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مرو در نخستين دهههاي حكومت قاجار
چکيده:

بررسی اوضاع مرو در دوره قاجار بدون توجه به اقدامات و روابط متقابل
حکومتهای اطراف آن ممکن نیست ،بنابر این در این مقاله نخست به مناسبات و روابط
آقامحمد خان با حکام مناطق مذكور پرداخته میشود كه عبارت است از اقدامات و
لشکركشیهای حاكم بخارا در مرو و خراسان وتصرف مرو ،و واكنش دولت ایران به آن
اقدامات ،كه از حد اعزام سفیر و نوشتن نامة تهدیدآمیز فراتر نرفت و امکان اقدام بر ضد
امیر بخارا برای بنیانگذار حکومت قاجار فراهم نشد.
در دهة اول سلطنت فتحعلی شاه گرچه با استمداد حاكم مرو از ایران ،زمینة
مداخلة ایران در حاكمیت مرو فراهم شد ،اما گرفتاری ایران در جنگ با روسیه ،امکان اقدام
عملی دولت ایران در آن مسأله را كاهش میداد .مرو هم به طور مدام در دست حکام بخارا
باقی نماند ،و بارها بین حکام بخارا ،خیوه و تركمانان دست بدست شد .در نیمة دوم
سلطنت محمد شاه باز زمینه ای جهت مداخلة ایران در امر حاكمیت مرو به وجود آمد ،اما
اقدامی جدی از طرف دولت ایران در این زمینه صورت نگرفت.
عدم حاكمیت ایران بر مرو در عصر اولیة حکومت قاجار ،هم ناشی از عوامل
خارج از دولت و هم متأثر از عملکرد دولت ایران بوده است .تداوم چنین وضعیتی زمینة
الزم جهت جدایی قطعی مرو از كشور ایران در دورۀ بعد را فراهم كرد.
كليد واژه:
قاجاریه ،مرو ،حاكم بخارا ،خیوه ،روسیه تزاری.
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مقدمه

محدودۀ جغرافیایی ایران در طول تاریخ چند هزار سالهاش دچار تغییرات فراوان
شده ،اما اسامی تعداد فراوانی از شهرهای ایرانی ،چنان آمیخته با فرهنگ و ادبیات ایرانیان
است ،كه ممکن است هر ذهن كنجکاوی را به دنبال پاسخ به این پرسش رهنمون شوند كه
چگونه آن شهرها از پیکرۀ بزرگ ایران جدا شدند .با وجود این ،تلخی آن جدایی ممکن
است انگیزۀ تحقیق را در پژوهشگر ضعیف كند و عدم آسان به منابع نیز مانع دیگری در
راه دستیابی او به حقیقت باشد.
اسامی شهرهای كهن خراسان و ماوراءالنهر مانند بخارا ،سمرقند ،بلخ ،مرو و
خوارزم ،اسامی آشنا و مأنوسی در فرهنگ ایرانیان است و هیچ ایرانی آن نامها را بیگانه
نمیانگارد و حتی بسیاری از نوجوانان ایرانی كه این اسامی را در شرح زندگانی نامدارانی
چون ابوعلی سینا ،ابوریحان بیرونی ،فارابی ،خوارزمی و ...در كتابهای درسی خود
میخوانند ،شاید نمیدانند كه آن سرزمینها امروزه جزو كشور ایران نیست.آخرین شهر
مهم آسیای مركزی كه رسماً از ایران جدا شد شهر مرو بود كه طی قرن سیزدهم هجری /
نوزدهم میالدی بارها دست به دست شد و نهایتاَ در زمان ناصرالدین شاه ،پس از دورههای
كوتاه حاكمیت ایران در آنجا از دست رفت.
بررسی سرگذشت مرو از ابتدای دورۀ قاجار تا زمان جدایی آن از ایران بیش از
گنجایش بک مقاله است ،در این جا فقط به سرنوشت مرو در عصر اولیة حکومت قاجار
یعنی زمان آقا محمد خان تا محمد شاه پرداخته میشود.
نگاهي به حكومتهاي مرو ،بخارا و خيوه در آغاز حكومت
قاجار

در اواخر قرن دوازدهم هجری /هیجدهم میالدی ،در همان سالهایی كه آقا محمد
خان قاجار در ایران مشغول جنگ با رقی بان و استقرار حکومت بود ،در خانات بخارا
خاندان منغیت كه جزو ازبکها به شمار میروند قدرت را به دست گرفتند .بنیانگذار
حکومت این خاندان ،میرمعصوم شاهمراد و ملقب به بیکیجان بود كه از  1196ه.ق.
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 1782/م .تا  1216ه.ق 1801 /.م .حکومت كرد .زندگی و حکومت او با رفتاری همراه
با نمایش زهد و درویشی و تعصبات مذهبی شدید در آمیخته 1و به همین علت در ابتدا
حاضر به قبول حکومت نمیشد و به مصاحبت علما روزگار میگذرانید و «بدین واسطه در
عمل حکمرانی بخارا اغتشاش كلی پیدا شده بود» .بزرگان بخارا ملتمسانه از او خواستند كه
حکمرانی بخارا را قبول نماید .او بدین شرط حکومت را پذیرفت كه «كار به شورا نماید»
2

و «همگان به اطاعت از او به عهد و پیمان سوگند یاد نمودند»

مورخ بخارایی معاصر شاهمراد كه موقع به تخت نشستن او در بخارا بوده نوشته:
«اغلب طوایف اوزبیک و اهالی بخارا و شهرهای دیگر ارادتی به حد
كمال به وی داشتند او را دارای مراتب روحانی و هم خلیفة پیغمبرش
میدانستند ،عسکر و لشکر اولواالمرش میخواندند و با كمال خوشنودی سر
در راه امرش میدادند .شاهمراد با جدیت كامل در قلع و قمع مخالفین
میكوشید ،گردن كشان را هر جا بود به قید اطاعت آورده بود و محض این
كه امارات یا دول همسایه حساب از او ببرند عسکر و لشکریان را همه وقت
در تحت سالح حاضر میداشت .خون مخالفین مذهب سنت را مباح و مال
آنها حالل می داشت ،با مذهب (شیعه) و متشیعین كمال بغض و عداوت را
داشت ایرانیان را نجس میگفت و در آن زمان حدود شرقی ایران بیچاره
كمال بینظمی را داشت و همه ساله شاهمراد به عنوان غزا به حدود مشرقی
ایران لشکر كشیده بسیاری از اهالی آن حدود را كشته و اموالشان را به
غارت میآورد و خمس آن غارت را به خزانه اضافه میكرد»

3

در حکومت بخارا عنصر ترك و مغول بر همه چیز برتری داشت و با وجودی كه
تشکیالت حکومتی تابع نفوذ قدرت یک سلسله مقامات قرار داشت ولی ترتیب سازمان
حکومتی طوری بود كه یک استبداد نظامی حقیقی در همه جا حکومت داشت .امیر بخارا
در آن واحد هم فرمانده كل قوا ،هم شاهزاده و هم روحانی بزرگ محسوب میشده است.

