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چکیده
دوران حکومت خوانین شادلو بر شمال خراسان ،دوره ای آکنده از وقایع و حوواد وونواوون اسوت
یکی از مهمترین و البته ،آخرین این خوانین ،سردار معزز شادلو میباشد دوره حکوموت سوردار معوزز،
هم به لحاظ وقایع داخلی و هم تحوالت و وقایع سیاسی ،دوره ای برجسته و قابل توجه است یکی از
مهمترین این وقایع که بازتاب وسترده ای پیدا کرد؛ اسارت نوامیس باشقانلو ،توسط ترکمنها بوود در
پی این واقعه و شکایت تیره باشقانلو به مجلس ،سردار معزز نیز بوه عنووان یکوی از مقصوران حاد وه
محاکمه شد
این تحقیق ،مانند بسیاری از تحقیقات تاریخی به شیوه اسنادی نوشته شده و در پی پاسوخ بوه ایون
پرسش است که نقش سردار معزز در حاد ه اسارت نوامیس باشقانلو ،توسط ترکمنها چه بووده اسوت
یافتهها نشان میدهد که سردار معزز به دلیل حمالت ترکمنها به شمال خراسان درصدد بوده است تا
این حمالت را به مناطق دیگری معطوف نماید و برای جلوویری از حمله ترکمنهوا بوه منواطق زیور
سیطره خود در حمله ترکمنها به محل زندوی باشقنلوها و اسارت نوامیس آنها به عنوان یک ایلخوان
و عامل حکومتی ،اقدام الزم را صورت نداده است
کلیدواژه ها :سردار معزز ،شمال خراسان ،ترکمن ها ،تیره باشقانلو ،نوامیس باشقانلو

 -1دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
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مقدمه
با روی کار آمدن دولت صفویه (310 -5591ق) در ایران ،این کشور از آغازین سالهای قرن دهوم
هجری ،توسط دو دولت سنّی مذهب و مقتدر عثمانی از غرب و ازبکان از شرق احاطه شده بود و ایون
مسئله ،منشأ بسیاری از تحوّالت و وقایع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره در این دوره شد اختالف
مذهبی و ایدئولوژیکی در کنار اهداف توسعه طلبانة ارضی هریک از این حکومتهوا بوه شوکل قابول
توجهی بر اوضاع دولت صفوی تأ یر وذاشت و روابط با این دو دولت ،بخشی مهم از تاریخ صفویان را
دربرورفت و باعث جنگها و درویریهای زیادی میان این دولتها شد1.پس از اینکه شواه اسوماعیل
صفوی در سال 351ق ،با پیروزی بر شیبکخان اوزبک و قتل او ،سلطه صفویان را بر سرزمین پهناور
خراسان تثبیت کرد این منطقه بارها در دوره شاه طهماسب و شاه عباس اول ،عرصة دستاندازیهای
اوزبکان شد
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دوری خراسان از پ ایتخت صفویان و اهمیت بسیار زیاد این منطقه ،یکی از علل تهاجم اوزبکان بوود
و سرکوبهای موقتی شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب نیز نتوانست جلوی حملههای آنان را بگیورد
به همین دلیل ،شاه عباس اول تصمیم ورفت با انتقال کُردها به این ناحیة مرزی به دو هودف مهوم و
اساسی ن ایل آید اول ،بتواند از نیروی نظامی کردها در مقابل هجوم اوزبکان به خراسان ایستادوی کند
و از سوی دیگر از قدرتیابی آنان جلوویری نماید3.زیرا کردان به دلیل همبسوتگی شودید بوا یکودیگر
می توانستند نیروی نظامی مهمی را تشکیل داده و علیه حکومت مرکوزی وارد عمول شووند یکوی از
ایالتی که در این کوچ به منطقة شومال خراسوان آمدنود و سورس در بجنوورد و اطوراف آن از سووی
حکومت مرکزی ،قدرت را در دست ورفتند ،ایل شادلو بود
شادلوها ،تیره ای از ایل بزرگ چشمگزک و از کردهای قفقاز بودند که با توجه به اهوداف سیاسوی و
نظامی شاه عباس اول و برای حفظ مرزها از تهاجم و دسوت انودازی دولتهوای همسوایه در منواطق
شمال شرقی خراسان ساکن شدند و توانستند به وروه و قومیتی مهم در این منطقوه تبودیل شووند از
هنگام استقرار این ایل در شمال خراسان ،آنان ،وظیفه حفاظت از مناطق شمالی خراسوان و سورحدات
آن و برقراری نظم در مناطق مذکور را از سوی حکومت مرکزی برعهوده ورفتنود وظیفوه ایلخوانی و
برقراری نظم در شمال شرق ایران و روابوط نزدیوک حکوام شوادلو و فرموانبرداری آنهوا از سوالطین
حکومتهای مختلف ،موجب تثبیت و بقای قدرت این خاندان در این منطقه از دوره صفویان تا اواخور
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دوره قاجاریه ،یعنی دوره نخست وزیری رضا خان شد با قدرتیابی رضاخان ،این خان شادلو به دسوتور
رضاخان و به دالیل نامعلوم ،محکوم به اعدام شد و با اعدام او ،حکومت این خاندان مقتدر بور شومال
خراسان پایان پذیرفت

4

در دوره سردار معزز ،وقایعی در شمال خراسان و نیز در کشور رخ داد که سردار در آنها نقش مهم و
برجسته ای ایفا کرد و باعث شد تا او به یکی از چهرههای مهم سیاسی ایالت خراسوان تبودیل شوود
یکی از وقایع ،به اسارت برده شدن نوامیس باشقانلو بود در این مقاله سعی بر این است تا رونود ایون
اتفاق و چگونگی نقش سردار معزز در این موضوع ،مورد بررسی قرار ویرد
نگاهی به زندگی سردار معزز تا رسیدن به حکمروایی
پس از دروذشت یارمحمدخان در تاریخ  25شوال 5925ق ،پسرش عزیزاهللخوان بوا اینکوه سوومین
پسر یارمحمدخان بود پس از پدر ،بنا به وصیت و خواست او ،قدرت را در دست ورفت5عزیزاهللخان بوا
وجود دو برادر بزروترش که از معلومات خوب و نیز مهارتهای نظامی باالیی برخوردار بودند توانسوت
منصب ایلخانی را به خود اختصاص دهد علت محرومیت دو پسر بزروتر یارمحمودخان از رسویدن بوه
چنین مقامی به دلیل عدم اصالت خانواده مادریشان بود و از آنجایی که در خانوادۀ حکّام محلوی هوم،
موضوع اصالت مادر ،مهم و قابل توجه بود دو فرزند بزروتر یارمحمدخان از رسیدن به حکومت محروم
شدند ،اما مادر عزیزاهللخان ،بدربیبی ،دختر نجفخان از طایفة کرد قانکوانلوی اسوفراین و دخترخالوة
یارمحمدخان بود و این موضوع ،امتیازی برای عزیزاهللخان در انتصاب به مقام ایلخانی پس از پودرش
محسوب میشد .6انتخاب عزیزاهلل خان به عنوان جانشین توسط یارمحمدخان ،باعث شورش سولیمان
خان و سازماندهی نیروهای کرد و ترکمن ،توسط او علیه پدر شد البته ،سلیمان خان ،توسوط پودر بوه
قتل رسید
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هنگامی که عزیزاهللخان ،حکمرانی بجنورد را در دست ورفت در حودود بیسوتوسوه سوال داشوت
ورچه ،اطالع دقیقی از تاریخ تولد او وجود ندارد ،اما این موضوع را مویتووان از ووزارش کلنول ییوت
درباره کشته شدن سلیمانخان -برادر عزیزاهللخان -دریافت ،زیرا ییت در همین وزارش که مربوط به
سال 5955ق5930( ،م )،میشود ،اشاره دارد که در آن هنگام عزیزاهللخان ،شانزده ساله بوده است .8با
این تفصیل میتوان احتمال داد که او تقریباً متولد 5239ق5995( ،م) بوده و در بیسوتوسوه سوالگی،
امور حکومتی و ایلخانی منطقه را در دست ورفته است.9
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یارمحمدخان در هنگام حیاتش ،بسیاری از امور حکومتی منطقة خود را به عزیزاهلل خان واوذار کرده
بود ت ا به این وسیله ،او بتواند تجربیات ایلخانی و انجام امور حکومتی را بوه دسوت آورد .10بوه عنووان
نمونه ،یارمحمدخان در هنگام اولین مسافرتش به تهران در سال 5910ق5931( ،م) ،عزیوزاهللخوان را
به عنوان نایبالحکومة بجنورد منصوب نمود11.و این عزیزاهللخوان بوود کوه در مودت ح وور تقریبواً
چهارماه پدر -سردار مفخّم -به او تلگراف زده و جریان امور را در بجنورد و اطرافش وزارش میداد.12

