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  حکومت قاجارپایانیۀدر دو دهنگاهی به روابط سیاسی قاینات با هرات

  )مکاتبات رسمی ۀبر پای(

  

چکیده  

در شرق ایران  ی مهمیتنقش مؤثر برخی از حکام آن منطقه، موقع ه سببب در دوره قاجار قایناتوالیت 

ایران تا آخرین  هرات،جنگ پاریس از ایران جدا شد و به سبب  ةایران، در معاهد هرات در جوار مرزیافت.

. شدنبرقرار دو حکومت  میان میت نشناخت و روابط سیاسی مستقیمافغانستان را به رس ،هاي حکومت قاجارسال

جتماعی روابط سیاسی، اهرات با،هاي دو دربارفارغ از سیاست،تقاینا مناطق مرزي ایران، مانند ،وجوداین با 

.ندشتدامکاتبات و مراوداتی ،روابط براي تسهیل در و حکام قاینات و هرات داشت و اقتصادي گسترده

 يبرقرار ،از سوي دیگرو اقتصادي  فرهنگی، اجتماعی سو و پیوندهايیکهمجواري قاینات و هرات از 

 ییاهينگارنامهبرافزون  دومالملک  شوکتالملک اول و و شوکتکرد میناپذیر را اجتناب اطقاین من مناسبات

در مرزهاي شرقی  این بخش از روابط سیاسیند. ه بودداعزام کر براي مذاکره نیز ینمایندگانهرات، امحکّ با

 ویژه مکاتباتبه ،د منتشر نشدهاسنابا تکیه بر ،این مقاله و در است شدهبه سبب کمبود منابع کمتر بررسی ایران 

، کیفیت روابط سیاسی و نتایجهاي ارتباطزمینه،حکام هرات و قاینات در دو دهه پایانی قاجار میانرسمی 

  . خواهد شد بررسی حاصل از آن

  

 کلیدي: واژگان  

  هرات ، قاینات،روابط سیاسی ،قاجارحکومت 
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  مقدمه

مـد شـاه و   مناقشه بر سـر هـرات در دوره مح   رابطه خاندان علم با افغانستان در پی

 ،)ق.1280- 1309(الملــکمیــرعلم خــان ســوم، حشــمتناصــرالدین شــاه بیشــتر شــد.

در ی مهـم جایگـاه ة قاجـار، نفوذترین حاکم قاینـات و سیسـتان در دور   باقدرتمندترین و 

 ۀبـود کـه در جبهـ    سـپاهی ةفرمانداو :داشتهرات در دوره ناصرالدین شاه  جنگ ماجراي

الش و جـوین  1،از قاین و بیرجنـد بـه اسـفزار    ،همزمان . ويدندجنگیجنوبی و مرکزي می

براي جلـب نظـر    میرعلم، از سوي دیگر،در جنگ بود.  2زاییحمله کرد و با خاندان اسحاق

باب زایی و علم ایران و دوستی دو خاندان اسحاق سردار ابراهیم خان اسحاق زایی به سمت

  3.شودمکاتبه با او را گ

 ةاز دورو داشـت نقـش  ایـران در سیسـتان   دولت در تثبیت موقعیتخان میرعلم

با مرگ میرعلم خـان  ت و سیستان تثبیت شد.ناصرالدین شاه قدرت خاندان علم بر قاینا

را ادامـه دادنـد.   تـابع خراسـان    ۀاین دو منطقـ  بر حکومت فرزندانشق.، 1308در سال 

 بیرجند مرکز آنشد، و مستقل از خراسان اداره می ق،، با نام ایالت شرقاینات و سیستان

 ومت سیسـتان بـه پسـر ارشـد او    الملک و حکلقب حشمت ،خان سوم پس از میرعلم بود.

اکبرخـان و لقـب جدیـد شـوکت الملـک بـا حکومـت قاینـات بـه پسـر دومـش            میرعلی

  .رسیدمیراسماعیل خان 

                                               
سیستان و خراسان بود و امروز از توابع هرات است و آنجا را سبزوار نیز گویند. اهالی  يها شهرستاناسفزار در قدیم یکی از  1

فرهنـگ  زایی تشکیل شده بـود (  زایی و پوپل زایی، اسحاق ، بارکزایی، نورزایی، علیاسفزار اکثریت از شعبات طوایف اچکزایی

  ).96: 1382، معین و خلیلی
کردنـد. آنهـا گروهـی    گانۀ ابدالی یا درانی نخست در میان زمینداور و بیابان زنـدگی مـی   ها، یکی از قبایل هفتزایی اسحاق 2

دورة قاجار حدود ده هزار خانوار بود و بر منطقه شـمالی سیسـتان در الش و   آنان در اوایل  شبان و کشاورز بودند و جمعیت

  ).22: 1368ریاضی هروي،  ؛361: 1376(الفنستون، کردند جوین حکومت می
هـا و تـأثیر آن بـر تجزیـه الش و جـوین از      زایی بررسی رابطه حکام قاینات با اسحاق«زاده:  براي اطالعات بیشتر، نک؛ نجف 3

  ).1393تهران،  6، مزدك نامه، به کوشش جمشید کیانفر، جلد »رة قاجارایران در دو
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تقریبی بود  کمابیش،سوم خانعلمجانشینان میر ةات با هرات در دورمرزهاي قاین

 ، ارتبـاط تهـران و کابـل  روابـط نظـر از  صـرف ـ   با خطـوط فرضـی   -و ساکنان دو منطقه

و افغانسـتان بـا   اي که دو حکومت ایـران در دوره.اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داشتند

در فقـدان  هـایی بـود؟   بیشتر در چه زمینهروابط قاینات و هرات ؛نداشتند یکدیگر رابطه

قاینـات و هـرات    میـان ل و مشـکالت ئمسـا ،دو حکومت ایران و افغانستانرسمی وابط ر

چـه  ن دو منطقـه  ة سـاکنا روابـط روزمـر   درقاینات  انماکح؟شدفصل میو چگونه حلّ

ثیري بـر  دیگر مناطق مرزي افغانسـتان چـه تـأ    ؟ روابط قاینات با هرات وتأثیري داشتند

  فغانستان داشت؟پس از استقالل ا دو حکومترسمی روابط 

  

  الملک اول و ابراهیم سعدالدینشوکت روابط

 ق.1322تـا  1309الملک اول، از سالخان، شوکت عیلمیراسمااز دورة حکومت 

مـرزي فـروکش کـرده بـود و      يهـا  تنشو  شده با هرات تثبیت آنجامرزهاي  ،بر قاینات

، نائـب  ایـن زمـان  کـرد. مقـارن   طور رسمی با حاکم هرات مذاکره میه حکومت قاینات ب

ال در اواخر س که،خانوي عبدالرحمانفرزند مول1،بودابراهیم سعدالدین الحکومۀ هرات،

شـد. ، جانشـین او  ب الحکـومگی هـرات  سـرورخان از نایـ  محمد و پس از عزلق. 1303

  نزدیک به دو دهه بر هرات حکومت کرد.  "حاکم صاحب"یا ابراهیم سعدالدین،

و بـا هـرات    روابـط  ةباردر چندانی هاي آگاهی،خانیلاز اوایل حکومت میراسماع

سربازان افغانی چنـد زنـدانی فـراري از    .ق1317در . نیست در دستابراهیم سعدالدین 

                                               
و به نماینـدگی از امیـر عبـدالرحمان، ریاسـت      بودالدوله از مشاهیر، علما و فضالي افغانستان خان وکیل الدینابراهیم سعد1

انگلیسـی کمیسـیون تعیـین    هیأت تعیین خط سرحدي میان افغانستان و روسیه را برعهده داشت و بـه مهمانـداري هیـأت    

  ).165: 1368(ریاضی هروي، سرحدي روسیه انتخاب شد 
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اي انگلیسی ایران را از هرات به بیرجند بازگرداندند و لندور، سیاح انگلیسی، در کاروانسر

وجود این از کیفیت هماهنگی در این  با .)374: 1388(لندور، شد روهبیرجند با آنها روب

هاي پراکنده در مرز قاینات با هرات نیز در  زمینه اطالعی در دست نیست. گزارش سرقت

الملـک اول، سـرقتی از   هاي پایانی حکومت شوکتدر سال تنهاها اندك است و این سال

در 2اییبیـک نـورز  زال:1هایی گردیـد تبادل نامه موجبکه  ه استافغانستان گزارش شد

ا دزدیـد و بـه گزیـک    خان غلجایی رعلق به مالحلیمق. هشت شتر بچه مت1321رمضان 

هایش را مطالبه گرفت و شتر بچهبیک پیخان رد شترهایش را تا خیل زالآورد. مالحلیم

ش را نیـز بـه زور گرفتنـد.    هـا وي را زدنـد و پـانزده تومـان پـول نقـد      کرد، اما نـورزایی 

همـین  نستان بازگشت و نزد ابراهیم سعدالدین دادخواهی کـرد. بـر  خان به افغامالحلیم

اي رسـمی خطـاب بـه حـاکم     نامه ق. در1321شوال  19هرات در  ۀالحکوماساس نایب

و  کـرد دوستی و همجـواري یـادآوري    سببه قاینات عدم تفاوت رعیت قاین و هرات را ب

 .)4/71022ان قـدس:  (مرکز اسناد آسـت  خان شدخواستار رسیدگی به شکایت مالحلیم

روابط  ۀمدارکی است که در زمین الملک اول از نخستینابراهیم سعدالدین به شوکت ۀنام

  م هرات و قاینات باقی مانده است.سیاسی حکاّ

امنیت مرزي قاینات با هرات به به سبب وقوع چند سرقت،ق. 1322در آغاز سال 

قاینات در  از سوي کارگزار خارجه هایی احتماالًدر این زمینه گزارش شد. متزلزلتدریج 

وي ضـمن   .رانگیخـت خارجه ارسال گردید کـه خشـم حـاکم قاینـات را ب     امور به وزارت

                                               
، در دسـت چـاپ   تاریخ روابط قاینات و هرات در دورة قاجـار کتابی، با عنـوان  ها را در ضمیمۀاصل این نامهنویسنده، 1

  دارد.
؛ آنـان بیابـانگرد و   کردنـد یمستان زندگی هاي جنوب افغانستان و در نواحی مرزي سیها در کوههاي غرب و بیاباننورزایی 2

هـا تمایـل کمتـري داشـتند، زیـرا      مال دار و چادرنشین بودند و شبان و جنگجو، اما به ماجراجویی و شـرکت در کشـمکش  

  ).  13: 1365؛ ییت، 361: 1376توانستند گله و گوسفندان خود را تنها و یله رها کنند (الفنستون، نمی



23حکومت قاجارنگاهی به روابط سیاسی قاینات با هرات در دو دهۀ پایانی

ها بهتر است آنچـه از  دادن به اغتشاشبراي پایانکه کید کرد دهنده تأ هشدار به گزارش

رفیـق   شـریک دزد و «نـه اینکـه    ،مسترد شـود  ،اندبه سرقت بردهها خارجی اموال را که