4

24

پژوهشنامه تاریخ – سال سوم – شماره نهم

حکومتی كه شاهمراد تأسیس كرد بیش از یک قرن ادامه داشت و جانشینان او تا
سال  1339ه.ق1920.م .به عنوان امیران بخارا باقی بودند ،گر چه از سال 1285ه.ق/.
1868م دست نشانده روسها شدند و در  1920م بخارا به عنوان یکی از شهرهای
جمهوری نوبنیاد اوزبکستان تحت حاكمیت كمونیستهای شوروی درآمد 5.امرای منغیت
بخارا عبارت بودند از :
 -1میر معصوم شاه مراد بن دانیال

 1196ه.ق1782/م.

 -2امیر حیدر بن میر معصوم شاه

 1216ه.ق1801/م.

 -3حسین بن حیدر (حدود دو ماه)

 1242ه.ق1826/م.

 – 4نصراهلل بن حیدر

 1242ه.ق1826/م.

 -5مظفرالدین بن نصراله(از  1285دست نشانده روسها)  1277ه.ق1826/م.
 -6عبداالحدبن مظفر الدین
6

 1303ه.ق 1885/م.

 -7میرعلیم(امیر عالم) بن عبداالحد

 1329-39ه.ق1911-20 / .م.

اطالعات در مورد اوضاع خوارزم و خیوه در فاصلة بین خروج نادرشاه افشار از
آنجا ( 1153ه.ق1740/م) تا اوایل قرن بعد مبهم و حتی متناقض است .رضاقلی خان
هدایت اشاره كرده كه مدتی پس از نادرشاه «ایلتذر پسر عوض ایناق بن محمد امین» در
سال  1211ه.ق .طایفة یموت را «از گرگانج و خوارزم بیرون كرده به حدود گرگان
فرستاد» .و تالش مجدد یموت در جنگ با ایلتذر به شکست انجامید و ایلتذر بعد از دو
سال حکومت در  1213ه.ق .در جیحون غرق شد 7در صورتی كه كلمنت ماركام به
حکومت رسیدن محمد امین خان ازبک و تصرف خیوه را به كمک تراكمة یموت دانسته و
تصریح كرده كه پس از محمد امین خان پسرش ایناق خان هشت سال حکومت كرد
و پس از او «پسر وی ایلتوزر بجای او بر نشست .در سال 1220
هجری وقتی كه ایلتوزر خان برای تسخیر بخارا از رودخانة جیجون عبور
مینمود در آب رودخانه غرق شد»

8
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آن طبقة از خوانین خیوه بنی ایناق نامیده شدهاند و اولین آنها «ایلتوزربن عوض
ایناق بن محمد امین» در  1219ه.ق  .آغاز حکومت كرده است و نهمین و آخرین آنها سید
محمد رحیم كه در  1290ه.ق .كارگزار روسها شد.

9

وضعیت مرو با بخارا و خیوه كامالً متفاوت بود چرا كه در آنجا از زمان صفویه تا
اوایل عهد قاجار شاخهای از ایل قاجار حکومت میكردند و همیشه تابع دولت ایران
10

بودند.

علت تصرف مرو توسط حاكم بخارا

در سالها ی آخر قرن دوازدهم هجری كه در بخارا قدرت و حکومت در حال
انتقال از جانیان استراخان به منغیتیان بود ،در ایران جنگهای داخلی بر سر تصاحب قدرت
بین جانشینان كریم خان زند و دیگر مدعیان رواج تمام داشت .یکی از آن مدعیان آقا
محمد خان قاجار بود كه نهایت ًا توانست بر دیگران فایق آید و قدرت را به دست گیرد .اما
قبل از آن كه او بتواند قدرت خود را مستقر نماید امیر معصوم شاهمراد بن دانیال در بخارا
بر اریکة قدرت تکیه زده و لشکركشیهای خود به ممالک خارج از والیت بخارا را شروع
كرده بود.
وی با نمایش درویشی و خانقاه نشینی خود جنبه مذهبی حکومت خود را پر رنگ
تر جلوه میداد.

11

به خصوص اقدامات خصمانه و غارتگرانه خود در سرزمینهای شیعه

نشین شمال شرقی ایران 12را ناشی از همان اعتقادات دینی قلمداد میكرد .ولی واقعیت این
بود كه
« شیعیان تنها كسانی نبودند كه امیر معصوم از روی تعصب سخت به جنگ
آنان برخاست .بلکه با سنیان سنتگرا نیز بیهیچ دلیلی به عنوان غازی و
جهاد كننده درگیر نبرد شد»

13

همان نویسنده حمالت ازبک های راهزن به خراسان و غارت آنجا و پر كردن بازار
برده فروشی بخارا را از وظایف سنتی بخارا در آن دوره دانسته و از مرو و سرخس به
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عنوان مکانهای محکمی یاد كرده كه در دست شیعیان دلیر مانع آن «راهزنان متدین»
محسوب می شوند .بنابراین اقدام شاهمراد در لشکركشی به آن حدود را در حد یک
االمان(راهزنی و غارت) بزرگ دانسته تا آن مانع را جاروب و راه را همواره كند .14ولی
یک مورخ سنی بخارایی دربارۀ او نوشت« :چند بار در باالی قزیلباش لشکر برده بفتوای
علما غزا و جهاد كرده ملقب به غازی شده» و باز گفته «در باب زهد و تقوا سرآمد روزگار
بوده به تأ یید الهی چندین مرتبه بغزای قزیلباش رفته در والیات محروسه شریعت را رواج
داد».

15

مقاومت به عمل آمده در مرو

مرو كه از زمان صفویه در دست طایفة عزالدینلو كه شاخهای از ایل قاجار بود،
اداره می شد ،در اواخر قرن دوازدهم در دست رئیس آن طایفه بایرام علی خان بود كه
سالها از راهزنیهای همسایگان جلوگیری میكرد 16و با حمله شاهمراد به مرو مواجه شد.
مقاومت مدافعانة او و سپاهیانش كه زنان و دختران مسلح شده نیز آنها راهمراهی میكردند،
نهایتاً در هم شکسته شد .بایرام علی خان كشته شد و ازبکها مناطق اطراف مرو را ویران
كردند و بند مرو را شکستند تا از كشت و زرع مرویان جلوگیری كنند .سپس به بخارا باز
17

گشتند 1200( .ه.ق1875/.م).