این توجه در سالهای پایانی عمر یارمحمدخان به پسرش عزیزاهلل خان بیشتر شد به وونوهای کوه او
پس از مراجعت از اروپا در سال 5953ق5312( ،م) ،اختیار قسمتی از امور حکومتی را به جانشین خود،
عزیزاهللخان که در آن هنگام در حدود بیست و دو سال داشت ،واوذار نمود و خود بوه کارهوای نیموه-
تمام ،مثل عمران و اتمام قلعة محمدآباد مانه و ساختن مقبرۀ شخصیاش در «بشقوارداش» مبوادرت
نمود 13کلنل ییت ،کنسول انگلیس در مشهد که در آن هنگام در بجنورد به سر میبورد در ایون بواره،
اینچنین اشاره دارد:
«سلیمانخان و برادر بزروترش نصرتاهللخان که به ترتیب بیستودو و بیستوچهار سواله بودنود و
مادرهایشان از تراکمة کوکالن بودند هر دو درجة سرتیری داشتند و هر دو زیردست برادر سوّمشان که
جوان شانزده ساله ب ودند که جانشین پدر و عنوان ایلخانی را داشت و دارای درجة امیرپنج معادل میجر
جنرال را از طرف شاه داشت راجع به سلیمانخان بایستی وفت که تموام کارهوای سوخت خوار بوه
عهده او بود و اور خبر عدهای یاغی میرسید او بود که بایستی به تعقیب میرفت ولی بوا تموام ایون
زحمات در ردیف پایین تر از برادر کوچکتر قرار داشت و این موضوع به قدری او را ناراحوت کورده بوود
که به فکر افتاد جالی وطن نموده و به خدمت دولت روسیه درآید »
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یارمحمدخان ،عالقه ای خاص به عزیزاهلل خان داشت و سعی میکرد شأن و مقام پسرش عزیزاهلل-
خان را نزد شاه قاجار و دولت مردان و عمّال حکومتی باال برد و به این شکل ،او را به عنوان جانشوینی
شایسته به حکومت مرکزی بشناساند مثالً یارمحمدخان در دومین سوفرش بوه تهوران کوه در سوال
5952ق ،صورت ورفت هنگامی که ناصرالدین شاه (5215 -5959ق) از احوال فرزندان او جویا شود و
در ادامه از تعداد پسران یارمحمدخان و وظایف آنها پرسید وقتی یارمحمدخان در جواب شاه وفت کوه
عزیزاهلل خان در سرحد بجنورد است ،ناصرالدین شاه این سؤال را مطرح نمود که آیا عزیزاهللخان پسور
بزرگ است یارمحمدخان در جواب وفت:
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«پسر سیّم است شأناً بزرگ است
است و شنیدهام بسیار قابل است»
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بعد ح رت صدراعظم عرض کردنود عزیوزاهللخوان منتخوب
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عالوه بر اقدامات مذکور ،یارمحمدخان برای اینکه بتواند موقعیت سیاسی و اجتماعی عزیزاهللخان را
هرچه بیشتر باال ببرد و نیز برای حفظ مصوال خوود و همینوین فرزنودش عزیوزاهللخوان بوا خوانواده
آجودانباشی کل ،یعنی حسینخان افشار (امیرنظام) پیوند برقرار کرد به این شکل که دختر خود با نوام
ترکانبیبی شادلو را به عقد ازدوا پسر آجودانباشی با نام سیفالسلطنه (علیاکبر سیف افشار) و دختر
آجودانباشی را که مهرتوا افشوار (مهرالسولطنه) نوام داشوت بوه عقود پسورش عزیوزاهللخوان درآورد
(5952ق) 16خاوربی بی شادلو ،خواهر یارمحمدخان که بخش دوم سفرنامه سهام الدوله (یارمحمدخان)
شرح سفرهای او میباشد درباره این وصلت و مراسم مربوط به آن اشاره هایی در ایون کتواب دارد از
سخنان او میتوان نتیجه ورفت که این وصلت صرفا سیاسی و بدون توجه به خواست و نظور طورفین
به خصوص دختران صورت ورفته بود به وونه ای که دختر یارمحمدخان به شدت از ح ور در تهران
و دوری از خانواده ناراحت و بی قرار بود
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عزیزاهلل خان در دوران حیات پدر ،موفق به ورفتن القاب و عناوین چندی شد دربواره رسوم و شویوه
لقب ورفتن در دوره قاجار باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از این القاب ،عناوینی ،توخالی بودند
و به تمام کسانی که لیاقت استفاده و داشتن صفت و لقب مذکور را داشته یا نداشتند ،اعطا میشد بوه
عنوان نمونه در دورۀ ناصرالدین شاه که اتفاقاً عزیزاهللخان نیز چند لقب خود را در هموین دوره ورفوت
شاه برای هر فرمانی که به جهت دادن القاب صادر میکرد مقادیر قابل مالحظه ای پول دریافت می-
کرد و منشی و کاغذخوان ح ور معموالً روزی ده تا بیست فرمان از این نووع صوادر مویکورد و ایون
شیوه یکی از منابع کسب درآمد شاه و اطرافیانش بود ،18اما در دوره مظفرالدین شاه ،کار ورفتن القواب
به جایی رسید که برای داشتن آن ،صدور فرمان شاه نیز در این خصوص الزم نبوود و هور کوس ،هور
لقبی دوست داشت به خود یا دیگران میداد .19با وجود این موضوع ،القاب و عناوین ووناوون عزیزاهلل-
خان میتواند تاحدودی بیانگر جایگاه و وظایف او در دستگاه حکومتی ایلخانی بجنورد باشد
اولین درجه و لقبی که عزیزاهللخان به داشتن آن نایل شد در حدود نه سالگی و درجه دوم سورتیری
بود 20سرتیری ،یک منصب نظامی بود و سرتیپ به کسی اطالق میشد که در ردههای نظوامی ایوران،
باالتر از سرهنگ و پایینتر از امیرتومان قرار داشت و سرتیپ خود به سرتیپاول ،دوم و سووم (سویّم)
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تقسیم میشد 21آشفتگی و بی نظمی دستگاه نظامی و اداری ایران در دوره قاجار از اعطای این لقب به
یک پسر بیه نه ساله به خوبی آشکار میشود ،زیرا این موضوع نشان میدهود کوه وذرانودن مراتوب
نظامی و نظایر آن ،هیچ تا یری در ورفتن درجههای نظامی در ایران نداشته است
یارمحمدخان وقتی در سفر دومش به تهران که در سال 5952ق ،صورت ورفت از عزیزاهللخان کوه
در آن هنگام تقریباً  55سال داشت ،صحبت میکند نام او را با عناوین و القاب عزیزاهللخان ایلخوانی و
عزیزاهللخان سهامالدوله امیرتومان میآورد 22لقب ،سهام الدوله ،عنوان مورو ی خانوادۀ امرای شادلو بود
و نخستین کسی که به این عنوان ملقب شد جعفرقلیخان ایلخانی و سرس حیدرقلیخان و پس از آن
یارمحمدخان بود و البته یارمحمدخان قبل از اعطای این لقب به پسرش ،توسط شاه قاجار بوه عنووان
ساالر مفخم ملقب شده بود23.دربارۀ لقب امیرتومان نیز باید اشاره کرد که این منصب ،یکی از مناصب
نظامی بود دستههای سوارۀ نظام در دوره قاجار به واحدهای هزارنفری تقسیم میشد هر واحد هوم از
ده وروه صدنفری تشکیل و هر وروه نیز به نوبة خود به ده جوخة دهنفری تقسیم مویشود در ارتوش
ایران ،امیرتومان ،امیر و فرمانده یک لشگر صدهزارنفری بود24.نکته مهم درباره این لقب هم این است
که این عنوان عزیزاهلل خان هم به هیچ وجه با واقعیتهای موجود و فرماندهی او بر لشکری صودهزار
نفری مطابقت نداشت و البته باید اشاره داشت که در ایوران درجوات نظوامی ریسوایی کوه واحودهای
مختلف را تحت فرمان داشتند به هیچ وجه با شمار واقعی نیروهای آنان تطبیق نمیکرد
عزیزاهللخان در سال 5955ق ،که تقریباً شانزده سال داشته درجة میرپنجی که معادل میجور ژنورال
بوده را کسب کرد 25دربارۀ این درجة نظامی نیز باید توضی داد که میرپنج ،صواحبمنصوبی بواالتر از
مینباشی یا سرتیپ و پایینتر از امیرتومان بود 26منصب امیرتومانی و سرس میرپنجوی عزیوزاهللخوان،
منافاتی با یکدیگر نداشته است ،زیرا یک فرد در ارتش ایران میتوانست هم زمان دو رتبة نظامی را با
هم داشته باشد27.از طرف دیگر ،این القاب ،هیچ تطابقی با واقعیتها نظامی و اداری ایران دوره قاجوار
نداشتند و به همین دلیل ،استفاده هم زمان از این القاب هم نه تنها مشکلی نداشت ،بلکه بور شوان و
منزلت شخص دارنده لقب هم میافزود
عزیزاهلل خان پس از جانشینی پدر و به دست ورفتن امور حکمرانی بجنورد از سوی امیرخوان ،بورادر
عینالدوله به عنوان ساالرمفخّم ملقب28و سرس در سال 5921ق ،در دورۀ اسوتبداد صوریر بوه عنووان
سردار معزز نایل شد29.دربارۀ دو عنوان سردار و ساالر باید وفت که این دو عنوان که اصووالً عنواوینی
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نظامی بوده و برای تعداد زیادی از رجال دوره قاجار با پسوندهای مختلف استفاده میشده است نظیر:
سردار معظم ،سردار منتصر ،سردار مفخم ،سردار معزز ،ساالر جنگ ،ساالر منتصر و غیوره 30وواهی بوه
دلیل تقاضای فراوان برای یک لقب و یا استفاده مکرر آن ،یک عنوان برای افراد متعددی به کار می-
رفت که البته خوشایند عده ای نبود
حوزه حکمرانی سردار معزز ،سرحدات ایران از حدود کالت و چهیهه تا استرآباد را شامل مویشود و
حوزه نفوذ و قدرت او تا استرآباد ،شاهرود ،جاجرم ،نردین ،جوین ،سبزوار و اسفراین نیز وسوترده شوده
بود 31سردار معزز برای انتصابش به مقام حکمروایی و سرحدداری ،ابتدا  91هوزار توموان بوه حکوموت
مرکزی پرداخت که  1هزار تومان آن به خاطر به دست ورفتن امور اسفراین بود او پانزدههزار توموان
از این مبلغ را از خزانة خودش پرداخت نمود و بقیه را نیز از بانک روس وام ورفت سردار معزز بعودها،
هنگامی که جهت دیدار با امیرخان سرهساالر ،برادر عینالدوله به شاهرود اح ار شد در مقابل پرداخت
هشتهزار تومان دیگر ،حکومت وروان و لقب ساالر مفخّم نیز به او تفویض شد