  .)3/70941(همان:شوید»قافله

انعکاس پیگیري آن به مشهد نیز  ،نها و شناسایی برخی از سارقابا افزایش سرقت

 ق.1322شــعبان  10در  ،)ق.1322-1325خراســان (الدولــه، حکمــران رســید. آصــف

الملـک  شـوکت دست فرستاد تا به  قاینات يکارگزار بیناتلگرافی براي میرزا جعفرخان، 

بود کـه   قادربخشرساند. محتواي این تلگراف دستورالعمل دستگیري دزدي به نام اول ب

در ایـن تلگـراف    .داد مـی که به تازگی از افغانستان آورده بـود، پـس    را نوزده شتري باید

شترها با اطالع نایب کارگزاري قاینات به فردي امین سپرده کید شده بود که همچنین تأ

  .)1/70948(همان:  ي به مشهد فرستاده شودشود و قادربخش پس از دستگیر

بازگرداندن چند نفـر از   ةباردیگري در ۀق. نام1322هرات در سال  ۀالحکومنایب

الملـک اول نوشـت  بـه شـوکت  1امالك کلیگـرد  ةفراریان افغان و ارسال رسید وجه اجار

ات بـود.  ارتباط حاکم قاینات با هـر  عواملامالك کلیگرد یکی دیگر از  .)71076(همان: 

را بـه صـورت رسـمی و     خـود  مورانامالك کلیگرد مالزمان و مـأ  رايالملک اول بشوکت

اولـین   ،داروغه محمدحسـین  ق.1322رجب 23ۀ. طبق نامفرستاد میشخصی به هرات 

 ة. وي براي دریافت حق اجارق. عازم هرات شد1321سال الملک اول درشوکت ةفرستاد

الملـک  شـوکت  ،موریتر حین این مأد ،همراه داشت يا نامهالملک اولکلیگرد از شوکت

خـان از  سال بعد نیز سـعدالدین .)119: 1371(آیتی، ق. درگذشت1322اول در سال 

 ةاجـار  ةاسناد امضـا شـد   .نشستخان به جاي وي شد و محمدسرورحکومت هرات عزل 

                                               
الملـک اول بـه    رات که هشت سهم از چهارده سهم آن متعلق به خاندان علم بـود و بعـد از شـوکت   یکی از امالك اطراف ه1

  ).  1/72455ن: داد (هماالملک دوم رسید و وي آن را اجاره می برادرش شوکت
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هـرات  ۀالحکومـ دسـت محمدسـرورخان، نایـب   ه امالك کلیگرد تا یک سال بعد هنوز ب

حکومت  ةروابط قاینات و هرات در دور موجود،اسناد بنابر ).71076(همان: نرسیده بود

و رســیدگی بــه  نداشــتشــوکت الملــک اول و ابــراهیم ســعدالدین تــنش و مشــکالتی 

  ترین موضوع روابط بود. ل مالی مهمئهاي مرزي و مساسرقت

  

  پیش از مشروطیتالملک دوم و محمدسرورخانرابطه شوکت

بیماري  ۀبه بهان ند،خواندفراق. به تهران 1321در سال  را الملک اولکتشو چون

وقتیرا به تهران فرستاد. خانبراهیممحمدا ،تر خوداز سفر خودداري کرد و برادر کوچک

،در تهران بودهنوز خان که محمدابراهیم،ق. درگذشت1322در سال الملک اول شوکت

بـا مخالفـت بـرادر بـزرگش      امـا  ،رسـید ینـات  بـه حکومـت قا  الملک دوم با لقب شوکت

الدوله سـوم مواجـه   خان، حسامامیرمعصوم اشو برادرزاده دوم ۀالدولاکبرخان، حسامعلی

دو بـار از   ،گ جهـانی اول و جنـ  جنـبش مشـروطیت  ةدر دور سبب، اوبه همین  گردید؛

 ، کـه اسـتبداد صـغیر  ق. و همزمـان بـا   1325یک بار در سال  :شدحکومت قاینات عزل 

بـه  ،خواهانمشروطه ةاما با تسلط دوبارماند، کنار بر نزدیک یک سال از حکومت قاینات 

: 1371در زمان جنگ جهـانی اول (آیتـی،   نیز مدت کوتاهی قدرت بازگشت و بار دیگر

چنـدین  ) طوالنی بود وق.1322-1339(الملک دوم حکومت شوکتةدور .)117-115

ــر  ــران ب ــین   حکم ــرات در هم ــد. دوره حه ــت کردن ــوکتة دور کوم ــک دوم ش  والمل

قبل از مشروطه، بعـد از مشـروطه و    ةبه سه دور می توانمحمدسرورخان حاکم هرات را 

همزمان با جنگ جهانی اول تقسیم کرد. 

با حکومـت محمدسـرورخان در هـرات     ،الملک دوم بر قایناتحکومت شوکت آغاز

خان به حکومت هرات سعدالدینعزل  پس ازق. 1323ر در سال محمدسرو مقارن بود و
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 و نداشـتند  نظـر خـوبی   نسبت بـه وي ها انگلیسی .)259: 1268(ریاضی هروي،  رسید

که است معرفی کرده نیرو  ق. او را مردي هفتاد ساله و بسیار پر1329سال سایکس در 

دزدي و اخاذي را که دیگـري انجـام   داشته باشد و هر دزدي  ةاجاز خودتنها  دیکوشیم

یعنی تا آخر  ،وي بیش از ده سال .)277: 1383(وین، کرد می، به شدت مجازات داد می

  .راند میبر هرات حکم ،ق.1334سال 

، امـا  در دسـت نیسـت  و تهدید مـرزي   از سرقت یق. گزارش1325سال تا اواسط 

-که آصفتهدید شديطورق. به1325قاینات در اواخر سال امنیت سرحداتوضعیت 

تلگرافی براي حکام قاینات و سیسـتان   ق.1325قعده ال ذي 27راسان، در الی خالدوله، و

هـا در   گزارشی به مظفرالدین شـاه رسـیده بـود کـه افغـان      ،این تلگراف بنابرارسال کرد. 

انـد.  دهکـر سـرقت و شـرارت    و انـد  گشـوده سرحدات سیستان و قاینـات دسـت تطـاول    

دوم، الملـک اکبرخـان حشـمت  علییربه ام اي، در نامهزارشالدوله براساس همین گآصف

 کوشـش نظم و امنیت نواحی مرزي و افزایش براي حفظ که کید کردحاکم سیستان، تأ

مسئول نظم و امنیت والیت  که نیز هشدار داد ،حاکم قاینات ،الملک دومد و به شوکتکن

اخذه خواهد شد و باید مؤ ،سرقتدر صورت اغتشاش و قاینات و مناطق سرحدي است و 

نیروهـاي الزم در منـاطق   که بود کید شدهمت برآید. در پایان این تلگراف تأغرا ةعهد از

خواهـد   در غیر این صورت نزد شاه مسئول ،سخت مراقب باشدد و کنسرحدي را منظم 

  .)43/5171بود (مرکز اسناد آستان قدس:

دو  از اطراف درح به سرقت رفت. سرحدداران افغان يا گلهق. 1326در آغاز سال 

را که به دنبال احشام خود رفته بودند، نگه داشتند و مانع از تعقیـب  گله نفر از صاحبان 

الحکومه درح را نیز که براي پیگیري این سـرقت بـه   حتی نایب شدند. سرحدداران افغان

الملـک دوم بـراي   الحفظ بـه هـرات فرسـتادند. شـوکت    گاه رفته بود، گرفتند و تحتقلعه
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موري به هرات فرستاد و نایب کنسولگري انگلیس مقیم بیرجند حکومه درح مأالرهایی نایب

، مشخص نیسـت ها انگلیسیدخالت  سببنیز در این زمینه شرحی به حاکم هرات نوشت. 

امور وزارت  :ایران را به واکنش تند واداشت ۀخارجامور نگاري، وزارت انتشار خبر این نامه اما

 این اخذه کرد که چرا حوادث را به اطالعرا سخت مؤ ر سیستانکارگزا ،الملکخارجه، اکرم

تلگرافی از سیستان بـه بیرجنـد    1326محرم 21الملک نیز در وزارت نرسانده است. اکرم

الملـک  فرستاد تا جزئیات این وقایع از شـوکت  کارگزاري قایناتالسلطان، نایببراي معتمد

توبیخ کرد که چرا کـارگزاري را  هم دوم را الملک دوم پرسیده شود. معتمدالسلطان شوکت

 ،الملک ضمن درخواست جزئیات این موضوع براي تلگراف به تهرانمطلع نکرده است. اکرم

گونه وقایع را به اطالع کـارگزاري وزارت  از این پس اینکه الملک دوم هشدار دادبه شوکت

 ،طـی گزارشـی   1326محـرم  27الملک در اکرم .)32/8171: (همان خارجه برساندامور 

این سرقت را به سال قبل مربوط دانست که اهالی درح در فراه گوسـفندان خـود را    ۀسابق

الملک دوم به فراه شوکت ةبر حسب اجاز او.شناختند و به خواجه محمد درحی خبر دادند

و به ندفراه درگیري لفظی پیدا کرد و به همین جهت وي را گرفت ۀالحکومبا نایب رفت، اما

گسـیل داشـت  الملک دوم نیز حاجی میرزا ربیع را بـراي آزادي او  هرات فرستادند. شوکت

  ق.).1326- 30- 15- 5ارت امور خارجه:اسناد وز (آرشیو

  

  پس از مشروطیتسرورخانالملک دوم و محمدرابطه شوکت

 ،مقارن با استبداد صـغیر  ۀ سوم بر قاینات،الدولاز دوره حکومت امیرمعصوم، حسام

مهم مرزي  ۀلأمس وقوع یک،در این زمان هاي مرزي به دست نیامد، امازارشی از سرقتگ

امـور  ارت وز به تهران شد. طبق نامـۀ وي فراخواندن  موجب،خانمعصوماز عزل امیر پس

خان قصد داشت امالکی را امیرمعصوم ،براي وزارت داخله 1328االول عیرب7خارجه در 
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 ؛ ایـن اقـدام در واقـع بـه معنـاي     ه اتباع آن کشـور بفروشـد  در مجاورت مرز افغانستان ب

 امـور  وزارت ۀواگذاري بخشی از اراضی کشور در مرزهاي شـرقی بـود. در بخشـی از نامـ    

خیر در جلـوگیري از  أولی تـ  ،آیدی میئچه به نظر جزله اگرأاین مس :است خارجه آمده

پیامـدهاي ایـن    ةبـار نامـه در ۀآورد. در اداماین اقدام مشکالتی براي دولت به وجود می

ختـه، در دسـت   واگر همان ملک را که به سـلطان احمـدخان افغـان فر    :اقدام آمده است

چر قاینات است، بـه تصـرف   ها باشد بیست فرسخ از خاك قاینات که تمام آن علفافغان

  .)96-97: 1377(شاهدي،  آیدها درمیافغان

ر و خلع محمدعلی شاه خاتمه یافت خان با پایان استبداد صغیحکومت امیرمعصوم

با سردار محمدسرورخان، و رابطه او  رسیدالملک دوم و حکومت قاینات دوباره به شوکت

ـ    ،عالوه بر مکاتبـات  ،. حاکم قایناتبرقرار شدق. 1330از سال  حاکم هرات ه چنـد بـار ب