در آن سالها آقامحمد خان قاجار مشغول جنگ و ستیز با دیگر مدعیان در سایر
مناطق ایران بود و فرصت اقدامی در خراسان را نیافته بود .هیچ اطالعی هم در دست
نیست كه آیا بایرام علی خان با او ارتباطی داشته یا فرصت استمداد از او یا ازبازماندگان
افشار در خراسان را یافته یا خیر .ولی بنابر بعضی روایات كشته شدن بایرام علی خان پایان
حکومت خانوادۀ او در مرو نبود .پسرش محمد حسین خان با مساعدت تیمور شاه افغان
مدتی شهر مرو را حفظ كرد ولی نهایتا آنجا بکلی ویران شد .18با این حال بعضی روایات
حاكی از آن است كه در همان لشکركشی شاهمراد در سال 1200ه.ق .بایرام علی خان و
پسرش محمد حسین خان هر دو اسیر شده و به بخارا منتقل شدند 5و در آنجا پدر كشته و
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مدتی بعد محمد حسین خان موفق به فرار به شهر سبز شد و از آنجا به ایران آمده و به
فتحعلی شاه قاجار پناهنده شد .19وی پس از آن كه با تحمل سختیهای زیاد به تهران رسید،
فت حعلی شاه او را به گرمی و احترام پذیرفت و در سایه همان احترام و حمایت ،بعدها
ثروتمند شد و تا پایان عمر ( 1234ه.ق) با عزت در تهران زندگی كرد.

20

نکتة دیگر كه خالی از ابهام نیست چگونگی انتقال اهالی مرو است كه آنها را در
بخارا یا بخارا و سمرقند اسکان دادند و تا مدتها محلهای در بخارا به نام آنها مشهور بوده
است 21.بعضی نویسندگان آن را به شاهمراد ،بعضی به پسرش امیر حیدر و برخی به محمد
حسین خان حاكم مرو نسبت دادهاند .22به هر حال شاهمراد خان بخارایی پس از بر
انداختن حکومت بایرام علی خان و پسرش محمد حسین خان قاجار عزالدینلو و توسعه
قدرت خود در بعضی قسمتهای دیگر حوزۀ علیای رود جیحون «امیر ناصرالدین توره،
23

یعنی شاهزاده ،فرزند خود را به حکومت مرو مأمور ساخت».

شروع سلطة ازبکان و برافتادن خاندان عزالدینلوی قاجار از آنجا زمینة نابودی
«مرگیانای پرشکوه باستانی» را هم فراهم كرد ،چنان كه بیش از نیم قرن پس از آن وامبری
در توصیف آن جا اعالم كرد كه هیچ چیز از آن شکوه باستانی
«باقی نمانده كه عظمت گذشتة از دست رفتهاش را تصدیق كند،
بجز تعدادی از تپه های كوچک كه از وسط زمین هموار در بیابان به چشم
24

میخورد».

تاخت و تازهای شاه مراد خان به حدود خراسان به تصرف مرو محدود نشده و از
آن پیروزی « باد نخوت به دماغ افکنده به خیال لشکركشی به مملکت مشرقی ایران افتاده با
لشکری بیشمار به جانب خراسان تاخت» 25.و اطراف مشهد را غارت میكرده و اسیر و
غنایم فراوان میبرده و در یکی از همین لشکركشیهای خود خیال تصرف مشهد را هم
داشته ولی به واسطة «استحکام برج و باروی شهر مشهد و سایر قصبات »26و مقاومت
اهالی آن جا در مقابل سپاه بخارا ،به سرداران خود چنین وانمود كرد كه امام رضا(ع) به
خواب او آمده و از او خواسته كه مشهد و پیرامون آن را رها كند و به آنجا آسیبی نرساند.

28
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پس از آن در حال بازگشت ،روستاهای اطراف مشهد و آن حدود را غارت و ویران كرد و
با غنایم و اسرا به بخارا بازگشت و گویا این رفتار او با ایرانیان شمال شرقی سالها ادامه
داشته است.

27

واكنش ايران به تصرف مرو (اعزام ايلچي و تهديد بخارا)

آقا محمد خان قاجار تا سال  1210ه.ق 1795/م .در آذربایجان و فارس و كرمان
و قفقاز و مناطق دیگر مشغول بود و در این تاریخ از طریق استرآباد روانه خراسان و مشهد
شد .خراسان بین امرای متعدد و استقالل طلب تقسیم شده بود .شاهرخ میرزای افشار و
بعضی از اطرافیان او تسلیم شدند و به حضور آقا محمدخان رسیدند« .بعد از بیست روز
توقف در مشهد مقدس شاهرخ میرزا را با اوالد و احفاد امر به رفتن به مازندران فرمودند و
شاهرخ میرزا در راه درگذشت» .خوانین خراسان نیز بعد از اظهار عبودیت ،هر یک به
حکومت ایاالت و اوطان خود منصوب و مرخص شدند و بعضی از كسان آنها مأمور
تهران گردیدند.

28

آقا محمدخان قبل از آنکه اقدام احتماال نظامی بر ضد حکام ازبک و افغان بنماید،
اقدام به یک سری فعالیت های سیاسی نمود .وی در همین سفر مشهد مقدس نامه ای به
شاهمراد حاكم بخارا نوشت كه:
« بلخ بامی و مرو شاهیجان و زمین داور و سیستان و قندهار و كابل
از اجزای ملک پادشاهان ایران بودهاند اكنون شما را چه افتاده كه بلخ بامی و
مرو شاهیجان را تصرف نماید و آنگاه دست بر قتل بیرامعلی خان قاجار
عزالدینلو كه از طوایف سلسلة علیه ماست گشاید ...به تختگاه موروث و
مکتسب خود باز گردند و گرد كینه و فزونی نگردند تا ما نیز به حدود و
سنور و ثغور قدیمه ایران قانع شویم و از این سوی آب جیحون فراتر
نجوئیم»29
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مورخ دربار قاجار افزوده« ،چون این نامة جگرخراش به میرمعصوم
بیک جان امیر بخارا رسید ،محمد حسین خان مروی قاجار ولد بیرام علی
خان را خواسته سخنی چند در متابعت پادشاه ظفر مند رانده از مرو
30

شاهیجان متوحشا به بخارا رفت و دل در برش طپیدن گرفت».

قسمت اخیر نوشتة هدایت اعتباری ندارد .ولی مابقی آن در منابع دیگر هم تأیید
شده چنان كه در یک منبع بخارایی آمده شاهمراد«هر سال یکی دو دفعه به حدود خراسان
لشکر میكشید» و اطراف مشهد را به باد غارت میگرفت و با اسر و غنیمت بسیار به بخارا
بر میگشت « .آقا محمد خان با لشکر انبوه به عزم تسخیر بخارا و تدمیر شاهمراد به جانب
خراسان شتافت ».و نامه تهدید آمیزی در استرداد اسرای ایرانی و اموال منهوبه به بخارا
فرستاد .اما واكنش شاه مراد در این ك تاب گونة دیگری بیان شده .بخارایی نوشته شاه مراد
به بعضی از خوانین و حکام حدود خراسان دستور داد
آقا محمد خان را «گرفته مغلوال به بخاراش بفرستید و هر گاه در
خود قوت و قدرت مقابله او را نمیبینید به من اطالع بدهید تا با لشکر
بخارا و اوزبیک بر او تاخته پیکار و جنگ او را ساخته شوم ،وی را دستگیر
31

كرده همراهانش را از دم شمشیر بگذرانم».