32

چگونگی رخداد اسارت نوامیس باشقانلو
در سحرواه 55رم ان سال 5929ق ،صدای هیاهوی ترکمنان غارتگر و مهاجم ،دره تنگ و تاریک
چنگان را به لرزه درآورد این هیاهو ،متعلق به دستهای از ترکمنان که تعداد آنها در منابع ،بوین پنجواه
تا پانصد نفر وزارش شده ،بود که به دهکده چنگان که در آن سوی خط بجنورد -قوچان و در حیطوة
حکمرانی والی قوچان واقع بود ،حمله نمودند با وجود فرار اهالی به دلیل شبیخون ترکمنوان از هور ده
نفر ،حدود دو سه نفر ،موفق به فرار شده و بقیه توسط آنان اسیر میشدند33.ترکمنان در این شوبیخون،
با کشتن دوازده نفر از اهالی روستا و مجروح کردن چهار نفر ،شصت و دو نفر از افراد طایفة باشقانلو را
که بیشتر آنان زن و دختران خردسال بودند به اسارت ورفتند و همراه با اسرا و اموالی که غارت نموده
بودند به سوی محل سکونت خود بازوشتند

34

در چنین شرایطی ،بقیه افراد باشقانلو تصمیم ورفتند تا برای نجات خانوادههوای اسیرشوده شوان از
دست ترکمنان از نیروهای دولت و از جمله سردار معزز یاری ویرند به همین دلیول ،دو تون از اهوالی
روستای چنگان ،خبر این غارت و تهاجم را فوراً به اطالع یکی از مباشرین معزز رساندند ،اما او با آنکه
پنجاه سوار در اختیار داشت اقدامی برای رهایی اسرا صورت نداد باشقانلوها ،عالوه بر سوردار معوزز از
حاکم قوچان و حاکم خراسان نیز استمداد جستند آصفالدوله جواب داد که هفوت نفور را بوه بجنوورد
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فرستاده تا به این ماجرا رسیدوی کرده و مراتب را به تهران خبر دهند ،اما این اقدام نیز سوودی بورای
آنان نداشت 35به همین دلیل ،دو تن از اهالی چنگان به نامهای یوسف و خواهرزادهاش علوی ،پوس از
آنکه از طریق ارسال تلگرافی به وسیلة ادارۀ وزارت خارجة ایوران در عشوقآبواد و تقاضوای کموک از
تهران ،تالشهای خود را در رهایی اسرایشان نافرجام دیدند ،عازم تهران شدند