ـ  ۀروان یهایطور مستقیم فرستاده . دکردنـ طـور حضـوري نیـز مـذاکره     ه هرات کرد که ب

سـلطان بـود کـه در    بیکعبدالکریم ،موریتات در دو مأالملک دوم به هرشوکت ةفرستاد

  .گردیدهرات  ۀروانق. 1330-1332يها سال

  

  سلطان در هراتبیکموریت عبدالکریماولین مأ

به هرات متواري شـدند.  ، گزیک تحت تعقیب نفر از رعایاي 4در ابتداي این سال 

به هرات برده و با سواران گمرکی در کبـوده درگیـر    طور قاچاق را به يا التجاره مالآنان 

پاسخ .شده بودند. حکومت قاینات خواهان بازگرداندن آنان براي اخذ عوارض گمرکی بود

ق. داده شد. اصل نامه 1329االول عیرب19ق. براي حاکم هرات در 1329شوال  3نامۀ

 4نـدن  بازگردابارة حمدسرورخان درپاسخ سردار مدست نیامد، اماه الملک دوم بشوکت

(مرکز اسناد آستان به هرات برده بودندقاچاق کاال  صورت بهنفر از اهالی گزیک است که 
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 ةبـار نامـه دیگـري در  روز پـس از آن،   10ار محمدسرور خـان  سرد .)1/70955دس: ق

سـال پـیش شـترهایش را     16که  نوشت، شکایت عبدالرحمان قاینی از میرربیع فورگی

  .)70956ره کرده بود (همان: قیف و مصادتو

کرد.  گسیل هرات بهسلطان را بیکق. عبدالکریم1330سال الملک دوم در  شوکت

بازگرداندن چهار نفر از رعایاي گزیک بود. وي هنگام عبـور از   او موریتیکی از اهداف مأ

طبـق گـزارش    اسـت: سـرحدداران افغـان    جـدیت حاکی از مرز با مشکل مواجه شد که 

 1چـونی "هـاي سـرحدي   موران و سـواره ق. مأ1330یالثان عیرب2در میرحسین بمرودي

و وي را نگـاه   جلـوگیري کردنـد  سـلطان بـه هـرات    بیکسفر عبدالکریم ۀاز ادام "آتشان

مسیر تردد از بیرجند  که شود میمالحظه .)1/8492(همان: بیاید ورود ةداشتند تا اجاز

الثـانی  ربیـع 19بیک سـلطان تـا   وده است، عبدالکریم آتشان بچونی ةبه هرات از محدود

در هرات بود و محمدعمر یکی از چهار نفر گزیکی فراري را تحویل گرفت تـا بـه    1330

  .)1/70955(همان:  بیرجند بیاورد

 ۀعریض ق. حاکی از1330یاالوليجمادخان در دیگري از سردار محمدسرور ۀنام

برادرانش عبدالواحد همسرانترخیص  ةاجاز ةباردرباشی سابق هرات خان قافلهمحمدنادر

فقیـر محمـد    ۀنیز عریضـ  ق.1330رجب 13نامۀ.)2/70956(همان:  استخان و غالم

کـه از حکومـت هـرات درخواسـت کـرده بـود از        اسـت داماد مالمحمد گزیکـی   ،غورانی

  .)1/74263شود (همان:  ش دادهمسرمهاجرت به ه ةاجاز بخواهد الملک دومشوکت

                                               
چاه لیال، ). در اسناد قاینات به چونی 10: 1376گفتند (فکرت، می» چونی«ها به پادگان، با توجه به ریشۀ هندي آن افغان 1

  چونی چاه آتشان و چونی چاه تیغ اشاره شده است.
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در  ؛ مـثالً ترین موضوعات روابط هرات و قاینات بودرقت در نواحی مرزي از مهمس

دزدیـده شـد، امـا سـواران      مژن آبـاد نفر شتر متعلق به اعراب  26،ق.1330اواخر سال 

  .گرفتند را پس شترهاآباد، اکبر، سرحددار مژنعلی

د در روزهـاي  آباها در حدود زیرکوه و مژن ت افغانحکومت قاینات با افزایش سرق

حفاظت آن حدود روانه کـرد.   برايسوار  10،تدابیر جدیدبا اتخاذ ق. 1331پایانی سال 

 ۀالحکومـ سوار محافظ به نایب آنها راافغانی به اسارت درآمدند که باید  3در همین زمان 

کیـد شـد  الحکومه سربیشه، تأبیک، نایببه کدخدا اسماعیل اي . در نامهداد مینه تحویل 

ها فرار نکنند، زیـرا  تا زندانی شوندروانه اشخاص صحیح و کارآمدي همراه محبوسین که

  .)10/2560خواهد بود (مرکز اسناد آستان قدس:  در این صورت وي مسئول

  

  بیک سلطان در هراتموریت عبدالکریمدومین مأ

الملـک  رقابت شـوکت  به سببجایگاه خاندان علم ق. 1331-1332هاي سالدر

و میـزان سـرقت و    بـود  یافتهتنزل  بسیارالملک دوم بر سر قدرت رادرش حشمتدوم و ب

الملک دوم پـس از مراجعـت از   که شوکت مرزي چندان افزایش یافت هاي دشواريدیگر 

-موریـت عبـدالکریم  ي به هـرات را الزم دیـد. مأ  ااعزام فرستادهق. 1332در سال تهران 

تنهـا  بدون دستورالعمل حکومت مرکـزي و  محلی داشت و  ۀنیز جنب راین باطان سلبیک

االوليجماد26ۀدوم در نامالملک ها انجام گرفت. شوکتسرقت مسألۀ وفصلحل براي

عبـدالکریم  مأموریتضرورت  ،هرات راناب به سردار محمدسرورخان حکمق. خط1332

ینات در سرحد شرقی قا ،تا زمان نگارش نامه از سال گذشته بیان داشت:بیک سلطان را 

اي بود در این باره نامـه همسافرت به تهران نتوانست سببه اتفاقاتی رخ داده بود که وي ب

از ایـن  و  شـود از بازگشت از تهران الزم شد یک نفر عازم هرات  پسو اینک  ارسال کند
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 ، براي این مأموریت انتخاب کـرد. به هرات رفته بود بارهاسلطان را که بیکعبدالکریم رو،

مـوارد  .)2/71919(همـان:   اسـت  اشـاره شـده  موریـت جزئیات مأ بهاین نامه  در پایان

: دوم در نامه اي به او، بر شـمرده اسـت   را شوکت الملکسلطان بیکعبدالکریم مأموریت

بیک، خان از زالحاجی میرعلم ۀخان افغان، استرداد اموال مسروقبازگرداندن اموال موسی

ق سیسـتانی،  مزار سارزال بیک، دستگیري علی گرفتن دو قبضه تفنگ شخصی حاکم از

ده بازگرداندن سه دختري که به زور به افغانستان بر و علی درمیانیاتمام کار میرزا محمد

  .)3/71919شده بودند (همان:

اي سلطان، نامهبیکموریت قبلی عبدالکریممأ ۀبا توجه به تجرب ،الملک دومشوکت

ـ      مـرور و عبور و  ةاجاز ةاربنیز در ژه  ویه ي خطـاب بـه سـرحدداران ایـران و افغانسـتان ب

  .)4/71919(همان: نوشت  هاي آتشان و چاه تیغچونیسرحدداران 

ق.1332شـعبان   20کت الملـک دوم  سردار محمدسرورخان به شـو  پاسختاریخ 

 رفتـه به کندي پـیش مـی   سلطانبیکموریت عبدالکریممأ است و حاکی از اینکه موضوع

ان در هـرات،  سـلط بیـک  سرورخان در این نامـه از حضـور عبـدالکریم   سردار محمد .است

شوال 5در کرده است. این نامه موریت و بازگشت وي به قاینات یادتحویل نامه، انجام مأ

چهـل و   یعنـی ،)5/71919(همـان:  است ر دفتر حکومت قاینات ثبت شدهد ق.1332

 اسـت. مسیر هرات تا بیرجنـد  وآمد در کندي رفتحاکی از پنج روز پس از نگارش آن و 

 ةخان مبنی بر اجـاز حیدردر پی درخواست غالم ق.1332رجب28دوم در  المکشوکت

 که هنگام بازگشت از غوریان سـرحدداران حکومـت هـرات   ـ   ترخیص همسر و خواهرش

  خان نوشت.به سردار محمدسروراي  نامه ـ نگه داشته بودند آنها را

-1331هاي نیروهاي سوار از سال ،هاي مرزيها و ناامنیسرقتبه سبب افزایش 

ند. این نیروها قدرت دفاعی ق. در یزدان مستقر شد1332تا سال  آباد وق. در مژن1330
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زایی از اقـوام حـاکم الش و   دادمحمد اسحاق افزایش دادند.و امنیتی سرحدي قاینات را 

ر دسـتگی دیگـر  رقان سرحدداران قاینات او را بـا راهزنـان و سـا    بود که کسانیاز  ،جوین

دیگـر افغـان نیـز در ایـن سـال       ۀتبعـ  .)3/71482(همـان:  کردند و به حبس انداختند

و دکتـر محمودخـان    شـد  بیمـار بیرجند حبس شده بود کـه   ۀنظمی ةدستگیر و در ادار

. افغانی دیگري به نام محمدخان نیـز در اوایـل   کردمعالجه او را نظامی،  پزشککسروي، 

ي دستگیر شد که برادرش کدخـدا  ه جاي محمد خان سارق سرحدق. به اشتباه ب1333

(همـان:   را درخواسـت کـرد  آزادي وي  ق.1333یاالولـ يجمـاد 21ۀمد در نامـ محدین

1/70982(.  