مؤلف ناسخ التواریخ پس از ذكر نامة آقا محمد خان نوشته:
«سلطان بخارا از این خبر هول و هیبتی بزرگ در دل جای كرد و
دانسته بود كه آقا محمد شاه را گفتار با كردار هم عنان رود ،الجرم اسیرانی
كه در اراضی او از پیشین زمان تا آن وقت گرفتار بودند به شمار آورده
 8000تن

32

بر آمد این جمله را از بهر رها كردن مهیا شد واز خزاین و

دفاین گنجی بر هم نهاد كه این جمله را بدهد و از این بیم و بال برهد ،اما
جنبش لشکر روس و سفر پادشاه از اراضی طوس طوفان این فتنه از وی
33

بگردانید».
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عدم پيگيري مسئله توسط ايران و تأثير روسيه در
تصميم گيري دولت ايران

گرفتاریهای آقا محمد خان در مرزها و سرزمینهای شمال غربی كشور و
لشکركشی روس ها به قلمرو ایران او را مجبور به رفتن از خراسان به قراباغ و شوشی و آن
مناطق كرد .آن چه مسلم است روسها خواسته یا ناخواسته مانع اجرا و تداوم سیاستهای
آقا محمد خان در مرو و بخارا شدند .این هم كه هدایت نوشته بیک جان «متعهد آبادی بند
مرو گردید» .یا سپهر كه گفته ،شاهمراد اسرا را شمارش كرده و آمادۀ آزاد كردن آنها شد و
این هر دو مورخ و محمد ساروی كه نوشتهاند ،در كنار ارس یا در شوشی – پس از
بازگشت آقا محمد خان از خراسان – فرستادۀ شاهمراد خان با نامه او «مشتمل بر مضامین
ارادت اشعار به نظر انور رسید ،»34جای بسی تأمل است و البته در هیچ یک از منابع
توضیحات یا جزئیات بیشتری در مورد آن فرستاده بیان نشده است.
نکتهای كه الزم است ،در مورد خوارزم و خیوه بدان تصریح شود این كه ،نگارنده
به هیچ ارتباطی بین دولت قاجار در دورۀ آقا محمد خان با حکومت خیوه بر خورد نکرده
است .ولی باید توجه داشت كه در مرزهای شمالی قلمرو قاجار ،از جنوب شرقی دریای
خزر تا حدود مرو و سرخس قبایل تركمن زندگی میكردند كه در دوره مورد بحث تابع و
مطیع حکومت خیوه نبودند و ارتباطات آنها با ایرانیان و دولت قاجار را نباید رابطة بین
دولت ایران و حکومت خیوه تلقی كرد ،تركمانانی كه پس از سقوط مرو و سالهای بعد به
حدود مرو هم توسعه یافتند مروی كه از اوایل قرن سیزدهم هجری «خالی از سکنه شد و
دیگر به حالت اولیه خود در نیامد» .35در سال  1205ه.ق 1790 /م .تركمن های ساریق و
بعد از آنها حدود سال  1250ه.ق1834 /.م .تركمنهای تکه كه قبال در مناطق غربی ،در
آخال ،زندگی میكردند ،ویرانههای مرو را اشغال كردند  .36محقق و سیاح اروپایی كه بیش
از نیم قرن بعد از سقوط مرو از آنجا دیدن كرد ،نوشت:
«در جایی كه زمانی دانش و صنایع ایرانی رشد میكرد و به عمل
میآمد ،اكنون فقط صدای جغ جغ زنجیرهای بهم پیوسته و مرثیههای فارسی
از ایرانیان بدبختی شنیده میشود ،كه در بند گران در زیر چادر تركمنها
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چشم حسرت و اشتیاقشان به طرف كشور نزدیک اما خارج از دسترسشان
است»

37

شاهمراد در  1217ه.ق1802/ .م .درگذشت و سالهای آخر حکومت او همزمان
بود با سالهای آغازین حکومت فتحعلی شاه قاجار و در منابع هیچ ارتباطی یا برخوردی
بین دولت فتحعلی شاه و حکومت شاهمراد ذكر نشده است .ولی شاهمراد با در پیش
گرفتن زندگی درویش مآبانه ،قبل از بدست گرفتن حکومت و پس از آن توانست رژیمی
را تأسیس كند كه بیش از یک قرن پایید و خاطره حکومت هیجده سالة او تا چند دهه بعد
هم در حافظة عدهای از اهالی آنجا قابل تمجید و با شکوه مینمود .از جهتی دیگر هم
حکومت او قابل توجه است و چنانکه وامبری هم تصریح كرده است از امرای بخارا «او
آخرین حاكمی است كه به طرف ایران شمشیر كشید و تاخت و تاز كرد  .38این گفته از
این جهت درست است كه اخالف او از حدی كه او لشکر كشیده و تصرف كرده بود
جلوتر نتاختند.
مرو در دورۀ فتحعلي شاه

آقا محمد خان كه در خراسان خبر حملة روسها به سرزمینهای شمال غربی ایران
را شنید ،محمد ولی میرزا قاجار را با ده یا شش هزار سپاهی در مشهد گذاشت و خود به
تهران بازگشت تا روانة ارس شود .محمد ولی میرزا نتوانست در خراسان بماند و پس از
كشته شدن آقا محمد خان روانه تهران شد 39.فتحعلی شاه در تهران جانشین آقا محمد خان
شد ( 1212ه.ق ).ولی خراسان تا چند سال هم چنان خارج قلمرو حکمرانی قاجار باقی
ماند .چنین وضعی خاص مشهد نبود ،در بعضی شهرهای دیگر خراسان هم خوانین و
امرای خود سر حکمرانی میكردند كه نسبت به حکومت مركزی سر تسلیم فرود نیاورده
بودند .40در سال 1217ه.ق شهر مشهد به دست سپاهیان قاجار افتاد و نادر میرزا افشار كه
حکومت آنجا را در دست داشت ،دستیگر شد و در تهران به دستور شاه كشته شد.41
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در نخستین سالهای حکومت فتحعلی شاه و قبل از تصرف مشهد هیچ گزارشی از
وجود هر گونه ارتباط بین دولت ایران و حکومت بخارا یا خیوه ذكر نشده است و اولین
ارتباط پس از آن تاریخ با بخارائیان آغاز شد .در سال  1217ه.ق .شاهمراد حاكم بخارا در
گذشت و پسرش امیر حیدر جانشین او شد .پس از جلوس امیر حیدر ،از ایران فتحعلی
شاه و ازكابل و خوقند و اورگنج حکام آنجا «ایلچیها و نامهها نزد او فرستاده جلوسش را
تبریک» گفتند و «فرستادگان دولت ایران وحکمرانان مرقوم» پس از ورود به بخارا و
رساندن نامهها و دریافت انعامها «رخصت مراجعت یافتند».