36

اوضاع سیاسی و اجتماعی شمال خراسان در زمان حادثه باشقانلو
به اسارت رفتن نوامیس باشقانلو در زمان حکومت حا غالمرضا خان آصفالدولوه شاهسوون ،پسور
حا حسین خان شهابالملک ،نظامالدوله چاپارچی از طایفة اینانلو بر ایالت خراسان و امارت پسورش،
امیرحسین خان در قوچان و حکمرانی سردار معزز بر بجنوورد صوورت ورفوت 37آصوف الدولوه قبول از
رسیدن به حکومت خراسان نیز پستها و مناصب دیگری را در دولت قاجار در دست داشت کوه از آن
جمله میتوان به :حکومت کرمانشاه ،حکوموت مازنودران ،اسوتانداری خوزسوتان ،وزارت خالصوجات و
حکمرانی پایتخترا برشمرد 38دوران حکومت آصفالدوله بر هریک از ایاالت باال ،توأم با ظلم و اجحاف
به مردم بود به عنوان نمونه ،او در هنگام حکومتش در کرمان ،عارض مالیاتی را به دلیل اینکه بوه او
اشاره کرد که قیمت ماست در دوره حکومت او در کرمان در مقایسه با دوره دیگر حکموا ،چهوار برابور
شده است ،وردن زد ،زیرا معتقد بود که قیمتها مربوط به حاکم است و عارض مالیاتی حق دخالت در
این موضوع را ندارد

39

وقتی غالمرضا خان آصفالدوله در سال 5922ق ،به جوای سولطان حسوین میورزا نیرالدولوه بورای
دومین بار به استانداری خراسان منصوب شد 40بیشتر مناطق خراسان در قحطی و خشکسوالی ورفتوار
بود عالوه بر کمی بارش باران ،هجوم ملخها به مزارع خراسان ،وضع بسیار بدی را برای کشاورزان و
دیگر وروههای ساکن منطقه به وجود آورده بود در چنین شرایطی ،ظلم و سوتمهای آصوف الدولوه و
ماموران مالیاتی اش ،باعث فقر و بدبختی مردم و روا قحطی و تنگدستی آنان شود41.در ایون میوان،
اوضاع در قوچان نیز بسیار سخت و طاقت فرسا بود 42فقر و تنگدستی مردم و ظلم و سوتم خسوروخان
شجاع السلطنه زعفرانلو ،حکمران قوچان باعث شد تا مردم این شهر در تلگرافخانوه جموع شوده و بوا
ارسال تلگراف هایی ،از آصفالدوله ،حاکم خراسان بخواهند تا مالیات تعدیل شوند این موضوع ،بهانوه
ای به دست آصف الدوله داد و باعث شد تا آصفالدوله ،شجاعالدوله را از حکومت قوچان برکنار و پسر
ارشد خود را به نام امیرحسین خان به این سمت منصوب نماید 43حکمرانی امیرحسین خان بر قوچوان
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نه تنها ،باعث بهبود اوضاع مردم این ناحیه نشد ،بلکه او در ظلم و ستم از خسروخان نیوز پیشوی ورفوت و
مردم قوچان در زمان او برای پرداخت مالیاتها مجبور به دخترفروشی شدند 44این موضوع ،چنان اسف بار
و غم انگیز بود که مرحوم سید محمد طباطبایی در نامه ای به مظفرالدین شاه این وونه نوشت:

« اعلیح رتا مملکت خراب رعیت پریشان و وداست تعدی حکام بر مال و جوان رعیوت دراز ،ظلوم
حکام و مامورین اندازه ندارد از مال رعیت هر قدر میلشان اقت ا کند ،میبرند قوه شهوتشان بهرچوه
میل و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت مویکنند پارسوال دخترهوای قوچوانی را در
عوض سه ری وندم ،مالیات که نداشتند بدهند ورفته به ترکمنها و ارامنه عشق آباد به قیموت ووزاف
فروختند ده هزار رعیت قوچانی از ظلم به خاک روس فرار کردند هزارها رعیت ایران از ظلم حکوام و
مامورین به ممالک خارجه هجرت کرده به حمالی و فعلگی وذران میکردند»

45

نقش سردار معزز در حادثه باشقانلو
رقابتهای میان خانهای شمال خراسان ،مانند سایر نقاط ایران در دوره قاجار از عوامل اصلی ایون
حاد ه ذکر شده است به وونه ای که اشاره شده است :علت اصلی حملة ترکمنها به روستای چنگوان
و به اسارت بردن نوامیس باشقانلو به این دلیل بوده است که سردار معزز که بورادرش ،دامواد شوجاع-
الدوله بود ،با این اقدام در نظر داشتند تا امیرحسوین خوان را حواکمی ضوعیف و نواتوان در اداره اموور
قوچان نشان دهند و ابت کنند که این فقط کردها و نیروهای آنان هستند که میتواند از عهده چنین
کاری برآیند

46

ورچه ،این موضوع را نمی توان با قطعیت پذیرفت ،اما شواهد نشان میدهد که سردار معزز در پیش
آمدن چنین اتفاقی ،بی تقصیر نبوده است در همین باره ،در روزنامة مجلس از قول شخصوی بوه نوام
میرزا سید علیخان ،نوۀ میرزا جعفرخان مشیرالدوله ،یکی از مأموران چاپارخانة خراسان و عشقآباد کوه
سابقاً مأموریت ومرک خانة سرحد ترکمنان یموت را عهده دار بوده ،آورده است کوه وقتوی ایون فورد،
علت حملة ترکمنان را به روستای چنگان و به اسارت بردن نوامیس باشقانلو جویا شد دو تن از ریسای
ترکمنان به نامهای شیخی خان و صاطلیق خان که رهبری این هجوم را نیز بر عهده داشتند در پاسخ
به سؤال میرزا سید علیخان ،نامه ای را به زبان ترکی به خط و مُهر سردار معزز نشان دادند کوه در آن،
حاکم بجنورد از این وروه از ترکمنان خواسته بود تا طایفه زعفرانلو را غارت کننود 47در ضومن ،سوردار
معزز برای تسهیل کار ترکمنان به هماهنگیها و تمهیدات الزم نیوز اشواره کورده و نوشوته بوود کوه
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راهنماها و بلدهای راه هم آماده نشان دادن مسیر به آنها هستند 48همینین شویخی خوان و صواطلیق
خان درباره نحوه غارت و نقش ساالر و سهم او از این دزدی و آدم ربایی اشاره نموده بودند که:
«ما هم پنجاه نفر سوار شدیم آمدیم شوقه وردی خان و بداغ و مراد مروان از سووارۀ وووکالن بوه
وفتة ساالر همراه ما آمدند به هر سرحدی که میرسیدیم بلد همراه ما میآمد یوک نفور از آدمهوای
خود ساالر همراه ما از قتلیش آمد تا اینکه رفتیم نزدیک قتلیش ایون اسویرها را آوردیوم پنجواه هوزار
تومان نقد و چهل شتر و دویست ووسفند حق اشتراک ساالر را از خودمان دادیم ،یکصد تومان هم به
ور ة آدم ساالر که در این شلوغی کشته شده بود دادیم»

49

این نقشه ،حسابگرانه و دقیق طراحی شده بود به وونه ای که در هنگوام عبوور ترکمنوان از تنگوة
قتلیش ،شصت نفر سواری که مأمور حفاظت از این تنگه بودند ،مانع بازوشت ترکمنان نشدند و وقتوی
اهالی روستا در صدد برآمدند که خود با ترکمنان به مقابله برخیزند سواران سردار معزز با آنان برخوورد
کرده و مانع کارشان شده و این وروه را دستبسته بردند ترکمنان یموت پس از بازوشوت بوه آخوال،
اسرا را به طایفة دیگری فروخته و نصف قیمت این اسرا را به همراه نصف اموال غارت شده که پنجاه
هزار تومان بود به سردار معزز دادند