اموال مسروقه نامعلوم سرنوشت  ،آن جملهاز  ،یامدهایی داشتپ ،پیاپیهايسرقت

چنـد نمونـه از ایـن    حـاکی از  ق. 1332هـاي سـال   گـزارش . و مشکالت پس از آن بـود 

الثـانی ربیع 1حاجی محمدحسن تاجر بیرجندي در  است:اتباع قاینات و افغان  مشکالت

را جـزو   هاي به سرقت رفتـۀ خـود  یک نفر از شتر تظلم برد:الملک نزد شوکت ق.1332

هـا  کششناخته است. این شتر را کرایه ـ  اندسیاه بار آوردهکه از کوه ملک ـ  ها شتر افغان

 ۀالـوزاره، کـارگزار خارجـ   اي به رکـن الملک دوم در نامهن خریده بودند و شوکتارقااز س

.)3/70969(همان:  توقیف شودحاجی محمدحسن بیرجندي شتر  داددستور  سیستان

یک تبعه افغانی نیـز پـیش آمـد کـه      ۀهاي مسروقاسب ۀلمسأ الثانی همین سالدر ربیع

بیشتر موضوع  دهدیمدستور ،اناز امراي افغ نگاري یکینامه به سببالملک دوم شوکت

، از بشـتر و اسـ   ماننـد اختالف بر سر امـوال مسـروقه    .)2/70988(همان:  بررسی شود

  شد. موجب نزاعق. چند بار 1332بود که در سال  مشکالتی

. ایـن  نیز افزایش یافتوار ام همجمذاکره با سرحدداران و حکّها، با افزایش سرقت

. شد میرسیدگی  کارگزاري خارجهدر باید خارجه، يها دولتارتباط با سببمذاکرات به 
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الـوزاره، کـارگزار   خطاب بـه رکـن   ق. در نامه اي1333الملک دوم در پایان رجب شوکت

که قرار بود با حکومت و سرحدداران افغانستان سخن گفتمذاکراتی  سیستان ازۀ خارج

  .)1/2903جام گیرد (همان:در خصوص سارقان سیستانی ان

سـارقان افغـان امـوال تجـاري را بـه پـنج ده      سرقت دیگـري در همـین مـاه،    در 

پارچه نخـی   پیگیري شد. سارقان دو بارِ ،از طریق مذاکره و این موضوع،افغانستان بردند 

حکومت قاینات  کوششدهی دادند و در عوض گوسفند گرفتند. خان پنجمحمدرا به غالم

خود را به اطالع کـارگزاري   ناکامیالملک دوم رسید و شوکتاز طریق مذاکره به نتیجه ن

 اي از سـارقان مسـلح افغـان   حرکت دستهق. 1333در رمضان .)70986(همان: رساند

اي بـه حـاجی   نامـه  در،الملک دوم براي جلوگیري از وخامت اوضـاع گزارش شد. شوکت

دولت اسالمی شایسـته  دو  میانچنین اتفاقاتی را  ،چخانسور ۀالحکومشیردل خان، نایب

و ن از سـارقا اموال مسروقه  خواهان استرداد،جواريرعایت دوستی و هم برايندانست و 

 چخانسـور کـرد   ۀرا روانـ حسـین سـلطان  میر ،وي براي ارسال پیام خود آنان شد. تنبیه

و البتـه   بـود خانـه  سـنی  ۀهاي منطق این مذاکرات بیشتر براي سرقت .)1/2914(همان: 

ري بریتانیـا  کنسـولگ  .شد میهرات مربوط ۀاردي به نتیجه رسید که به منطقودیرتر از م

  .)321: 1378کرد (مجتهد زاده، سرقت ثبت گزارش 3نیز در این سال
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ها از طوایف بهلولیسرقت افغان
1

و دالکه 
2  

بخـش مهـم دیگـري از تهدیـدهاي مـرزي       ،هاي تجاريعالوه بر سرقت از کاروان

 در زیرکـوه ق. 1330االخـر در جمـادي  سرقتموارد ایر بود. یکی از متوجه طوایف و عش

تـن از تجـار    10تلگرافی که بـیش از   بنابر. نهادثیر منفی أین تبود که بر زندگی تجار قا

سـرحد   سـوار وارد  15و به بیرجند فرستادند، جانوي افغـان بـا   کردند را امضاء قاین آن

شتر و یک رمه گوسفند به سرقت بردند. این  40الی  30کوه قاین شدند و از اطراف کیبر

و نگرانی تجـار را در   گردیدمالداران بهلولی و عرب از آن حدود  همۀکوچ  موجبحادثه 

در اول خرداد پشم، به مالداران پیش پرداخت داده بودند و باید پی داشت. تجار و کسبه 

 یفتده دست سارقان افغان ببشان اموالو نگران بودند که مبادا گرفتندیمکُرك و قالیچه 

ۀ حکومت قائنات براي برقـراري آرامـش در منطقـ    .)2/8355(مرکز اسناد آستان قدس:

جانوي، سارق افغان فعالً در  که اعالم کرد ،ضمن اعالم وصول تلگراف اهالی قاینزیرکوه، 

  .)4/8355همان: (هرات است و اهالی نباید نگران باشند

ها یک بار اموال بهلولی :چند سرقت در زیرکوه اتفاق افتادق.1331دوم سال ۀدر نیم

خـان، کدخـدا   . عباسـقلی دستگیر کنندنفر از سارقان را  3آنان موفق شدند  به سرقت رفت و

ـ   از صاحبان اموال و مالزمان براي اسـترد  شماريدادبیک بهلولی و اهللا  ۀاد امـوال مسـروق روان

اي بـه  نامـه ق. در 1331لشـوا 21در قاینـات،   مصباح دیـوان، نایـب الحکومـه    .هرات شدند

کـه   ضمن تشریح موضوع مأموریت این گـروه اعـالم کـرد    "چونی چاه"ها در  سرحددار افغان

                                               
را در  خرزطایفۀ بهلولی بزرگترین طایفۀ منطقۀ قاینات بود و دایرة تکاپوي آن، گسترة وسـیعی از نهبنـدان تـا خـواف و بـا      1

، و ساختار درونـی  شد. این طایفه، به سبب جمعیت بسیار گرفت و به سه تیرة مهم نادي، احمدي و حسینی تقسیم میبرمی

  ).142: 1390زاده، شود و مقر اصلی رؤساي آن سربیشه بود (نجفاي در قاینات است که ایل هم خوانده می تنها طایفه
زبان قاینات، از زیرکوه قاین تا درمیان پراکنده بودند و سپس در اطراف حاجی  طایفۀ دوالکه یا دالکه از طوایف مهم فارس 2

  پایاب از توابع زیرکوه اسکان یافتند (همان).آباد، آبیز و چاه 
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برند. وي ضمن ابراز رضایت از همراهی ن افغان را همراه خود به هرات مینفر از مقصرا 3آنها 

بـه نایـب    ،کننـد  یرات تخطـ اگـر از دسـتو  کـه   به سرحدداران افغان هشدار داد ،و مساعدت

  .)1/70958(همان،  بردهرات شکایت خواهد ۀ لحکوما

ـ بار دیگر ر،ق. براي بازگرداندن اموال مسروقه1332ها در سال بهلولیچند نفر از   ۀوان

خطـاب بـه سـرحدداران ایـران و      ق.1332الثانی ربیع28نامۀ کم قاینات درحا شدند.هرات 

داد از مصـطفی، مـردان، حسـین و علـی     :کـرد  اعالم"اه لیالچونی چ"1دارافغانستان و دفعه

(همـان:   نشـود  بـه آنهـا تعرضـی   در رفت و آمـد از مـرز   ، عازم هرات هستند. و بهلولی ۀطایف

شـد و نامـه بـه    باختگان با هماهنگی حکومت قاینـات انجـام مـی   مسافرت مال .)1/70968

هایی براي حـاکم  ن حامل نامه و پیامخروج بود. برخی از مسافرا ةبراي اجاز تنها سرحدداران

  موران غیررسمی و اضطراري حکومت قاینات دانست.توان آنان را مأهرات بودند که می

از  يا رمـه سـارقان، :گرفـت صـورت هایی فراه نیز سرقت ۀاز منطق ،عالوه بر هرات

 صدو نامه در این خصـو  الملک دومشوکتدزدیدند و ق. 1333در سال  رابهلولی  ۀطایف

  . نوشتبه حاکم فراه 

هـا در منطقـه زیرکـوه اتفـاق      ترین سرقتبزرگق. یکی از 1333شعبان  ۀدر نیم

 ،خود ۀخان و هفت نفر دیگر از طایفخان، محمدخان، عثمانگلزارخان افغان با علم :افتاد

 ۀاي از طایفرمه در جنگل حیدرآباد ،آمده بودند به سرخ کوه که در فصل بهار براي ییالق

بـه   چهـار قبضـه تفنـگ و لـوازم دیگـر      س االغ،أر 20،س گوسفندأر 300بارا هريطا

ـ   ۀاموال مسروق ردسرقت بردند. صاحبان اموال و احشام  سـارقان دنبـال    ۀخود را تـا خان

شتر  19به تالفی هم ها . طاهريمعلوم شدسارقان  هویتکردند. در تحقیق حکومت نیز 

                                               
لغت نامه باشی ( مانند ده ،منصبی از مناصب پایین نظامی هند بود» داردفعه«و  گفتندیم» داردفعه«ها به سرحددار افغان 1

  دار). ، ذیل واژه دفعهدهخدا
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 25خود نزدیک کیسور  ۀاز طایف کسانیزارخان نیز با . گلرا تصاحب کردندها  افغان آن از

  .)2/8397(همان:  را سرقت کرد بهلولی و اعراب قاین ۀطایف اموال شتر از

بــه ســردار محمدســرورخان  ق.1333شــعبان  14ۀدر نامــ ،لملــک دوماشــوکت

دو دولت با وجود سکونت سارقان افغان  میانرعایت دوستی نوشت: براي هرات  رانحکم

ـ   در من طـور رسـمی علـی عـرب و     ه اطق سرحدي، وي نخواست آنها را تعقیـب کنـد و ب

سـارقان را  ، تا حـاکم  کردحسینعلی بهلولی را همراه چند نفر سوار حکومتی عازم هرات 

هـا نیـز امـوال خـود را دریافـت کننـد.       و افغـان  بستانداحضار و اموال مسروقه را از آنها 

  .(همان) نیز تنبیه شوندسارقان کرد که الملک دوم پیشنهادشوکت

سارقان  شد: نیز مبادلهیهاینامهروي داد و هاي بیشتري  سرقتق. 1334در سال 

س گوسـفند  رأ 500کـه نزدیـک بـه     ،لیاز مالعزیز پسر مالاسماعیل بهلوافغانی جالبی

احشام را به طرف اسفزار افغانستان بردند و مالعزیز با چند نفر از  ، سرقت کردند وداشت

اي بـه  نامـه  درالملک دوم نیز انش براي بازگرداندن احشام عازم اسفزار شد. شوکتبستگ

از مـرز   را عبـور و مـرور آنهـا    ةاجاز ق.1334محرم 8یران و افغانستان در سرحدداران ا

حاجی محمـد دالکـه    نیز، وقتیدالکه  ۀاز طایفدر سرقت  .)70968-7همان: (خواست

 تـا ، نوشـت به سرحدداران ایـران و افغانسـتان    ايمهناالملک دوم ، شوکتشدعازم هرات 

  .)6/70968(همان: کسی در عبور و مرور مزاحم وي نشود 

در ، محمـد دالکـه   الملک دوم کمتر از یک هفته پـس از مسـافرت حـاجی    شوکت

- داد کربالیی اهللابه سرحدداران نوشت که نشان می ،اي دیگرنامهق. 1334صفر 8تاریخ 

 اوخود عازم افغانستان هستند.  ۀنفر بهلولی براي استرداد اموال مسروق داد بهلولی با چند

اشاره  نیزخان، حاکم اناردره، به جزئیات سرقت به محمدحسن ق.1334صفر 9ۀدر نام

س میش از زیرکوه سرقت کرده و به اناردره برده بودند. أر 300سارقان افغان حدود  :کرد
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بـراي اسـترداد    گرچـه  خش بهلولی تعلق داشـت کـه  باین احشام به شبانان حسین و اهللا