42

چنین خبری در منابع

تاریخی داخل ایران نیامده است .فرزند دیگر شاهمراد به نام ناصرالدین توره از زمان پدر
در مرو حکومت می كرد .امیر حیدر او را به بخارا دعوت كرد ولی چون ناصرالدین از مکر
برادر آگاه بود ،دعوت او را نپذیرفت و با نامه و فرستاده از دربار ایران درخواست كمک
كرد ( 1218یا  1219ه.ق) محمد ولی میرزاحاكم خراسان فرستادگان و نامة او را به تهران
فرستاد .شاه در بارۀ ناصرالدین اظهار مهربانی كرد و
«او را نسبت فرزندی داد وافسری مکلل بدو فرستاد و به نواب
شاهزاده محمد ولی میرزا در رعایت و حمایت و اعانت و تقویت او منشور
سلطانی ترقیم یافت و فرستادۀ او خرسند و خوشنود به مرو رجعت نمود».

43

اما برغم این اظهار مهربانی و دستور اعانت و تقویت ،از طرف دولت ایران در
عمل كمک یا حمایت جدی به ناصرالدین نرسید ،چنانکه در منابع هم در این زمینه چیزی
ذكر نشده واگر كمکی صورت گرفته بود در منابع با آب و تاب بیان میشد .موضوعی كه
نمیتوان نادیده گرفت این است كه در همان سالها ایران گرفتار جنگ با روسیه شده بود
و جهت ادارۀ آن جنگ و به امید دریافت كمک از كشورهای اروپایی ،بازیچة سیاستهای
انگلیس و فرانسه وروسیه شدوهمین مسئله امکان واقعی كمک ازطرف دولت ایران به
ناصرالدین را كاهش میداد.
بر طبق منابع رسمی داخل ایران چون ناصرالدین به دولت ایران «اظهار ارادت و
توسل» كرده بود امیر حیدر متوهم شده به مرو لشکر كشید و «بندمرو را خراب نمود و
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زیستن در مرو صعوبت یافت» .ناصرالدین وضعیت خود را به محمد ولی میرزا والی
خراسان و او به تهران گزارش داد و بدستور شاه
« محمد خان نایب خراسان به مرو رفته امیر ناصرالدین توره و محمد
شریف خان مروزی برادر زاده امیر كبیر حاجی محمد حسین خان عزالدینلو
را با هزار سوار برداشته به ارض اقدس مشهد مقدس نزول داد».

44

جای شگفتی و تأسف است كه دولت ایران از آن فرصت استفاده نکرده و از
ناصرالدین حمایت جدی تر به عمل نیاورده و در ابقای او به حکومت مرو تالشی صورت
نداده است .درست است كه ایران درگیر جنگ با روسیه بود ،ولی آیا واقعا تمام امکانات
بالقوۀ كشور اعم از نیروی انسانی ومنابع مالی بدرستی بکار گرفته میشد یا سوء مدیریت و
بیلیاقتی امرا و حکام چنین فرصتهای طالیی را از بین برد؟ در هر صورت دولت از آن
موقعیت استفاده نکرد و از ناصرالدین هم «در ایران جز نویدهای میان تهی چیزی نیافت»

45

و پس از مدتی از ایران به عثمانی و از آنجا به روسیه رفت ونهایتا هم در روسیه در
گذشت.46
اما حکومت بخارا نتوانست در دراز مدت نفوذ و سلطة خود را در مرو حفظ كند.
در سال  1232ه.ق 1815 .میالدی «قشون خیوه به سركردگی
محمد رحیم خان مرو را گرفتند» و گر چه «در زمان امیر نصراهلل خان ،امیر
بخارا ،این شهر دوباره ضمیمه بخارا گردید ولی چیزی نگذشت كه دوباره
اهالی خیوه آن را از بخارا گرفتند ،به شرط اینکه واگذار به تراكمه نمایند».47
باید یادآوری كرد كه مرو در قرن سیزدهم هجری  /نوزدهم میالدی
سرنوشت بیثباتی داشته و بارها دست بدست شده است.
در دورۀ حکومت فتحعلی شاه مناسبات و رابطه بین دولت قاجار و حکومت بخارا
بسیار محدود و موارد برقراری آن ارتباطات انگشت شمار بوده و تحرك عمدهای از هیچ
یک از طرفین صورت نگرفته است .به هر حال پس از رهایی از جنگ با روسیه بود كه
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دولت ایران فرصت یافت توجه بیشتری به نواحی شمال شرقی بنماید و در راستای همان
توجه بود كه عباس میرزا نایبالسلطنه به آن مناطق مأموریت یافت.
اما بخارائیان تنها همسایگان شمال شرقی ایران نبودند .برای تبیین وضعیت شمال
شرقی باید به سه نکتة دیگر هم توجه شود كه آن سه بر همدیگر تأثیر میگذاشتند :یکی
عملکرد حکومت خوارزم ،دیگر وضعیت خراسان و رفتار حکمرانان و خوانین آنجا و سوم
رفتار تركمانان و رفتار دولت ایران با آنان.در مورد لشکركشی محمد رحیم خان به مرو و
تصرف آنجا ( 1232ه.ق1815/.م) منابع ایرانی سکوت كردهاند .ولی در نوشتههایی غیر
ایرانی بدان تصریح شده است .منابع مربوط به قرن سیزدهم هجری /نوزدهم میالدی اعم از
ایرانی و غیرایرانی كه در مورد شمال شرقی ایران یا در مورد تركمانان نوشته شده به
حمالت مکرر تركمانان به نواحی استرآباد و خراسان اذعان دارند و به واكنشها و
برخوردهای قوای ایران با تركمانان پرداختهاند.
علت اصلی تاخت و تازهای تركمانان غارت اموال و اسیر گرفتن افراد بود تا از
فروش آنان سود ببرند و آن ر ا اسباب معاش خود قرار داده بودند و برای توجیه این گونه
كارهای خود متوسل به مسائل دینی هم میشدند .مالهای آنها نه تنها این گونه اقدامات بر
ضد شیعیان را جایز میشمردند بلکه تركمانان را بدان تشویق هم میكردند چنانکه خلیفة
مرو به پیروان خود میگفت :
«كه این كار زیادتر مقبول درگاه خداوند خواهد شد تا تکمیل
زیارت مکه» .عالوه بر خلیفه مرو سایر علمای تركستان نیز فتوا داده بودند
كه تركمانها باید غزل باشها را غالم و كنیز كنند».