50

واکنش دولت در مقابل اسارت نوامیس باشقانلو و عامالن این حادثه
باالخره با تالش خانوادههای اسرا و ح ور دو تن از آنان بوه نامهوای یوسوف و علوی در تهوران و
وروههای دیگری از ایرانیان که از این اقدام مذموم و ناپسند به شدت متا ر بودند ،خبر اسارت زنوان و
دختران باشقانلو به ووش عینالدوله ،صدراعظم وقت رسید عینالدوله با آواهی از دخالت سردار معوزز
در این جریان ،او را مکلّف نمود تا اسرا را به هر طریقی که شده ،پس بگیرد با اهمال او از این اقودام،
صدراعظم ،مروخان ترکمن ،ملقب به رشیدنظام را با چند سوار مأمور نمود تا حاکم بجنورد را به بازپس
ورفتن اسرا وادار کند با بیاعتنایی سردار ،نسبت به مأمورین رشیدنظام و عدم موفقیت او ،عینالدوله،
علیاکبرخان یافتآبادی ،سرهنگ کشیکخانه را با عدهای از نظامیان به این مأموریت وسیل داشوت
علی اکبرخان نیز از عهده این مأموریت برنیامد و دستور بر این شد که ساالر مفخّم به تهوران آموده و
پاسخگوی این واقعه شود .51او ،قبل از حرکت به تهران ،برات تجاریای به مبلغ ده هوزار توموان بوه
عنوان رشوه برای عینالدوله فرستاد ،اما عینالدوله ،این رشوه را قبول نکرد و سردار مجبور به ح وور
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در تهران شد شایع بوده که علت ردّ رشوه ،توسط عینالدوله به این علت بوده که او ،رشوۀ بیشتری از
آصف الدوله دریافت نموده بود تا با جدّیت پیگیر نقش ساالر در این ماجرا شود

52

قریب چهار و یا پنج ماه از ح ور سردار معزز در تهران میوذشت ،ولی به دلیل رشوههایی که او به
درباریان و عمّال دولت می داد و نیز به این دلیل که داماد وزیرنظام بود و او از سردار حمایت میکورد،
اقدامی در مقابل حاکم بجنورد صورت نمی ورفت و استرداد اسرا نیز از او مطالبه نمی شد تنها اقدامی
که صورت ورفت این بود که ب ه فرمان مظفرالدین شاه ،سردار افخم به حکومت استرآباد منصوب شود
و مأموریت یافت تا کار استرداد و بازخرید اسرا را دنبال کند و مبلغ سی و پنج هزار توموان هوم بورای
مخار این کار اختصاص داده شد ،ولی هیچ یک از این اقدامات در رهایی اسرا مؤ ر واقع نشد

53

در همین زمان ،وقایع بسیار مهم دیگری در تهران و برخی دیگر از شهرستانها در حال وقووع بوود
که به رقم خوردن فصل جدید و بسیار مهمی از تاریخ ایران انجامید ایون وقوایع ،حوواد منجور بوه
اعالن حکومت مشروطه و مسائل مربوط به آن بود عدم اقدام جدی دولت دربوارۀ اسورای باشوقانلو و
ح ور یوسف و علی در تهران و بازوویی مکرر این حاد ه باعث شود توا ایون مسوئله نیوز بوه عنووان
موضوعی مهم در آستانه مشروطه در محافل ،توسط رهبران مشروطه و مخالفوان دولوت ،بوازوو و در
کنار سایر مسائل ،دلیلی محکم بر بیلیاقتی و ظلم و ستم عامالن حکومت و نیز ضعف دولت باشد به
عنوان نمونه در یکی از اعالمیههای اجتماعیون عامیون که در تاریخ  29رجب 5925ق ،منتشور شوده،
اینوونه آمده است:
« ای اهالی ایران ای فقرای کاسب ایران جمع شوید اتفاق نمایید از بذل مال و تلقی جوان م وایقه
نکنید خودتان را از دست این حاکمان خودمختار ،ظالم ،جبّار ،المذهب ،بیدین ،خار از دین محمّودی
علیهالسالم خالص نمایید مگر در روزنامه قرائت نمینمودید حواکم بویغیورت قوچوان بورای اخوذ
رشوت به سر اهالی بییاره چقدر اذیت و آزار نموده ناموسشان را بر باد داده »

54

سرانجام عامالن واقعه اسارت نوامیس باشقانلو
ح ور یوسف و علی در تهر ان که برای بازورداندن اسرای باشقانلو در تهوران در وضوع نامناسوب و
سختی به سرمی بردند با بحبوحه مشروطیت و وقایع آن همراه شد و بوا پیوروزی مشوروطه خواهوان
پایان یافت فرمان مشروطه در تاریخ  55جمادیالثانی  51( 5925اوت 5311م) توسط مظفرالدین شاه
صادر وردد .55پس از پیروزی مشروطه درحالی کوه عمووم موردم ایوران در خوشوحالی و شوادی ایون
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پیروزی ،غرق در شور و شعف بودند یوسف و علی که هنوز برای احقاق حوق طایفوة خوود و اسوترداد
اسرایشان در تهران به سر میبردند و کاری نیز از پیش نبرده بودند با افتتاح مجلس اول در  59شعبان
5925ق ،صالح را در آن دیدند تا تظلم و شکایت خود را در مجلس شورا نیوز مطورح نماینود هموین
موضوع باعث شد تا این ماجرا ،بخش عمدهای از مذاکرات مجلس و بحث جراید و انجمنها را به خود
اختصاص دهد و عالوه بر رهایی اسرا ،برخورد با مقصرین و عاملین این مواجرا نیوز در ایون بحوثهوا
مطرح شود .56به عنوان نمونه در مذاکرات جلسه یکشونبه  52ذیحجوه 5925ق ،در جلسوه یکشونبه 5
محرم 5921ق ،و در جلسه یکشنبه  2صفر 5921ق ،به این موضوع اشاره شد در موذاکرات پنجشونبه
 59صفر 5921ق ،بار دیگر ،مساله اسرای قوچان از سوی تقی زاده به این صورت مطرح شد:
« حال سه ماه است درخصوص اسراء قوچان و آصف الدوله وفتگوها شده چورا توا بحوال از وزیور
داخله خواسته نشده که چه اقدام کرده اند و االن سه روز است آصف الدولوه آموده اسوت چوه کورده
اند باید اسراء بروردد عال این کار چیست ».57

پافشاری مردم و همراهی انجمنهای ملّی درباره موضوع اسرای باشقانلو و انعکاس ایون مسوائل در
روزنامهها باعث شد تا آنان کمکم ،عالوه بر استرداد اسرا ،مجازات مقصرین را هوم تقاضوا کننود بوه
همین دلیل در اواخر ذیحجة 5925ق ،آصفالدوله از حکومت خراسان معزول و به تهران اح ار شد.58

چند روز پس از ورود آصفالدوله به تهوران ،موردم ،روزی ،چنود سواعت در مقابول مجلوس تجموع و
واعظین هم درباره محاکمة آصفالدوله با مردم صحبت میکردند بوا پویش آمودن چنوین شورایطی،
مجلس اعالم کرد که حتماً در روزهای آتی ،آصفالدوله و سردار معزز با ح ور جماعتی از نماینودوان
ملّت و وروهی از وکال و وزراء محاکمه خواهند شد و هر یک که در جریان اسوارت نووامیس باشوقانلو
مقصر شناخته شوند به مجازات قانونی خواهند رسید.59

