باره موقف ايران در گفتگوهای پيش رو پيرامون حل و 

با اين هم، يرمولف . مرزی نوشته نشده بود فصل مسايل
 .موافقت منود وارد گفتگو شود

 
گرديدند و به تاريخ آغاز  1825گفتگوها در ماه فربوری 

مگر . دپايان يافتن مهين ماه به امضای سازشنامه يی 28
اين سازشنامه نتوانست به هببود مناسبات روسيه و 

 . ايران بينجامد
 

به رغم برانگيخنت ايران برای [با اين مهه، بريتانيا 
، در دادن کمک جدی به اين ]جنگ در برابر روسيه

دليل اين کار را می توان . تعلل می ورزيد ،کشور
 نبود پول الزم برای حتکيم مواضع در مشال ايران بر

به گونه يی که کارل مارکس نشاندهی منوده است، . مشرد
ميلون پوند اسرتلينگ  13جنگ برمه برای بريتانيا «

هزينه در بر داشت و مادامی که اين جنگ ادامه داشت، 
تقيم برای ونه مسبريتانيا منی توانست ايران را به گ

 ».جنگ با روسيه آماده بسازد
 

پول بسياری گام، افزون بر اين، بريتانيا در اين هن
ر که در براب را برای سرکوب شورش های وهابيون هند

انگليس اعالم جهاد منوده بودند و نيز خيزش های 
 . بود کردههزينه  سراسری دهقانان هندی

 
وسيه روز تا روز ردر اين هنگام، مناسبات انگليس و 

بريتانيايی ها با دادن جنگ افزار به . بدتر می شد
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غير مستقيم روسيه را هتديد می ايران، به گونه 
شورای مديران کمپانی هند  1825در ماه اگوست . کردند

شرقی با توافق لرد کانينگن دوصد بار اشرت جنگ افزار 
ديپلماسی انگليس موفق شد ايران را . يه ايران داد

با ترکيه آشتی دهد و ميان دو کشور قرار داد صلح 
ه را برای به امضاء برساند و زمين] ارز روم را[

تيره تر شدن هر چه بيشرت مناسبات ميان روسيه و 
 .ايران فراهم گرداند

 
اسناد بايگانی سياست خارجی امپراتوری روسيه و 
بايگانی دولتی تاريخ روسيه گواه بر آن اند که در 
آن هنگام روسيه در درگيری جنگ نو با ايران ذينفع 

 -سلرودیدر مهين هنگام، برای مثال، کارل فون ن. نبود
من منی «وزير خارجه امپراتوری روسيه نوشته بود که 

توامن باور کنم که پارس ها چنين ناخبرد باشند که 
هنگامی بگيرند که ما خواهان در  تصميم به جنگ با ما

  150.»صلح با آن هستيم
 

اين هنگام، در بسياری از پويايی های انگليسی  در 
نگ با روسيه، ها در زمينه آماده ساخنت ايران برای ج

تکيه فتح علی شاه و ميسيون . ديده می شدهايی تناقض 
بريتانيا در هتران بيشرت بر راه اندازی جهاد در 

از سوی . برابر روسيه يعنی در برابر مسيحيان بود
ديگر، انگليسی ها در اين هنگام از هر راهی  که می 

باشندگان قفقاز جنوبی به سوی  و جلب شد متوجه حتبيب
. در گام خنست بازرگانان اين سرزمين ها -ندودخود ب

اين در حالی بود که بيشرت اين باشندگان و 
مهه  .مسيحی بودند -ارمنی ها و گرجی ها -بازرگانان

در تدارکات اين ها گواه بر ناسنجيدگی و سردرگمی 
 .جنگی بود

 
در اين هنگام، بيش از مهه در بازمستدهی در مشی سياست 

 -نزديکی با انگليس، اهللا يار خان خارجی کشور به سوی
وزير خارجه ذينفع  -خنست وزير و ميرزا ابو احلسن خان

آن ها کوشيدند با ترکيه پيمانی را در زمينه . بودند
. اقدامت نظامی بامهی با ترکيه به امضاء برسانند

 ».مگر، گفتگوها در زمينه با ناکامی روبه رو گرديد
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بود که تا تار اين به هر رو، منظور ما در اين گف 

از آثار گوناگون، اوضاع  جای امکان با هبره گيری
جهان و به ويژه تئاتر سياسی اروپا را از واپسين 
سال های سده هژدهم و آغاز سده نزدهم  تا پايان دهه 
سوم اين سده به پرده بکشيم تا ببينيم که بازی بزرگ 

با . در چه بسرتی و چه اوضاعی به راه افتاده بود
جه به اين که در ال به الی برگ های کتاب، بارها يه تو

اين موضوع بر خواهيم گشت، در اين جا گفتار خود را 
پايان می دهيم و بار ديگر بر می گرديم به اوضاع 
درونی امپراتوری درانی و به پادشاهی رسيدن حممود و 
شجاع امللک و دور دوم پادشاهی حممود و پايان کار 

   .آغاز دوران حممد زايیخاندان سدوزايی و 
 
 
 
 
 
 
 