48

واكنش دولت ایران در قبال رفتار غارتگرانه تركمانان به اندازۀ كافی باز دارنده
نبود .توجه جدی شاه و نایبالسلطنه به امور خراسان پس از ناكامیهای ایران در جنگ با
روسیه صورت پذیرفت .یک نویسندۀ خارجی بیجا ننوشته است كه
«نتیجة جنگهای ایران و روس در  1827-8م 1242-3/ه.ق.
برای ایران آن چنان مصیبت آور بود و ولیعهد را آن چنان گرفتار و ناكام
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كرده بود كه وی را بر آن داشته بود تا به محض آن كه دستگاه نظامیش
تجدید سازمان یافت و سر و سامان گرفت ،كمر همت به فتحی نمایان
بربندد .امری كه در آن احتمال كامیابیش بیشتر باشد تا از این راه تأثیر ناگوار
شکستهای اخیر را از صفحة خاطر رعایای خود و از كارنامة كشورش
بزداید».

49

عالوه بر اصالح خراسان و سركوب «سرانی كه در واقع خود را مستقل
میپنداشتند» ،انگیزههای دیگری هم برای ولیعهد وجود داشت .آن انگیزه ها مقابله با
«تركمنهای بیابانگرد و والیات اوزبک نشین» بود كه شمال خراسان را ناامن و به ویرانه
تبدیل كرده بودند.50
به نایب السلطنه دستور داده شد «از رود جیحون تا كنار آب اترك را كه ممالک
شرق ایران است به نظم كند» .51ولیعهد از راه دامغان روانه خراسان شد .بحث دربارۀ
اقدامات او در هرات خارج از موضوع این مقاله است .اما سرخس در آن زمان مسکن
تركمانان سالور بود كه با مرو و خیوه پیوستگیهایی داشت.
عباس میرزا سرخس را تصرف كرد اما نحوۀ عمل عباس میرزا و دولت ایران چنان
بود كه گویا قصد اعمال حاكمیت و تسلط بر سرخس یا سایر سرزمینهای دورتر از جمله
مرو و بخارا و خیوه را در سر نداشتند و به همان اظهار اطاعت ظاهری و قول فرستادن
هدایا و نیروی كمکی به موقع ضرورت قانع بودهاند ،كه البته ان هم فقط وعدهای بود بدون
ضمانت اجرایی .پس از آن هم نایب السلطنه و اطرافیانش توجه خود را بیشتر معطوف به
مسئله هرات كردند و به احضار سپاهیان جهت لشکركشی بدان سو پرداختند .اینکه آیا
ولیعهد و دولت مردان دیگر در برنامههای آیندۀ خود توجه بیشتر به امور سرخس و مرو و
بخارا و خیوه را ،پس از فیصله دادن به مسئله هرات در سر داشتند یا نه بر ما معلوم نیست.
به هر حال نایب السلطنه در جمادیاالخر 1349ه.ق در چهل و هشت سالگی در مشهد
درگذشت .محمد میرزا در اوایل سال  1250ه.ق .از طرف فتحعلی شاه به تهران فرا
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خوانده شد ،در اوایل صفر به تهران رسید و یک هفته بعد رسما به ولیعهدی معرفی شد.
فتحعلی شاه در نوزده جمادی الثانی همان سال در اصفهان در گذشت.52
مرو در عصر محمد شاه

پس از در گذشت فتحعلی شاه نوه اش محمد میرزا از آذربایجان به تهران آمد و در
بیست و دوم شعبان  1250ه.ق1835/.م .به جای او بر تخت نشست .وی تا سال 1264
ه.ق  .پادشاهی كرد .از رخدادهای مهم دوران حکومت محمد شاه كه از وقایع مهم تاریخ
ایران در قرن سیزدهم هجری هم محسوب می شود ،لشکركشی او به هرات و محاصرۀ آن
شهر است كه البته با ناكامی از آن لشکركشی به تهران بازگشت .از وقایع مهم دیگر اواخر
حکومت محمد شاه عصیان حسن خان ساالر است در خراسان كه در همسایگی مرو و
بخارا و خیوه صورت گرفت و از آن همسایگان هم استمداد كرد و آنان نسبت به
درخواست او واكنش های متفاوتی نشان دادند.
در این جا الزم است در مورد وضعیت مرو و تركمانها در آن سالها توضیح داده
شود.
در زمان امیر حیدر پسر شاهمراد در سال  1232ه.ق1815/م .محمد رحیم خان
حاكم خوارزم مرو را تصرف كرد و سلطة بخارا بر مرو قطع شد .از آن تاریخ بین تركمانان
حدود مرو و اطراف آن روابط نزدیکی با حکام خیوه بر قرار شد .53و همین روابط آنان با
خیوه بود كه بهانه به دست حکام خیوه میداد كه هر از چند گاهی به بهانة جمعآوری
زكات به حدود خراسان یا نواحی گرگان و استرآباد اردوكشی كنند .ولف نوشته« :چندین
سال قبل پادشاه خیوا غلبه نمود بر تركمانهای مرو و یک حاكمی در آنجا گذارد كه مقیم
بود در قلعه مرو با ششصد نفر ازاهالی خیوا» .تركمانان مرو «بتازه گی شوریدهاند بر ضد
پادشاه خیوا» و حاكم منصوب او و چند صد تن از اهالی خیوۀ همراه او را كشتند و حدود
سیصد نفر آنها به خانه خلیفه عبدالرحمن پناهنده شدند 54.به همین جهت ولف كه چند ماه
بعد از مرو دیدن كرد آنجا را «در یک وضع جنگی» توصیف كرد و نوشت «آنها ممکن
است كه در هر لحظه منتظر حملة قشون خیوا باشند» .وی تركمانان سرخس و مرو را
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شامل دو دسته دانسته و نوشته « :بعضی طوایف طرفدار بخارا هستند و بعضی طرفدار
خیوا».55
ولف تصریح كرده كه تركمانان مرو بعد از كشتن حاكم خیوهای ابتدا از «پادشاه
بخارا» كمک خواستند ،ولی آصف الدوله كه از وضعیت مطلع شد آنها را بر ضد امیر بخارا
تحریک كرد و در چنین اوضاع و احوالی بود كه سیصد نفر از رؤسای آنها به مشهد آمده
بودند و از آصف الدوله اجازه میخواستند كه طوایف خود را به حدود مشهد بیاورند.56
بنابر گفتة ولف آصف الدوله اغلب طوایف مقتدر سرخس و مرو تژن را در تحت اطاعت
خود در آورده بود و هفتاد نفر از آن رؤسای تركمن را به عنوان گروگان روانة تهران
كرد .57و عده ای از همان ریش سفیدان تکة مرو وساروق و سالور و در رأس آنها اراض
خان بود كه همراه ملک التجار در حال حركت به سوی تهران با عباس قلی خان كه به
سوی مشهدبه قصد بخارا حركت میكرد مواجه شدند.58
ولف در چهاردهم آوریل  1844م1260( .ه.ق) با خلیفة مرو خداحافظی كرده
مرو را به مقصد بخارا پشت سر گذاشت و یک روز بعد نوشت« :تقریبا مرو تبعة بخارا می
باشد و در چند روز دیگر یک حاكمی از بخارا در این جا فرستاده خواهد شد» 59.اما در
صفحات بعد افزوده كه «مرویها فورا متحد خواهند شد با ایرانیها اگر دولت ایران یک
قشونی بفرستد در آنجا .»60عباسقلی خان فرستادۀ ایران به بخارا ،نوشته در دو فرسنگی مرو
«پسر عالیجناب خلیفه با پنجاه سوار به استقبال آمده ما را داخل مرو نو كه جای خلیفه
است منزل» دادند .وی چنان تحت تأثیر رفتار خلیفه قرار گرفت كه نوشت «حق مطلب آن
كه .. .مانند خلیفه جوانمرد ندیده ام و نیست» .61توصیفی هم كه عباسقلی خان از دیدار با
سران تركمان مرو نوشته حائز اهمیت است:
« همة ریش سفیدان تکه و ساروق و سالور جمع شده اظهار
ارادتمندی و جان نثاری نسبت به دولت علیه میكردند ،میگفتند هر گاه
بندگان اقدس شاهنشاه اسالم پناه روحنا فداه ما را به چاكری و بندگی قبول
فرمایند ،ما غالم جان نثاریم و هر خدمت كه از دولت علیه رجوع شود در
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انجام آن جان فشانیم و تفصیل این مقدمه آنست كه جماعت ساروق اجتماع
كرده نیاز محمد بای را كه از جانب خان ارگنج حاكم آنجا بوده و در سال
قبل [1259ه.ق ] با هزار و دویست نفر در قلعه كه خود محمد نیازبای در
مرو نو ساخته بود كشتند».