داد کربالیـی اهللا  سـرانجام .رفتند، اما جواب درستی به آنها داده نشد به آنجا احشام خود

الملک دوم از حاکم اناردره صاحب رمه براي بازگرداندن احشام عازم اناردره شد و شوکت

  .)5/8815(همان: خاطر همجواري با وي همکاري کنده خواست ب

  

  جنگ جهانی اول حمدسرورخان درالملک دوم و مشوکت روابط

افغانستان،  سمت ها به قاینات براي عبور بهیو ورود آلمان اول جهانی جنگ آغازبا 

هـاي  واکنش نشان دادند و مرزهاي شرق ایـران کـانون توجـه قـدرت     تانسروسیه و انگل

شهرها و نواحی مرزي قاینـات را   ار، اختیهاي روسی و نیروهاي انگلیسیبیگانه شد. قزاق

ثیر تحت تـأ  کامالًالملک دوم حکومت شوکت ةحوز و به دست گرفتندو جنوب  از شمال

ها پایان یافته  ها با افغانچون اتحاد انگلیسی ،در این دوره1.جنگ جهانی اول قرار گرفت

ت به روابط ایـران  ها نسبنگاه انگلیسیدر نتیجه ، ه بودندها شدها دشمن انگلیسی و افغان

فکـر اتحـاد اسـالمی ایـران،      ،و افغانستان تغییر کرده بود. هیل انگلیسی مقـیم بیرجنـد  

 بیمنـاکی ضعف آن اتحـاد را   نقاطپردازي و یکی از عثمانی و افغانستان با آلمان را خیال

اتحـاد افغانسـتان و ایـران را علیـه      و )1378:77(هیـل،   ها نوشـته اسـت   ایران از افغان

  .)93(همان:  دانسته استها آلمانی کوششحاصل  ،هالیسیانگ

اي آلمانی، کنسـولگري انگلـیس در قاینـات و    هالملک دوم با گروهبرخورد شوکت

در  ،ت و سیستانکنسول انگلیس در قاینا ،سیستان را نیز به واکنش واداشت. پریدوکس

                                               
آثـار فتواهـاي جهـاد در     بررسـی «اده و خلیفـه:  ز براي اطالع از آثار جنگ جهانی اول بر قاینات و رابطه با هرات، نک: نجف 1

)، 1392، سال بیست و سوم، دفتر سوم (پـاییز  گنجینۀ اسنادفصلنامۀ ، »عثمانی بر قاینات و سیستان در جنگ جهانی اول

  .23-6ص 
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اي قاینات را بزرگ ها بر خطر افغان کوشیدالملک دوم به شوکت ق.1333شعبان 8ۀنام

آنها  ۀمعلوم است که اندیش، هاي آلمانی به افغانستان بروندجلوه دهد و نوشت: اگر دسته

هـاي سـرحدي را بـراي     برخالف هندوستان است. آنها احتماالً سعی خواهند کرد افغـان 

خاطر اینکه اتباع انگلـیس در ایـن والیـت زیـاد اسـت،      ه ب ،جهاد علیه قاینات و سیستان

هرگونـه اقـدام علیـه     ،هاانگلیسی با وجود فشار فزایندةالملک دوم شوکت. کنند تحریک

آنهـا در خـاك قاینـات     به نظر آمـد، تهران کرد، زیرا از اجازه  کسب ها را منوط بهنیآلما

ز بـه دقـت هـر خبـر و     کاري بکنند. نایب کنسول انگلـیس در قاینـات نیـ    توانستندنمی

در چخانسـور کـه    از جمله انتشار این خبـر کرد؛آوري میدر افغانستان را جمع يا عهیشا

انـد تـا   کردهسوي مشهد اعزام ه ها دوازده هزار نفر قشون از هرات، قندهار و کابل ب افغان

  .)270: 1382کنند (محبوب فریمانی،  بیرق خود را در آنجا نصب

ی تحرکـات  برخی از سرحدداران ایران ،از افغانستان ناخوشاینددر پی انتشار اخبار 

افـرادي   نیتر مهمخان ثموري از یوسف .سوي مرز را با دقت بیشتري زیر نظر گرفتندآن

 14ستاد. گـزارش وي در  فرها به بیرجند می هاي جالبی از تحرکات افغانبود که گزارش

بـه افغانسـتان و اسـتقبال     هـا یآلمانحکایت از آن دارد که پس از ورود  ق.1333شوال 

و خیـال آشـوب و سـرقت     گاه به هیجـان آمـده  ات، سارقان افغانی قلعههر ۀالحکومنایب

 ۀسـوار در جلگـ   100محمد یوسف ثموري در مقابله بـا تحرکـات احتمـالی     ، اماداشتند

  .)349(همان:  طبس مسینا به استخدام درآورد

 بـر قاینـات و سیسـتان   ي کـه  ثیرتـأ  سببه ها بیتحوالت افغانستان براي انگلیس

 ق.1333شـوال  24هاي مقیم قاینات در گزارش یکی از انگلیسی بنابر. مهم بود داشت،

احساسات عمومی به ویـژه در   مهار،هابا حرکت افغانو  نبودکنترل  قابل ها تحرك افغان

ارتبـاط  سـوي مـرز   و بـا آن  بودنـد  که اکثر طوایف آن جنگجو و سنی مذهب ،سیستان
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 با آغازق. 1337به ویژه در سال  نگرانیاین  .)362(همان:  دشمشکل می داشتند، بسیار

  .شدت یافتها و انگلیسی ها افغانمیان  جنگ

  

  خان درمیانی در هراتموریت حاجی عبداهللامأ

جنگ بر قاینات نیز  ۀهاي روسی سایو قزاق یدر شرایطی که با ورود نیروهاي انگلیس

ها با رسیدن  انگلیسی د علیهها به جنگ جهانی و جها و احتمال پیوستن افغان هگسترده شد

اجی ي به هـرات فرسـتاد. سـفارت حـ    یرالملک دوم سفها افزایش یافته بود، شوکتآلمانی

 ۀنامـ  درثیر شـرایط جنـگ   آغاز شـد کـه تـأ    حالیدر  ق.1333شوال 24عبداهللا خان در 

 نوشـت: در موریت حاجی عبداهللا خان ه براي مأچهار ناماو الملک دوم مشهود است. شوکت

موریـت  مأ سـبب هـرات،   رانمدسـرورخان، حکمـ  بـراي سـردار مح   )507ة با نمـر (اي نامه

هاي غیرمنتظره آمدهاي غیرمترقبه و گرفتاريخاطر پیشه ب داده است:خان را شرح عبداهللا

واري و جخاطر همه ب؛ است مانده اطالعجام نشده و از صحت و سالمت وي بینگاري اننامه

لذا حـاجی   ،انان پیوسته از احوال یکدیگر جویا شونداسالمیت الزم و واجب است که مسلم

مـودت کـه از    بـراي تجدیـد   ،پیشخدمت را که از معتمدان نیز هسـت خان درمیانیعبداهللا

  .)364(همان:  کند تا سالم وي را خالصانه برساندسو روان میبدان فرایض اسالمی است،

و چهـار ذرع بـا    به مساحت بیسـت  یالملک دوم هدایایی شامل قالی بزرگشوکت

بافت قاینات و پانصـد مثقـال زعفـران بـراي سـردار محمدسـرور خـان        ايسورمه ۀزمین

 بـه  سرکشـی  ،خـان درمیـانی  موریت عبداهللایکی دیگر از اهداف مأ ،نامه انیپافرستاد. در

  .)همان(امالك کلیگرد و دستورالعمل ترمیم آن بیان شده است

ساالر کـل قشـون هـرات ضـرورت     ه نایبب اي لملک دوم همچنین در نامهاشوکت

تجدید مودت و دوستی را براي مسلمانان فریضه دانست و هدایایی شـامل قـالی اعـالي    
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وي فرستاد (مرکز اسناد آسـتان   زمینه الکی بافت قاینات و چهارصد مثقال زعفران براي

  .)3/9108قدس: 

ها، شش نفر سوار او خان درمیانی و ناامنی راهموریت حاجی عبداهللاهمیت مأ به سبب

خـان  نقـی فعالیت سواران را براي کلنل میرزا علی ةالملک دوم نحورا همراهی کردند و شوکت

سپس به  ،دو نفر از سواران باید تا جولگاه رفته تشریح کرد:سوار نظام قاینات  ةزیري، فرماندو

 کردنـد راهـی مـی  خان را تـا هـرات هم  گشتند و چهار نفر دیگر حاجی عبداهللابیرجند باز می

ایـران و   اي بـه سـرحدداران  نامـه  درجواز عبور از مرز نیـز   .)365: 1382(محبوب فریمانی، 

ادث ضـمن ذکـر حـو   ،دهقعال ذي 9دیگري در  ۀنام او در.)366(همان:  افغانستان نوشته شد

اقـدامات الزم بـراي دسـتگیري سـارقان و اسـترداد امـوال        از حاکم فراه خواست تـا  ،گذشته

  .)5/70988(مرکز اسناد آستان قدس:  قه به عمل آیدمسرو

موریـت  اهمیـت مأ  ق. حـاکی از 1333ۀ حجال خان ثموري در اوایل ذي زارش یوسفگ

و  فرسـتادن بـه موقـع او   الملـک دوم در  درایـت شـوکت  است و حاجی عبداهللا خان درمیانی 

 ،سـیده از هـرات  گـزارش ر  . بنابروي در جنگ جهانی اولموضع ةبارکردن شایعات درخنثی

 پشـتیبان هرات از امیر قـاین شـکایت کردنـد کـه      ۀالحکومنایب نزداو، ورود هنگامها یآلمان

 ۀالحکومـ نایبگویا ،شایعات بنابرها پذیرایی نکرده است. یو از آلمان ستهاها و انگلیسیروس

یـانی وارد  خـان درم هرات لشکري آماده کرده بود تا به قاینات حمله کند که حـاجی عبـداهللا  

احترام نزدیک چهارباغ جـاي  را با خان درمیانیهرات حاجی عبداهللا ۀالحکومهرات شد. نایب

امیـر قـاین   : ها گفتبه آلمانی بسیار،يوگوها گفتاز  پسطلبید و بارها به مجلس خود داد و 

ی پاسـخ بـه دولـت    با وجـود چنـد بـار تلگـراف    بلکه  ،پذیرایی نکندها یاز آلمان نداشتهقصد 

ها را به کابل دعـوت کـرد و خبـر ورود    یآلمان ،خاناهللاست. بعدها امیر حبیب دریافت نکرده

- امیر حبیب. ها به کابل رسیدیخان درمیانی به هرات نیز همزمان با ورود آلمانحاجی عبدهللا
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بین من و امیـر قـاین خیلـی    «از حاکم قاینات دفاع کرد:  ،هایخان در مقابل شکایت آلماناهللا

  .)412: 1382(محبوب فریمانی،  »اظهار یگانگی و اتحاد هست

  