با وجود این ،آنوونه که مجلس اعالم نموده بود محاکمة آصفالدوله و سردار ،کار سوادهای نبوود و
ناتوانی مجلس در انجام این اقدام با درخواستهای پیدرپی مردم باعث به وجود آمودن موذاکراتی در
مجلس در این زمینه میشد مذاکرات مجلس اغلب به شکل سؤال وکال (نمایندوان) از وزیر داخلوه و
یا وزیر عدلیه که قرار بود اقدامی صورت دهد و کاری انجام نداده بود ،آغاز میشد و غالباً به سرعت از
سؤال به استنطاق تبدیل میوشت و باعث میشد که مجلس ،صحنة اینوونه کشواکشهوا شوود بوه
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عنوان نمونه ،نجمآبادی از مذاکرات سه شنبه  3ربیعاالول 5921ق ،مجلوس اشواره دارد کوه یکوی از
وکال دربارۀ اسرای باشقانلو چنین عنوان کرد:
« چنین مذاکره شد که در مطلب اهم حرف بزنیم ،حال سه ماه اسوت کوه از وزارت داخلوه اسوترداد
اسرای قوچان را خواستهایم ،کو چه کردند و چه اقدام نمودهاند و چند دفعه وعده دادند کدام نتیجوه
را بخشید آیا این مطلب مهم نیست جواب داده شد که هر وقت از استرداد اسرا صحبت میشود پای
آصفالدوله را داخل نموده مذاکرۀ او میشود که باید در مجلس حاضر شود یا نشود و مطلب شخصوی
شده مقصود از میان میرود ما باید به طوری که هست استرداد اسرا را جداً بخواهیم ،وفتند توا وزارت
داخله را نخواهیم به جهت استرداد اسرا تکلیف معلوم نمیشود پس خوب اسوت بورای روز پنجشونبه
دعوت شود».60

این وضعیت باعث شد تا باالخره ،مجلس در جلسة  29ربیعاالول 5921ق ،رأی را تصویب کند کوه
طیّ آن ،اوالً اشخاصی که در مظان اتهام هستند باید محاکمه شوند و پس از تحقیق و ا بات جرم بوه
مجازات برسند و مدت زمان بین تحقیق و صدور حکم و مجازات ،نباید بیشتر از  51روز باشد از سوی
دیگر ،وزارت داخله باید اقدامی مثبت در راستای استرداد اسرا صورت داده و این اسورا بایود توا  51روز
آینده مسترد شوند.61

با این همه ،مجلس پس از دو ماه از صدور این رأی ،سورانجام در تواریخ  9جموادیاالول 5921ق،
یک کمیسیون رسیدوی به ماجرای فروش دختران قوچوان و اسوارت زنوان باشوقانلو در وزارت عدلیوه
تشکیل داد و این کمیسیون از همان تاریخ آغاز به کار کرد .62اهمیت این اقدام مجلس از نظور موردم
چنان باال بود که روزنامة محاکمات «این روز فیروز را عید ملّی» دانست .63مجلس با ترکیب زیر برای
محاکمة متهمین غارت باشقانلوها شروع به کار کرد :شاهزاده فرمانفرما ،وزیر عدلیه ،حواجی محتشوم-
السلطنه ،معاون وزارت داخله ،ساالر منصوور ،ممتازالدولوه ،رئویس هیئوت مقننوه و دارالترجموة وزارت
عدلیه ،عداله السلطنه ،رئیس مجلس تحقیقات به همراه اقتدارالدوله ،معاون دوّمش ،آقوا میورزا حسوین
خان منشی کل عدلیه ،دبیر مخصوص معاون تحریرات مربوط به دولت روس از سوی وزارت خارجوه،
مطیعالسلطنه ،مأمور مخصوص از طرف محمدعلی شاه و برای نظوارت بور صوحت رونود محاکموه و
مجازات ،شش نفر از نمایندوان مجلس هم ح ور داشتند که عبارت بودند از :وکیولالتجوار ،آقوا سوید
مهدی ،آقا میرزا محمود خوانساری ،آقا سید حسین بروجردی ،تقیزاده و میرزا بابا نمایندۀ قوچان و نیز
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دو نفر منشی از طرف عدلیه که وظیفة نگارش مذاکرات بودند به عالوه مدیر روزنامة حبولالمتوین و
مدیر روزنامة محاکمات هم روند وفتوووها را ضبط و بت میکردند.64

با آمدن دو نفر قوچانی -یوسف و علی -که مدعی خصوصی این پرونده بودند ،مجلس کوار خوود را
آغاز نمود با سؤال از این دو فرد ،توسط وزیر عدلیه ،یوسف در پاسخ به نکاتی اشاره کورد کوه بیوانگر
دست داشتن سردار معزز در ماجرای غارت باشقانلوها بود او اذعان داشت که از زموانی کوه روسهوا،
ترکمنها را تحت کنترل ورفتهاند آنها ورچه ،واهی به خاک بجنورد رفته و دزدی میکنند ،اموا فقوط
یک بار به قوچان حمله کرده اند از سوی دیگر ،عالوه بر اینکه ،سردار معزز و نیروهایش پس از اطالع
از این موضوع ،اقدامی برای مقابله با ترکمنان و استرداد اسرا و امووال صوورت ندادنود شوانزده نفور از
اهالی بجنورد نیز برای رساندن سوروسات به ترکمنان و راهنمایی آنان ،همراهشان بودند.65

بخشی از صحبتهای یوسف در این جلسه درخصوص واقعه به اسارت رفتن باشقانلوها در پاسخ بوه
وزیر عدلیه این وونه است:
« وزیر :به حاکم بجنورد اطالع دادید
یوسف :چه فایده داشت که حاکم بجنورد خودش از واقعه پیش مسبوق بود به همان سوارها که موا
را غارت کردند نان و آب میداد
وزیر :خوب از چه خاکی داخل شدند و از چه منازلی عبور کردند
یوسف :شش منزل در خاک بجنورد آمدند و اسم منوازلی کوه آمدنود انسوت :موقوه ،اینیوه ،امنود،
خرتوت ،راز ،قدمیش و ایزمان از قدمیش وارد ایزمان شدند که جزء خاک قوچان است از آنجا به سور
اوه و چادر که اسمش چنگان است آمدند و ایزمان باجنگان متصل است
وزیر :یموت ( نام طایفه ترکمنان مهاجم) با شما چه عداوتی داشتند
یوسف :چند منزل فاصله بین ما و آنهاست و ما همدیگر را نمی شناسیم چه عداوتی با ما داشتند
وزیر :از بجنوردیها که 51نفر بودند و ترکمنان را همراهی میکردند میشناسید
یوسف :بلی یکی کدخداحسین دیگری کدخدا خداداد قدمیشی و غالمحسین ووکالن قدمیشی
وزیر :فهمیدید کی سیورسات بآنها میداد
یوسف :دهات جلو راه که خاک بجنورد است
وزیر :در عرض راه تفنگیی بود
یوسف :بلی
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وزیر :خوب انها درصدد برنیامدند جلوویری کنند
یوسف :چرا دو نفر از تفنگییها اصرروکیل درصدد برآمدند ،ولی کدخدا خداداد و مالمرت ی قلی وو
علی و حسن و غالمحسین که همه قدیمشی هستند آمده آن دو نفر را ورفته دستهایشان را بسوته در
خانه حبس کردند تا نتوانند ممانعت کنند
وزیر :دشمن دارید
یوسف :خیر معامله هم داریم و با کدخدا دوست هستیم،
وزیر :خونی بینتان واقع شده
یوسف :خیر اینها همه بدستورالعمل حکومت بوده و همان دو نفوری کوه خواسوتند ممانعوت کننود
مر وب ساالر مفخم شده ،یکی را هشتاد تومان ،دیگری را سی و پنج تومان جریمه کردند