62

گرچه در تعداد خیوهایهای مقیم مرو و كشته شدگان آنها به توسط تركمانان آنجا
در نوشتة ولف و عباس قلی خان اختالف است ،اما آن چه در نوشتة هر دو به وضوح
مشاهده میشود این است كه تركمانان مستعد دخالت دولت ایران بودهاند و چون نگران
انتقام خیوه بودند ،خواستار آن بودند تا تحت حمایت دولتی مقتدر قرار گیرند و به نظر
می رسد اگر دولت ایران قوایی جهت تصرف مرو و اعمال حاكمیت بر آنجا می فرستاد ،آن
كار به آسانی به پیش می رفت و البته اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت – اقدامات
آصف الدوله در تحریک تركمانان بر ضد بخارا و فرستادن عده ای از سران آنها به تهران
كافی نبود – و تركمانان مرو به سوی بخارا گرایش بیشتری پیدا كردند .البته نباید عوامل
فرهنگی و مذهبی را هم در این زمینه نادیده گرفت .گر چه ایران اقدام اساسی در آنجا
انجام نداد.
سفیر ایران به حاكم بخارا گفت كه مرواز قدیم جزو خراسان و مأمن ایل قاجار بود
باید بعد از این مثل گذشته «احدی در آنجا دخل و تصرف ننمایند» .63امیر در جواب گفت
كه « طوایف ساروق و سالور و تکه اجماع كردند كه حاكم از خان ارگنج كه محمد نیاز بای
باشد با هزار و دویست نفر به قتل رسانیدند ...سر او و سایر مقتولین را برای ما» فرستاند و
خواهش حاكم كردند« ،اگر چه دو سه مرتبه این عمل را با ما هم كرده بودند ،حاكم ما را
كشته بودند .اعتباری به قول آنها نبوده ولی چاره هم نبود» ،و برای نظم و امنیت حاكمی به
مرو فرستادم كه بعد از سه ماه از بیم جان و بیاعتباری تركمانیه به بخارا آمد و خانهنشین
شد.
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دوباره تركمانان «از ترس خان اورگنج از ما خواهش حاكم نمودند.
حاكم دیگر كه اوراق خواجه باشد و االن بر آنها حاكم است تعیین نموده
روانه كردیم و اخراجات او را باید از بخارا ببرند».
نکتهای كه در اظهارات امیر جالب توجه بیشتر است این كه گفت« :چه وقت از
دولت علیه آدم به ضبط و ربط آنجا آمد كه ما ممانعت نمودیم یا رضا به آمدن آن
نداشتیم».64
عباسقلی خان در بازگشت ازآن سفارت با حدود هزاراسیرآزاد شده ازجیحون
عبوركرد.در دو فرسنگی مرو« مراد بیک قراول بیگی» و چند نفر دیگر از بزرگان تركمان از
عباسقلی خان و همراهان او ا ستقبال كردند ،اما بعد از تعارفات تهدید كردند كه شما را به
گروگان نگه می داریم تا اسرای ما را اصف الدوله در مشهد آزاد كند .عباسقلی خان پاسخ
داده این كار محال عقل است مگر انکه آنان «دست از جان و مال و عیال خود» شسته
باشند .مراد بیگ پس از جواب قاطع سفیر ایران،
«از درعجز در آمده اظهار كرد كه ماها غالم جان نثار پادشاهیم،
استدعای ما از جناب آصف الدوله اینست كه اسیران ما را باز دهد و اظهار
بیچارگی نمود».

65

قرار شد عده ای از كدخدایان آنها جهت خواهش آزادی هیجده نفر اسیرشان به
مشهد بیایند.
در مرو كهنه پسر خلیفه با كدخدایان مرو به استقبال آنها رفته وارد مرو نو شدند.
عباسقلی و همراهان در خانة خلیفه میهمان شدند واهالی بخارا به نزد اوراق خواجه حاكم
مرو رفتند.
عباسقلی نوشته «خلیفه با جمعی كدخدایان تركمانیه از تکه و
ساروق و سالور به دیدن فدوی آمده اظهار بندگی و جان فشانی نسبت به
اولیای دولت» ایران نمودند.
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اما باید توجه داشت كه این گونه اظهارات اعتباری نداشت ،چون
دو روز بعد «كدخدایان ساروق و سالور آمدند كه باید غالمان مستخلص باج
بدهند از قرار نفری چهار طال كه چهار هزار طال باشد .همهمه در میان اسرا
66

افتاد نزدیک بود متفرق شوند».

از نوشتة عباسقلی خان معلوم می شود كه حاكم منصوب امیر بخارا در مرو
اقتداری نداشته .نوشته :
« آدم به نزد اوراق خواجه كه حاكم است فرستادم كه این چه معنی
دارد ،سركار امیر قرار داده اند كه هیچیک از این اسرا دیناری به احدی باج
ندهند و كسی مزاحم اینها نشود .جواب حاكم آمد كه به حرف من گوش
نمی كنند ،هر چه سعی می نمایند كسان من كه اینها ترك هرزگی كنند،
67

نصیحت پذیر نمیشوند».

عالوه بر آن قابل توجه است كه باج خواهان به حرف «خلیفه و اراض خان تکه و
بعضی از كدخدایان» هم توجه نمی كردند و «آنچه خلیفه در قوه داشت سعی كرد ،به جایی
نرسید» و با وجودیکه اكثر نویسندگان اتفاق دارند كه مردمان تركستان عموما برای خلیفه
احترام قائل بودند ،او را تهدید كردند كه اگر
«بعد از این در این باب گفتگو نماید شب بر سر خانة او ریخته او را
می گیریم ،با اوراق خواجه و ایلچیان بخارا اموال ایشان را به غارت برده و
خود ایشان را به اورگنج می فرستیم و اهالی بخارا را وجه مصالحه با خان
68

اورگنج قرار میدهیم ...و قرار دادند كه اسرا را هم میفروشیم».