  خانالملک دوم با سردار محمدسلیمانشوکت ۀرابط

خـان،  آصـف هرات، پسر سـردار محمد خان، نایب ساالر ملکیسردار محمدسلیمان

اعضاي این خانواده در زمـان   همۀدخان بود. محمخان برادر امیر دوستسردار یحیی ةنو

خان به هندوستان تبعید شـدند، امـا در زمـان حکومـت امیـر      حکومت امیر عبدالرحمان

ســردار «خــان بــه کابــل بازگشــتند و مــورد مرحمــت قــرار گرفتنــد.        اهللاحبیــب

هـرات   الحکومۀق. نایب1335با منصب ایشیک آقاسی نظام از سال  »خانمحمدسلیمان

تا سـال   خواندند و او» هرات ةدارالنصر ساالر ملکینایب«وي را؛)1370:166خ،(فر شد

  هرات بود. ۀالحکومق. نایب1338

ت هـرات بـه   هاي حکومـ برگ نامهسر ،ن حکومت سردار محمدسلیمان خاناز زما

بیشـتر  .شـد  مـی با عبارات متفاوتی آغـاز   ها نامهتغییر یافت و "هرات ۀدارالحکوم"نقش

خان نوشته شده اسـت.  ق. از سوي سردار محمدسلیمان1336سال  در متبادلههاينامه

کـه   استشکایت محمدکریم زیارتگاهی  مشتمل برق. 1336االول عیرب23وي در  ۀنام

هایی نیز از مردم قاینات داشت و از از پولش در راه بجد به سرقت رفته بود و طلب قدري

الملـک دوم بنویسـد   اي بـه شـوکت  مینه نامـه در این ز خواسته بودسردار محمدسلیمان 

ۀالحکومدیگري از سوي نایب ۀنام ،دو ماه پس از آن .)9389: مرکز اسناد آستان قدس(

خواستار همکاري  او باشی هرات نوشته شد کهقافلهخان، عریضه محمدنادر ةبارهرات در

الملـک  شـوکت .)2/8731(همان:  طلب وي از محمدعثمان در قاینات بودبراي دریافت 
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بـه احضـار    ،سـردار محمدسـلیمان   ۀضمن اعـالم وصـول نامـ    ،66ةنمر ۀدوم نیز در نام

  .)6/8731باشی اشاره کرد (همان: ن قافلهبدهکاران محمدنادر خا

خر جنگ جهانی اول از اواهاي مرزي قاینات، درگیري بارهدرها نگارينامهبیشتر 

و سپس بر روابط  مرزي بروز کرد کشمکشابتدا به صورت مسائل مرزي شده است. آغاز

سوم پس از  ۀالدول. حسامصورت گرفتمکاتباتی براي حل آن  و نهادثیر قاینات و هرات تأ

ـ   برايق.1335لثانی اخلع از قدرت در جمادي آواز و یـزدان   ۀسرکشی به امالکـش روان

رهاي افغان با مخالفت سوا را تعمیر کند کهکاریزهاي نواحی مرزي  قصد داشتشد. وي 

یـک صـاحب  .دانسـتند یمـ ساکن آواز مواجه شد، زیرا آن سرزمین را خـاك افغانسـتان   

زد و و سـپس   دیـزدان را تصـرف کـر    ۀکاریز قری ،چهار سوار افغان همراه منصب نظامی

آن  پیکه در اتفاق افتاد سواران افغانی و ایرانی در مرز نزدیک آواز خورد مختصري میان 

محرمانـه   يهـا  ادداشـت ی(افتـاد ا کشته شد و یک نفر ایرانی به اسارت هیک نفر از افغان

  .)114، 1393:84،92کنسولگري، 

ار، تحت امر شخصی به نـام  از سواران افغان با لباس مبدل تج در این میان، شماري

دار افغـان در  و محمدشـاه رسـاله   آوري اطالعات شدندنظام محمد در زیرکوه مشغول جمع

که  نفر سواره به چاه کاریزك آمد و به افسر ایرانی خبر داد 20همراهق. 1335اوایل شوال 

 .)128و 120ان، کبودان و چاه کاریزك است (همـان: یزد دولت افغانستان مدعی مالکیت

خیال دارند  آنها که ق. شایعه شد1336ادعاي خود ادامه دادند و در اواسط سال  بهها افغان

ان دایر کنند (فاضلی بیرجند، چاهی خوشاب، شوروك و یزدپنج هاي جدید مرزي درپاسگاه

سندي از بنابرگیخت:سرحدداران افغان واکنش حاکم قاینات را براناقدامات. )1393:239

خان از مزاحمت به سردار محمدسلیمان اي الملک دوم در نامهشوکت ق.1336شعبان  10
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روابـط   ۀبـه مالحظـ   .کرد و از وي خواست سرحدي افغان در قریه یزدان انتقاد1هايرساله

(همـان:   دخالـت نکننـد  ر یـزدان  در امو دهدموران مرزي دستور به مأ ،حسنه و همجواري

به عدم  ،ق. ضمن پاسخ به این نامه1336رمضان  4هرات نیز در  ۀالحکومنایب .)1/9119

ینی داد تا نشطور موقت دستور عقبه ب تعیین حدود مرزي اشاره کرد و براي کاهش تنش

همین سال  ةقعدال در اواخر ذي .)3/9119همان: (له در حضور دولتمردان حل شوداین مسأ

 ۀآبـادي در جلگـ  داران عـرب فـیض  مـال  :نگاري شدنامه موجبمرزي بار دیگر  نیز مسائل

شـکایت  "چاه مال"از حفر چاه در  سبب جلوگیريه خانه از سواران دولت افغانستان بسنی

  .)1/2337همان: (نوشت باره در این )676ة نمر(اي  الملک دوم نیز نامهتکردند و شوک

حکام قاینات و هرات  میانهاي بیشتري ق. نامه1336در سال  ،بنابر اسناد موجود

خان و سردار محمدسلیماناز آنِنامه 5،نامه به دست آمده در این سال 8مبادله شد. از 

حضـور نیروهـاي    در اواخـر جنـگ جهـانی اول،    .استالملک دوم شوکت از سوينامه 3

را به نحو چشمگیري کـاهش  ها  سرقت،مرزداران قاینی در سرحد قایناتکمربند شرق و 

سرقت  پیش از وقوعموفق از هماهنگی  يا نمونه. داد و موجب برقراري امنیت بیشتر شد

بیرجند، در  نایب کنسول انگلیس در2لیوتنان ماتیوز، :گزارش شدق. 1336در آغاز سال 

امیرخان نورزایی با پـانزده نفـر از    که الملک دوم اطالع دادق. به شوکت1336محرم 26

الملـک دوم  شوکتو )1/84361همان: (کنندتا در قاینات شرارت  اند بگوا حرکت کرده

گـزارش   بنـابر .)2/8436رسـانی تشـکر کـرد (همـان:     عخاطر اطـال ه ب وياي از در نامه

و ملکی در سرحد قاینـات را مقصـد خـود     گذشتهفر افغانی از الش شش ن -پنج ،دیگري

                                               
واه دو صد خـواه دو  خ است، اي از لشکر زیر فرمان سپهساالر اي از سپاه بود و در اردوي هندي به معنی پارهفوج سواره» رساله«1

  ، ذیل واژة رساله).لغت نامه دهخداکسی بود که رساله را زیر فرمان داشت، مثل سرهنگ و سردار سواران (» داررساله«، و هزار

2 Lieutenant J.W Matews
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از لیوتنـان   دوبارهالملک دوم ضمن تشکر شوکت .)1/84361(همان:  تعیین کرده بودند

ي بـه  چهـار نامـه بـراي همـاهنگی نیروهـاي سـرحد       ،رسانی به موقعماتیوز بابت اطالع

زیرکـوه، حـاجی    ۀالحکومنایب زیرکوه، محمدیوسف خان ثموري ۀخان رئیس امنیعبداهللا

  .)2/8436-3قاین نوشت (همان:  ۀکومالحنایب ۀآباد و گماشتبیک در مژنعباس

هـا از افغانسـتان بـه     سـرقت روند ي قاینات،استقرار امنیت در مرز سرحد ۀنتیج در

- ساکن کفتري هرات نزد نایـب  بارکزایییکی از اعضاي قوم  مثالًمعکوس شده بود.قاینات 

سارقان  و وي رد اند را به قاینات برده شکایت کرد که سارقان ده نفر شتر او هرات ۀمالحکو

اي بـه  نامه بارههرات خواست در این  ۀالحکوماز نایب است. او گرفته را تا خط سرحدي پی

حجـه ال اول ذي مربوط بهاز این سال  دست آمدهه الملک دوم بنویسد. آخرین نامه بشوکت

باختگان خواستار مکاتبه بـا  الم و استسارقان و استرداد شتران تگیري ق. براي دس1336

(همــان:  انــدشـده خــود  ۀســروقحکومـت قاینــات بـراي تجســس و بازگردانــدن شـتران م   

13/8731(.  

  

  موریت احمدعلی بیک در هراتسرقت دشت بیاض و مأ

در ل مـرزي  ئها و مسـا  از سرقت هاي اندکی گزارشق. 1334-1336هاي سالاز

ایـن   در نظر گرفـت: ها ثبت این گونه گزارش کاهش توان درمی را است. دو عامل تدس

ۀ سـوم، مـدتی بـر    الدولـ خان، حسامدوره مقارن اوج جنگ جهانی اول بود و امیر معصوم

در  ،وي در دست نیست. از سوي دیگر ة حکومتدور ي ازاسنادقاینات حکومت کرد، اما 

ربند شرق را در نوار مرزي افغانستان تشـکیل داده  این دوره نیروهاي روس و انگلیس کم

هاي سرحدي قاینات نیز تحت فرمانـدهی حیـدرعلی ثمـوري، از مـرز دفـاع      بودند و نیرو

  شد.می نظارتتحرکات مرزي به دقت  بر کردند ومی
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کـه محـل وقـوع و     اسـت  گـزارش شـده   یسوم، سرقت مهمـ  ۀالدولحسام ةاز دور

هـاي سـرحد قاینـات     . بیشتر سرقتتفاوت داشتقاینات  هاي سرقت گریبا د، انعکاس آن

حکام قاینات با حکمرانان مناطق غربی افغانستان نظیر هرات،  ۀو تنها با مکاتب بودداخلی 

داخله  خانۀارتوز دو انعکاس کمتري در سبب،همین به  و شدوفصل میفراه و اناردره حل

الدولـه بـر قاینـات و    حکومت حسامزمان در ق.1335ا در اوایل سال ام ،و خارجه داشت

بریتانیا، از جمله مقداري ۀاموال چند تبعالملک دوم در تهران، در خضري، اقامت شوکت

سـارق دشـت    .)195: 1393هـاي محرمانـه کنسـولگري...،    داشتدیا(غارت شد فیروزه

 الملکحکمرانی مجدد شوکت آغازو وزارت داخله در  گردیدمعرفی نامی  بیکزال ،بیاض

  ري سارق جویا شد. یبراي دستگ را اقدامات وي ۀنتیج ،2372ةنمر ۀنام در،دوم

راه ق. از مشهد بـه مقصـد بیرجنـد    1335االوليجماد23در الملک دومشوکت

وزارت  ۀق. در پاسخ به نامـ 1335االول عیرب14در  ) و پس از استقرار،65(همان: افتاد

نی کرد، زیرا سارقان خود را بـه خـاك افغانسـتان    از دستگیري سارقان اظهار ناتوا ،داخله

او از وي شـد.  وجو پرسرا مسئول دانست و خواستار  سوم ۀالدولوي حسام رسانده بودند.