».66

استنطاق و سؤال و جواب از آصفالدوله و سردار معزز هم از هموان جلسوة اول آغواز شود در ایون
سؤال و جوابها ،آصفالدوله ،سردار معزز را مسئول عبور ترکمنان از خاک بجنورد به قوچوان داشوت
آصفالدوله مدعی بود که وظیفه اش را اجرا کرده و ماجرا را تلگرافی به اطالع دولت در تهران رسوانده
است این در حالی بود که سردار معزز ،هروونه اطالع قبلی از حمله را انکار و اظهار نمود که ترکمنها
از سرحد روسها به قوچان حمله نمودهاند و نه از خاک بجنورد و زمانی که تلگراف به دست او رسیده،
دیگر کاری از او و نیروهایش ساخته نبوده است .67در اینجا به بخشی از سئوال و جواب وزیر عدلیوه از
آصف الدوله و ساالر مفخم نیز اشاره میشود:
« وزیر( :خطاب به آصف الدوله) کی از این واقعه مطلع شدید
آصف الدوله :همانطور که عرض کردند بعد از سه بتوسط تلگراف شیروان
وزیر :ساالر مفخم تلگراف شما را چه جواب داد
آصف الدوله :خاطرم نیست میگفت از راه بجنورد نبوده و اور بوده دنبال کرده ایم رفته اند
وزیر خطاب به ساالر مفخم :خوب اطالع شما در این باب چیست
ساالر :اسرا را ترکمنان دوچی که در ینگی چای منزل دارند که خاک استرآباد است و از آنجا آمدنود
که تا محل غارت بیست فرسخ راه است
وزیر :آنوقت در کجا بودید
ساالر :در اسفراین بودم،
وزیر :خوب در این منازل غذا از کجا میآوردند
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ساالر :رسم ترکمن اینست که دو به غروب مانده سوار شده شبانه داخل خاک دشومن شوده سوحر
خود را بمحل غارت رسانیده و غارت کرده فورا برمی وردد
وزیر :از کجا وارد خاک قوچان شدند
ساالر :از میان رود که تا محل اقامت اسرا چهل فرسخ راه است و  01ده دارد
وزیر :چگونه این دهات ار غارت نکردند
ساالر :از آنجا شبانه عبور کردند
وزیر :آصف الدوله به شما تلگراف نزد
ساالر :بلی بعد از سه روز تلگراف کرد آن وقت ترکمن به خانه هم رسیده بود
ساالر( :درباره غارتگری ترکمنان و اسارت باشقانلوها) این کارها چیز تازه ای نیست ،همیشه واقع
میشده است ».68

الزم به ذکر است در جلسة دوم دادواه در روز سهشنبه  59جمادیاالول 5921ق( ،ژوئیوه 5310م،)،
تشکیل شد ساالر مفخّم ،الیحهای تقدیم مجلس کرد و عالوه بور دفاعیواتی کوه هنگوام اسوتنطاق و
سؤال وزیر عدلیه داشت در آن الیحه نیز به این صورت از خود دفاع کرد که:
«دو فقره عرض دارم ،یکی اینکه خاک بجنورد مثل خاک روسیه قلعه و قراولخانوه نودارد و چهول
فرسخ خاک بجنورد هم محصور نیست ششصد نفر سوار بجنوردی است که دویست نفر به نوبوت سور
خدمت حاضر میباشند اور ترکمان بختتاً وارد شوند این دویست نفر چه میتوانند بکنند باید دولت بوه
حکومت استرآباد قدغن کند که از آنها جلوویری شود
عرض دوم :حکومت استرآباد برای مصرف قشون سالی مبلغ زیادی جنس و نقد میویرد کوه موانع
شرارت ایل بشود ایل دوه چی سررده به علیمحمدخان کتوولی مفاخرالملوک اسوت و بودون اطوالع او
اقدامی نمی کنند چرا آنها را مسئول ندانسته مرا مسئول دانستهاید ».69

پس از سؤال و جوابهای بسیار و ادامة بحث بر تعداد مقصرین این حاد ه افزوده شد و حاکم وقوت
استرآباد ،سردار افخم که ترکمنان در منطقة حکومت او سکونت داشتند و رئیس ایل ،مفاخرالملک بوه
دلیل اینکه ترکمنان بدون اجازه او نمیتوانستهاند به سوی قوچان حرکت کنند ،حتی اور سوردار معوزز
هم از آنان دعوت کرده باشد ،مقصر شناخته شودند .70بوه هموین دلیول ،سوردار افخوم ،حواکم سوابق
استرآباد ،شجاعالدوله ،حاکم سابق قوچان ،معززالدوله ،بورادر آصوفالدولوه ،امیرالملوک ،خوواهرزادۀ او،
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امیرحسین خان ،پسر آصف الدوله و حاکم وقت قوچان ،مدیر دیوان و هژبر دیووان قوچوانی بور حسوب
اخطار تازه به مجلس آمدند

71

در نهایت مجلس در جلسة خود در  21جمادیاالولی 5921ق ،پس از چهار جلسه بحوث و بررسوی،
رأی خود را در خصوص عاملین غارت باشقانلوها و اسارت نوامیس آنها صادر نمود .72طبوق ایون رأی،
کمیسیون تحقیق بعد از شور ،سردار معزز ،حاکم بجنورد را در این واقعه مقصر دانسته و حکم به حبس
او صادر نمودند و در همان روز او را دستگیر و محبوس ساختند تا فورار نکنود و بعوداً مجوازات او داده
شود73و نیز طبق رأی کمیسیون:
 5ساالر مفخّم به سلب شئون نظامی و برکناری از حکومت بجنورد و پرداخت سیصود توموان بورای
هر نفر از اسرا در صورت عدم استراد آنها به خانوادۀ اسرا
 2سردار افخم به علت قصور در انجام وظیفه به تنزل یک درجه رتبة نظوامی و پرداخوت پونج هوزار
تومان جزای نقدی و یکسال محرومیت از خدمات نظامی
 9امیرحسین خان ،پسر آصفالدوله ،حاکم قوچان ،دو سال محروم از خدمات دولتی و پرداخوت سوه
هزار تومان جزای نقدی
 .4آصفالدوله ،والی خراسان به پرداخت دو هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.74

با انتشار رأی ،نارضایتی عمومی در مور د نتیجة این محاکمه بوه وجوود آمود ،زیورا موردم نوه تنهوا
مجازاتها را کافی نمیدانستند ،بلکه نقش آصفالدوله نیوز در جریوان دخترفروشوی قوچانیوان بورای
پرداخت مالیات به کلی مسکوت وذاشته شده و فقط به موضوع اسارت نوامیس باشقانلو پرداخته شد.75