بدین ترتیب كاروان سفرا و اسرا هشت روز در مرو متوقف بود تا نامهای از امیر
نصراهلل رسید كه «آق سقاالن تركمان و اوراق خواجه و خلیفه ،احدی از تركمانیه متعرض
اسرا نشود ویک دینار پول نگیرند» .بعد از اینکه تركمانیه «كاغذ امیر را خواندند ساكت
شدند» و مسافران با مشایعت خلیفه و اوراق خواجه روانه شدند ( 17شعبان) .این رفتار
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تركمانان باز هم نشان داد كه وفاداری و متابعت آنان را اعتباری و ارزشی نیست و غیر قابل
اعتمادند.
در هر صورت عباسقلی خان و همراهان با بیش ازهزار اسیر آزاد شده در میان
استقبال و ازدحام عوام و خواص وارد مشهد مقدس شدند( .آخر شعبان  1260ه.ق)
اسرای آزاد شده به والیات خود رفتند و عباسقلی و ولف و ایلچیان بخارا در  14رمضان از
مشهد به سوی تهران حركت كردند .69از چگونگی انجام مأموریت سبحانقلی بیک در
«سفرنامه بخارا» یا منابع داخلی دیگر اطالعی در دست نیست .اما در «ظفرنامه خسروی»
اطالعاتی در بارۀ سبحانقلی نامی آمده كه اطالعات آن با منابع دیگر از جمله سفرنامه بخارا
همخوانی كامل ندارد.
به نظر میرسد هم نامه های دوستانه حاكم بخارا بهشاه و هم اعالم دوستیهای
دیگر و از جمله بخشیدن ژوزف ولف به سفیر ایران و اجازه بازگشت بیش از هزار اسیر و
همچنین موافقت با واگذاری مرو به ایران در صورتی كه ایران به ضبط آنجا اقدام كند –
عالوه بر بیاعتمادی نسبت به تركمانان آنجا و عدم پایگاه محکم بخارا در آنجا – ناشی از
موقعیت سیاسی بخارا در منطقه بوده است .به خصوص اختالفات و دشمنی های او با
حکام خوقند و خیوه در اتخاذ سیاستی مسالمتآمیز و برقراری روابط دوستانه در قبال
ایران مؤثر بوده است.
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نتيجه

در سالهای پس از نادر شاه تا اوایل عهد قاجار در بخارا و خوارزم حکومتهای
مستقلی شکل گرفت .مرو كه ازدورۀ صفویه در دست شاخهای از ایل قاجار بود،در اوایل
قرن سیزدهم هجری  /اواخر قرن هیجدهم میالدی ،مورد حملة حکومت ازبک بخارا
قرارگرفت و حکومت خاندان عزالدینلوی قاجار از مرو بر افتاد .ضرورت مقابله با روسها
در قفقاز و كشته شدن آقا محمد خان امکان بیرون كردن ازبکان را از او گرفت ،همچنان كه
جنگهای ایران و روس در دورۀ فتحعلی شاه ،نه تنها امکان مداخلة ایران در مرو را
ضعیف كرد ،بلکه پایههای حاكمیت كامل ایران در قسمتهایی از خراسان را هم سست
نگه میداشت به طوری كه بعضی از حکام خراسان طریقة خود سری و خیانت پیش
گرفتند.
گر چه مرو در دست بخارائیان باقی نماند و بین آنان و خیوقیان وتركمانان دست
به دست شد ،اما دولت ایران هم مداخلة جدی در آنجا نکرد.اقدامات عباس میرزا
نایبالسلطنه در خراسان با مرگ او ناتمام ماند .گرچه لشکركشی ناموفق محمد شاه به
هرات در سال های نخست سلطنتش جایی برای اقدام جدی او در مرو باقی نگذاشت،اما
اطالعات موجود نشان میدهد در دورۀ او زمینههای مناسبی جهت مداخلة جدی ایران در
آنجا وجود داشته ،اما نبود عزم سیاسی راسخ در این مورد همچنان مرو را از حیطة
حاكمیت ایران نگه داشت.
چنین زمینههای مناسبی در دورۀ ناصرالدین شاه هم فراهم و منجر به حاكمیت
مجدد ایران در مرو شد ،اما باز دولت مردان و فرماندهان قاجار از آن فرصت به خوبی
استفاده نکردند.
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 -24هدایت ،روضه الصفا ،جلد نهم ،مجلد  ،13ص .7397
25- Vambery. A.op. cit, p.352.
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 -34سپهر ،محمد تقی خان ،،ج  ،1ص .82
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 -40سپهر ،،ج ،1ص  .89 ،82اعتماد السلطنه ،ج ،3ص .1433
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ماركام ،كلمنت  :تاریخ ایران در دورۀ قاجار ،ترجمه میرزا رحیم فرزانه ،به كوشش ایرجافشار (تهران :نشر فرهنگ ایران ،1364 ،چاپ اول).
 .مالکوم ،سرجان ،تاریخ ایران ،ترجمه میرزا اسماعیل حیرت (تهران  :یساولی (فرهنگسرا) ،1362چاپ  )2ج. 2
  .ملکم ،رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله ،گردآوری و مقدمه حجت اهلل اصیل(تهران ،نشر نی ،1381 ،چاپ اول).
 وامبری ،آرمینیوس .تاریخ بخارا (از كهن ترین روزگاران تاكنون) ،ترجمه به عربی احمدمحمود ساداتی .پارسی گردان سید محمد روحانی .تهران :سروش ،1380 ،چاپ اول.
 .--------سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای مركزی .ترجمه فتحعلی خواجهنوریان .چاپ پنجم ،تهران :علمی و فرهنگی.1374 ،
هدایت ،رضا قلی خان .تاریخ روضه الصفای ناصری .جلد نهم .بخش اول(مجلد :)13زندیه ،قاجاریه تا پایان جنگ اول ایران و روس .به تصحیح جمشید كیان فر .چاپ اول،
تهران :اساطیر.1380 ،
 .--------تاریخ روضه الصفای ناصری .جلد نهم .بخش دوم(مجلد  )14دنبالة سلطنتفتحعلی شاه به تصحیح جمشید كیان فر .چاپ اول ،تهران :اساطیر.1380 ،
 .--------تاریخ روضه الصفای ناصری .جلد دهم( ،مجلد  )15در سلطنت محمد شاهو ناصرالدین شاه ،به تصحیح كیان فر .چاپ اول ،تهران :اساطیر.1380 ،
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 .--------سفارت نامه خوارزم .بکوشش علی حصوری ،تهران :كتابخانه طهوری،.1356
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