که قاینی باشـند و در غیـر ایـن صـورت،     را در صورتی ممکن دانست  دستگیري سارقان

  .)2/70986: مرکز اسناد آستان قدس(باید با حکومت مذاکره کندجه کارگزاري خار

که در گذشـته حکـام قاینـات     رو قابل توجه استاز این  ،الملک دومشوکت پاسخ

دادند و کمتر به کارگزاري خارجه اجـازه  طور مستقل فیصله میه هایی را ب چنین سرقت

یاالولـ يجمـاد 23مـورخ   ۀر نامـ الملک، وزیر داخله، دحسین عدل .شدمداخله داده می

یت جـد  خواسـتار  ،بیک به عنوان سارقضمن معرفی زال ،مالملک دوبه شوکت ق.1335

 ةهنوز پروند که الملک دوم در جواب اعالم کردشوکت اما گردید،له أاین مس وي در حلّ
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غفلـت   سببه است و دستیابی به نتیجه را نیز ب را بررسی و مطالعه نکرده حکومت قبلی

  .)1382:506(محبوب فریمانی، دانست سارقان مشکل در دستگیري

الملک دوم اظهار تعجب کرد، زیرا با توجـه بـه نفـوذ    شوکت پاسخوزارت داخله از 

با اعتقاد وزارت داخله نسبت به وي منافات داشت و به نوشتۀ او ،يوي در مناطق سرحد

: (همان »توان این جواب را از شما قبول کردابداً نمی«همین جهت با صراحت اعالم شد: 

 در بـاب الملک دوم نیز کشف و استرداد اموال مسروقه کرد. شوکت را مسئول اوو  )535

انـد و وارد خـاك افغانسـتان    که چون سارقان افغانی بـوده  توضیح دادناتوانی خود چنین 

باشـد   اطمینان داد تا جایی که ممکن ولیبه صورت جدي اقدام کرد، تواننمی ،اندشده

  .(همان) پیگیري کندله را مسأ

بـراي   تلگرافـی  سـوم  ۀالدولبا وساطت حسام ق.1335شوال  15در وزارت داخله

 حکومـت هـرات،   سـوم،  ۀالدولـ که با اتکا بر اظهارات حسام کردالملک دوم ارسال شوکت

 سـوي از ه است:و اموال مسروقه نیز توقیف شد کرده حبسو دستگیر رابیک سارق زال

ه و بخشـی از  ده و شناسـایی کـرد  ، سـارقان را دیـ  دو نفر به هرات رفته سوم ۀالدولحسام

الملک دوم را توبیخ کرد که چرا شوکت ،ند. وزارت داخلهمسروقه را نیز مسترد کرد اموال

در حالی کـه حکومـت هـرات از پـس      است، اموال هیچ اقدامی نکرده ۀبراي استرداد بقی

ملـک  لاموران وي مضایقه نخواهد کرد. در این نامه به شـوکت مسروقه به مأ يدادن اشیا

باید هر طـور کـه مقتضـی     ،شماست ةعهدچون مسئولیت این سرقت بر :دوم تأکید شد

  .)544همان:(مسروقه اقدام کنید ياشیا ۀبراي استرداد بقی ،دانیدمی

سـوم اشـاره    ۀالدولـ حسام يها کوششاي از به گوشه پاسخ،الملک دوم در شوکت

اد، ولی سرحدداران افغان از سفر آنها مور به هرات فرستاي مأسوم عده ۀالدولحسام :کرد

شدند و چون سـارقان در خـاك افغانسـتان     شانموریتۀ مأکردند و مانع ادام جلوگیري
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اعـزام   ياگـر چنـد نفـر    به نظر وي،شد. موران آن دولت اقدام میاز طریق مأباید  ،بودند

هین بـه  تـو  ند، ایـن موضـوع موجـب   کرد میمتوقف آنها را و سرحدداران افغان  ندشد می

 . ويیافتمناسبی  ۀزمین ،به ناچار باید با گذشت زمان خواهد بود؛ بنابراین ودولت ایران 

 ،انـد  را پـس گرفتـه  برخی امـوال مسـروقه    مأموران حسامه الدولۀ سوم را که گزارش این

  .)545: همان(.ید نکردأیت

 بنـابر الملک دوم اظهـار تعجـب کـرد، زیـرا     وزارت داخله بار دیگر از جواب شوکت

موران بـود، مـأ   رسـیده به وزارت داخله  سوم ۀالدولکه در زمان حسام ،هاي سابقگزارش

دسـتگیر،   آنـان ،ده و بـا مسـاعدت حکومـت هـرات    سارقان را تا اسفزار تعقیـب کـر   ،وي

 ،هحکومت قاینات تغییر کـرد  اکنون ولی چون ،بود همحبوس و اموال مسروقه توقیف شد

اسـترداد امـوال بـا توجـه بـه       که کید کردالدوله تأ. مستشارته اسنتیجه مانداین کار بی

  .)552همان: (قدرت و نفوذ شما آسان است

والـی هـرات از عبـور    کـه  گـزارش داد   ق.1335یالثـان يجماد28ریدوکس در پ

. اسـت  جلـوگیري کـرده  سوم از مـرز یـزدان    ۀالدولالملک دوم و حسامنمایندگان شوکت

 ةبـار اخبـار متعـددي نیـز در    .)81، 1393، لگري انگلستانهاي محرمانه کنسو(یاداشت

از  ق.، پریـدوکس 1335رجـب   13بنابر گـزارش رسید. یبیک به قاینات مسرنوشت زال

 6در حـدود -از سـران معـروف راهزنـان    -فرزندانشبیک و زالمطلع شد که طریق آواز 

بر روابط داخلی حکام  سرقت نه تنهااین .)89(همان:  اندفروردین در هرات زندانی شده

ام افغانستان نیز شد. تغییراتی در حکّ موجب، بلکه تأثیر داشتقاینات و رابطه با انگلیس 

الحفـظ  و تحت را عزلاسفزار  ۀالحکومنایب ق.1335شوال  1گزارش پریدوکس در  بنابر

  .)124(همان:  به هرات فرستادند
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سـوم را   ۀالدولـ زارش حسامگارزش الملک دوم نیز در جواب وزارت داخله، شوکت

؛ خود را امري علنی براي تمام اهالی قاینات دانست 725ةو مطالب گزارش نمر دتنزل دا

قابل  بود وسوم تنها اظهارات یک نفر افغانی  ۀالدولگزارش سابق حسامبه نوشتۀ او، مأخذ 

کـه   را افـرادي  دیگـر محمـدخان، میرحسـین سـلطان و    دوسـت  .شد میشمرده ناعتماد 

 "چـاه لـیال  "قـراوالن سـرحدي افغانسـتان در    مور هرات کرده بـود،  أسوم م ۀالدولسامح

 بـه اگر دولت ایران تـوهین  که الملک دوم در پایان اعالم کرد . شوکتکرده بودندمتوقف 

رار اص بر اثرسرانجاموي اطاعت خواهد کرد. وي  ،ردیپذیمبار دیگر را براي اعضاي دولت

ن را بیست روز دیگـر  مورانی به هرات بفرستد و زمان عزیمت آنامأ پذیرفتوزارت داخله 

  .)551(همان:  قرار داد

ق. الینحل باقی ماند و پـاي انگلـیس   1336سرقت دشت بیاض تا اواسط سال  ةپروند

به  نامه اي ق. کنسول انگلیس1336رجب  21در  .)1/70500(همان:  شدله باز ه مسأنیز ب

مخصـوص   يمورهرات تقاضاي اعـزام مـأ   ۀالحکومنایب آن، الملک دوم نوشت که بنابرشوکت

 ،دن بـه موضـوع سـرقت   دالیوتنان مـاتیوز بـراي پایـان    ه بود.دکربراي تحویل اموال مسروقه 

ـ   :و اعالم کردنمود الملک دوم تکرار مور را از شوکتتقاضاي اعزام مأ دسـت آوردن  ه پـس از ب

  .همان)(انعی نداردتمام اموال مسروقه قسمت کردن آن بین صاحبانش م

ـ   ۀالدولبا حسام ،مورتیوز پیشنهاد کرد قبل از اعزام مأما ه سوم نیز مذاکره شود، زیـرا ب

سـه   .)همـان (به هرات داشته اسـت  مورالدوله نیز قصد اعزام مأحسام ،طوري که وي شنیده

سـوم،   ۀالدولـ حسام بنابر آن، الملک دوم نوشته شد کهدیگري به شوکت ۀنام ،روز پس از آن

 14پریـدوکس در   .)3/70500(همـان:   ه بـود اي را به هرات فرسـتاد خان اناردرهرسولغالم

الملک دوم در ارسال نماینده را بنا به تقاضاي اقدام شوکت ،گزارش خود درق. 1336شعبان 

احمدعلی  ،الملک شوکت اینکهو  هرات و پس از مشورت با خود بیان کرده است ۀالحکومنایب
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 بـه ویـژه  (ۀمکشـوف  ۀتـا امـوال مسـروق    ه اسـت را به هـرات فرسـتاد   آواز ۀالحکومببیک، نای

به هدایاي حاکم قاینات بـراي   ،ها) را مسترد کند. پریدوکس در گزارش خود همچنینفیروزه

 اینکهاشاره کرد و ـ   شامل یک تخته قالی و مقداري زعفران؛ساالر هراتالحکومه و نایبنایب

در هـرات پـیش    که براي اموال خودشرا  مشکالتی قصد داردین تدبیر الملک دوم با اشوکت

 البتـه  )250: 1393، انه کنسـولگري انگلسـتان  هاي محرماشتد(یاد، برطرف کنداستآمده 

موریـت عبـداهللا خـان    و در زمـان مأ  فرسـتادند یمیی چنین هدایا بنابر مرسوم،حکام قاینات 

اري حاکم کرمان نیز قالی و زعفـران قاینـات   خسرو بختی برايدرمیانی نزد محمد سرورخان 

  )409: 1382ه بود (محبوب فریمانی، هدیه فرستاده شد

اي، خـان انـاردره  رسـول الملک دوم و غـالم بیک، قاصد مخصوص شوکتاحمدعلی

بودند، پس از انجـام مأموریـت   الدوله سوم، که به هرات اعزام شدهقاصد مخصوص حسام

منصبان هرات قسمتی . صاحببازگشتندبه آواز  جداگانه کق. هر ی1336رمضان  19در 

س قـاطر و یـک قبضـه    هـا، دو رأ از قبیل فیروزه ـ  از اموال مسروقه را که کشف شده بود

هـاي  به احمـد بیـک تحویـل دادنـد. طبـق شـنیده      ـ   تفنگ متعلق به جمعدار نورمحمد