نشریة طنز کشکول درباره این محاکمه و نتیجة آن ،چنین نوشت:
«در خصوص اسرای قوچان بعد از مدتی تحقیق و تفتیش باالخره ابت شد که این چند نفر به کلی
بیطرف هستند و برائت ذمة آنها معلوم شد جناب مفاخرالملوک ،جنواب اکورمالملوک ،جنواب سواالر
مفخم ،جناب شعاعالدوله ،جناب امیرحسینخان ،اما مهمترین که حتماً در این کار مودخلیت تامّه داشته-
اند اشخاص مفصلة ذیل هستند:بخت ،اتفاق ،چرخ فلوک ،روزووار ،بوینظموی دسوتگاه دیووان ،عودم
مسئولیت قانونی ،نبودن مجازات در مملکت ،روا رشوه در دستگاه امنای دولت ،عدم مراقبت ریسوال
ملّت و علیالحساب وزارت عدلیه آن قدر قدرت ندارد که بتواند بستهای هزارساله را بشکند و مقصرین
را به مجازات برساند لهذا قرار شد پانزده سال این محاکمه تعطیل و متارکه باشد و بعد از پانزده سوال
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که اقتدار در دوایر دولتی مطابق مسئولیتشان میشود مجدداً به محاکمه شروع شود و بحمدهلل این کار
هم به خوبی تمام شد »

76

سردار معزز در خصوص این رأی به وسیلة وکیلش ،میرزا احمود خوان حیودری ،تقاضوای اسوتیناف
(تجدید محاکمه) نمود .77ورچه این اقدامات ،تأ یری در ترییر موقعیت سردار معزز نداشت ووام مثبتوی
نیز در راستای استرداد اسرا نیز انجام نشد توضی اینکه نخستین وامها برای اسوترداد اسورا در پواییز
 5921ق ،یعنی دو سال پس از به اسارت رفتن باشقانلوها و آن هم نه در نتیجة قدرت مجلس کوه بوه
خاطر حمالت جدید ترکمنها به نواحی اسوترآباد و شواهرود برداشوته شود سوردار سورهدار تنکوابنی،
داوطلب عزیمت به استرآباد شد شرط او برای این لشکرکشی ،آزادی سردار معزز بود تا بتواند او را بوه
همراه خود برده و از کمک سواران بجنورد بهرهمند شود ،اما خشم مجلس باعث شد تا او با انصراف از
این خواسته ،سرانجام در  1شوال 5921ق ،عازم شمال شود و در تاریخ  20شوال بوه اسوترآباد برسود
اخبار رسیده از سرهدار ،مبنی بر آزادی یا خریداری اسرا ،باعث هیجان و خوشحالی مردم مویشود ،اموا
مشخص نیست که این اسرا از اسرای قوچان بودند یا اینکه در حمالت اخیر ترکمنها به اسارت رفتوه
بودند .78در زمان بمبواران و تعطیلوی مجلوس در تواریخ  29جموادیاالول 5921ق ،سورهدار هنووز در
استرآباد بود پس از بمباران مجلس و آغاز دوره استبداد صریر ،سردار معزز که یکی از اولوین قربانیوان
روی کارآمدن مجلس و نه ت مشروطه بود و طی حکم نمایندوان مجلس بوه حوبس و برکنواری از
حکومت بجنورد محکوم شده بود از زندان عدلیه رهایی یافت و در دوران استبداد صریر ،امیربهوادر بوه
او لقب سردار معزز داده و دوباره او را کوه از زخوم خوردووان مجلوس و تصومیمات آن و بنوابراین از
دشمنان این نه ت نیز محسوب میشد به حکومت بجنورد فرستاد.79

نتیجه گیری
حاد ه به اسارت رفتن نوامیس باشقانلو ،یکی از وقایع تلخ شومال خراسوان در دوره پایوانی قاجوار و
حکمروایی خوانین کرد در این منطقه بود با توجه به مطالب باال میتوان نتیجه ورفت که سردار معزز
در این حاد ه نقش منفی داشته است ،زیرا یکی از وظایف اصلی حاکمان کرد شمال خراسان ،مرزبانی
و حفظ منطقه از ناامنی و آشوب بوده است از دورههوای قبول ،یوورش و شوبیخون ترکمنوان نوواحی
ولستان به منطقه حکومتی خانهای شادلو صورت میورفت و واهی باعث خسارت و مشکالتی برای
آنها میشد با این همه ،خانهای شادلو و حاکمان منطقه قوچان ،همیشه میبایست آمواده مقابلوه بوا
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آنها می بودند با توجه به موقعیت روستای چنگان و رفت و بروشت ترکمنان غارتگر در مسافتی قابول
توجه ،امکان مقابله با آنها در مسیر بروشت وجود داشت با این همه و بر خالف بسیاری از یورشهای
قبلی ،سردار معزز ،هیچ اقدام جدی در این رابطه انجام نداد میتوان نتیجه ورفت که یکوی از عوامول
سستی و اهمال سردار معزز در این خصوص ،رقابتها و دشمنیهای پنهانی بود که او با حاکم منطقوه
قوچان ،یعنی خان زعفرانلو داشت و با این کار سعی داشت تا ضعف و ناالیقی او را بازتاب دهد
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 11روزنامه محاکمات ،شمارۀ دوم 59 ،جمادیاالول  :5921ص2 -5؛ محیطمافی،مقدمات مشروطیت،
 :5919ص 922و 925
 11اعظام قدسی ( ،)5903خاطرات من ،5 ،ص202 -295؛روزنامه محاکمات ،شمارۀ  59 ،2جمادی-
االول5921 ،ق :ص5 -5
 10روزنامۀ محاکمات ،شماره دوم ،ص 9و 2؛ محیطمافی(،)5919مقدمات مشروطیت ،ص 921و )921
 19روزنامۀ محاکمات ،شمارۀ دوم 59 ،جمادیاالول  :5921ص 9و 2؛ محیطمافی،مقدمات مشروطیت(
 ،)5919ص 925و 922؛ اعظام قدسی( ،)5903خاطرات من ،5 ،ص202 -292
 13توحدی(،)5901حرکت تاریخی کرد به خراسان ،5 ،ص 5و 9
 01نجمآبادی ،حکایت دختران قوچان ،ص 515و 511
 05روزنامه محاکمات ،شمارۀ  22 ،1جمادیاالول 5921ق :ص 2و  5و جلسة سوم که در روز پنجشنبه 51
جمادیاالولی 5921ق ،بروزار شد به استنطاق از این وروه اختصاص یافت همان :ص 9و 2
 02بهفر ،مهری« ،واقعیت مسکوت یا افسانة مجهول» ،مجلۀ حقوق زنان ،شمارۀ  ،9اسفند  5900و فروردین
 ،5909ص ،15توحدی( ) 5901؛ حرکت تاریخی کرد به خراسان ،5 ،ص 55و 51
 09روزنامه حبلالمتین ،شمارۀ  21 ،15جمادیاالولی 5921ق :ص5
 05اعظام قدسی ،حسن ( )5903خاطرات من (روشن شدن تاریخ صدسالة ایران)  ،5ص 532و 535
 01نجمآبادی ،حکایت دختران قوچان ،ص 513و 519
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 01روزنامه کشکول( ،جمادیاالول 5921ق) آرشیو روزنامه های آستان قدس رضوی ،شماره :25 ، 52
ص5
 00روزنامۀ محاکمات ،شمارۀ  ، 52 ،55ص5 -5
 09روزنامه صبح صادق( ،ربیعاالول 5921ق) آرشیو روزنامه های مجلس ،شماره  13ص 9و  2و شمارۀ
 9 ،32جمادیاالول 5921ق :ص5
 03روزنامه ایران نو(،رم ان 5920ق) آرشیو روزنامه های آستان قدس رضوی ،شماره 1 ،21
روزنامهایران نو ،شمارۀ  1 ،21ص5؛ کسروی ،تاریخ مشروطۀ ایران ،ص.102