هـدایایی بـراي    ور،، بـا دو فرسـتادة مـذک   سـاالر هـرات  الحکومه و نایـب پریدوکس، نایب

هاي محرمانه کنسـولگري،  یاداشتالدوله سوم فرستاده بودند (الملک دوم و حسامشوکت

سـاالر یـک   س اسب و یک ساعت طال با زنجیر و نایـب والی هرات یک رأ .)261: 1393

س اسـب و  یـک رأ و الملـک دوم  قواره قماش کُرك و چهـار قـواره کـرك بـراي شـوکت     

.)265(همان:  ندسوم فرستاده بود ۀولالداش براي حسامساالر دو قواره قمنایب
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  ها در افغانستانري سرقتیموریت براي پیگمأ

ق. و 1333مـوارد در سـال    نیتـر  مهـم براي بازگرداندن اموال مسـروقه، از  پیگیري 

به مرزي  ۀهاي پنهانی هر واقعجزئیات بیشتري از الیه ها،و مکاتبات و گزارش بودق. 1337

پیگیـري   مـوارد از تـرین  کامـل و  تـرین  مهـم موریـت مـددخان یکـی از    مأ.دهندیمدست 

ک سوار به افغانستان رفتند الملک دوم با یشوکت سويمزار از هاست. مددخان و علی سرقت

 ق.1333الثـانی  ربیـع 25ۀدوم در نامـ  الملکاي سرحدي را فیصله دهند. شوکتلهتا مسأ

 مور رسمی دولـت مددخان مأ که افغانستان اعالم کرد ولتی ایران وخطاب به سرحدداران د

  .)1/2759(همان:  جلوگیري کنندوآمد وي فتر ازاست و سرحدداران نباید 

از  يا نمونـه ،آن هاي مربـوط بـه  نامه وق. 1337چند سرقت مرزي در سال وقوع 

 ایـن اسـناد  مجموعه کامل آن در ۀکه دو نمون ،. این شواهداست مشکالت آن پیگیري و

کننده را بیشـتر در نـواحی فـراه، الش و جـوین     هاي ناامیدپیگیرياست، در دست سال 

به ایـن منـاطق   موران رسمی حکومت قاینات چند بار بان اموال و مأدهد. صاحنشان می

ـ   ۀنتیجـ  ،هـرات  ۀبـرخالف منطقـ   اما ،مسافرت کردند دسـت نیامـد. سـرقت    ه دلخـواه ب

اهللا خان از که سردار حبیبـ ق.  1337صفر  11ا از طبس مسینا در هگوسفندان بهلولی

از  ـ  ه بـود افتادکوتال فراه نیز در با حاکم اناردره و سپس حاکم ه ودرا تعقیب کررزه آن

 ها، دراز بهلولی ،اهللا، غالمرضا و حاجی حسینموارد است. ابوتراب عباس، لطفاین ۀجمل

کوتـال   دریافت رشوه از سويپیگیري رادر ناکامی  الملک دوم، سببشکایتی به شوکت

  .)28/70975همان: (هاي تهانه از دزدها بیان کردندفراه و سواره

از سوي  است،ة آن در دستبارهاي بیشتري در هایی که نامه یکی دیگر از سرقت

الملک محمدحسین شورسانی قاینی نزد شوکتعلی :گرفت صورتهاي الش و فراه  افغان

. وي رد سارقان را تـا الش و  اند دهیدزدافغان پنج شتر وي را که سارقان  برددوم شکایت 
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اما شترها بازگردانده نشدند  ،را شناسایی و حتی به حاکم الش معرفی کرد آنهاجوین برد و 

رجـب 28مـورخ (اي رسـمی  وي در نامـه  یاري خواسـت. الملک دوم باخته از شوکتمال و

و جوین، پـس از اظهـار دوسـتی و    خطاب به سردار محمدعمرخان، حاکم الش  ق.)1337

گونه رفتارها با همجـواري، دوسـتی و اسـالمیت    این :داین سرقت اعالم کرتشریح ماجراي 

باخته را همراه نامه فرستاده تا در دادخواهی او دقت این بار مال که منافات دارد و اشاره کرد

حـاکم   ۀمسافرت نامـ  باختگان در دومیند. مالنو اموالش را بازگردان صورت گیردبیشتري 

بازگردانـدن  مور را نیـز مـأ  محمودخان ثمـوري   ،الملک دومشوکت.قاینات را همراه داشتند

عملکرد حکـام افغـان در    حاکی ازهاي وي گزارش.)4/70988(همان: اموال مسروقه کرد 

 سرتاسـر وي  ق.1337شـعبان   18در  ،مود خان ثمـوري گزارش مح بنابراین زمان است. 

گاه، سارقان اهالی الش، جوین و قلعه کرد و شترها را نیافت، اما جوو  جسترا الش و فراه 

 اومالعلی درهی معرفی کردند کـه   ۀاکبر از طایفرا امیر سیدمحمد، غالم نصیرالدین و علی

هـرات ببـرد. محمودخـان    سـوي  شترهاي مسروقه را به امیر رحمان درهی سپرد تا به نیز

سیستان بازگشت و وي  ۀالحکومالدوله، نایبرضا خان صمصامثموري ناموفق نزد امیر محمد

خسارت شترهاي مسروقه را مـددخان   که باید داعالم کر ،ومالملک دتلگرافی به شوکت در

  .)5/70975اي مددخان هستند (همان: ، زیرا سارقان پسر عموهبدهد

ار سرد یافت و گرچه ت الش ادامهسرق پیگیري خان ثموري برايموریت محمودمأ

هـار  اظکسـی  گـاه  ، امـا در قلعـه  انددهشتر به این حدود نیاور گفت کهمین خامحمدعمر

سـردار محمـدعمرخان حـاکم الش،     ةخان، برادرزادنظرخان پسر شیرعلی که داشته بود

 توانسـت محمودخان  .اکبر درهی خریده استشترها را از سارقی به نام فوالد فقیر و علی

20د، اما نظرخان بـه همـراه   ر منزل نظرخان شناسایی کنوقه را دیکی از شترهاي مسر

سردار محمدعمرخان  شکایت نزدنفر مسلح با محمودخان درگیر شدند و محمودخان نیز 
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در این زمینه بایـد بـا   دریافت نکرد. به نظر محمدخان ثموري، جواب درستی  برد، گرچه

، زیرا سردار محمـدعمرخان  شد میهرات مکاتبه  ۀالحکومخان یا نایبسردار عبدالرحمان

  .)10/70975پاسخگو نیست (همان:این مسائل ةبارم الش درحاک

صـورت محلـی   ه ب ـ  اف تا سیستاناز خوـ   در شرق ایرانخاندان علم حکمرانیرو قلم

ا بـه رسـمیت نشـناخته    هنوز یکـدیگر ر ایران و افغانستان دو دولت از آنجا که شد و می اداره

از زمـان  ارتبـاط مسـتقیم برقـرار کننـد.     بـا هـرات   داشتند ینات اجازهقا ام محلیحکبودند، 

در تهـران  افتتاح سفارت سپس و آن از سوي ایران  شناختن رسمیتبه استقالل افغانستان و

ــوال  3در ــماره 1338ش ــد، ش ــازدهم، ص56ق. (رع ــال ی ــالید، )1، س ــردار ر ح ــه س ک

توانست روابط دو میاي هواقعهر ،بود دوستیةتنظیم معاهد در حالدر تهران  عبدالعزیزخان

تعامـل و   ،پس از برقـراري روابـط رسـمی دو دولـت     ،رواز اینثیر قرار دهد. تأدولت را تحت 

 ۀروزنامـ به گواهی .شدتري پیگیري به صورت جديمرز قاینات در جلوگیري از تنش مرزي 

ـات و    الملـک دوم بـر اثـر اقـدامات شـوکت     ق.)1339جمادي الثانی  9(ایران  حکمـران قاین

ایـن فرمانـده   ،قـواي سـرحدي  ة و سردار محمد انورخان، فرمانـد  میان اوسیستان و مکاتبات 

 گونـه هـر   بـارة درو کـرده مسـاعدت  ابراز،دولت ایران موراننسبت به هر گونه تقاضاهاي مأ

بـدین  .اسـت نظر گرفتـه و قـول همراهـی داده    در دو دولت را میاندوستی  ،وقایع سرحدي

سـفر  هـا بـا آسـودگی    قافلـه و اسـت  حاصل شده ها راهامنیت در خطوط سرحدي و یب،ترت

در انتظـام  «و حکمـران قاینـات    گردیده اسـت هاي نظامی سرحدي نیز دایر و پست کنندمی

، این خبـر یک هفته پس از ،)1، سال پنجم، ص839ة (ایران، شمار »دمراقبت کامل دارآنها 

سیستان در یج گگر ۀطایفافراد از  شماريۀاز حمل فرستاد وانورخان گزارشی به هرات محمد

خواستار تعقیـب و تنبیـه    ،الملک دومبه شوکت اينامه دروي کرد.به خاك افغانستان انتقاد 

وزارت  اسناد ویآرش(افزوده شوددو دولت  مورانشد تا بر استحکام مبانی دوستی مأ مرتکبین
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ی از این نامه نیز براي سـردار عبـدالعزیزخان در   رونوشت ق.).1339- 69- 23- 7امور خارجه، 

توجهی حکومت سیسـتان و  از بی،ایرانۀخارجامور در نامه به وزارت ه شد و او تهران فرستاد

چنین حوادث  ندگاه مایل نیستاگرچه یقین دارد اولیاي دولت ایران هیچ«:قاینات انتقاد کرد

ـات و    يدکمؤوامر ا دو ملت و دولت شود وسف باري موجب کدورت تأ از مرکز به حکـام قاین

سفانه نـه تنهـا   ولی متأ ،سیستان براي تحکیم مناسبات و پرهیز از اینگونه حرکات صادر شده

نتایج منفـی ایـن   . وي در پایان به»زیادتر نیز شده استاینگونه حوادث واقع نشده بلکه  مؤثر

دولت ایران توجه جدي و اقـدامی   رکه اگ پرداختثیر آن بر روابط دو دولت گونه اقدامات و تأ

صبر طوایـف سـرحدي افغـان را لبریـز      ، تکرار چنین اقداماتی پیمانۀثر در این زمینه نکندمؤ

خواهد کرد و درصدد انتقام برخواهند آمد و پیشنهاد داد به حکومت سیستان و قاینـات امـر   

در آینـده از  ضمن جلب رضایت حکومت سرحدي و احقاق حقوق رعایـاي افغانسـتان،    ،شود

  ق.).1339- 69- 7- 18و 19(همان:کندبروز چنین وقایعی جلوگیري 

  

  نتیجه

ایــران و افغانســتان در منــاطق مــرزي تــنش ،اول و دوم الملــکشــوکت ةدر دور

روابط اقتصادي و اجتماعی در دو  .نستان تثبیت شدو مرزهاي قاینات با افغا فروکش کرد

از طریق اعـزام   حکام قاینات و هراتسیاسی ط روابو در پی آن سوي مرز جریان داشت

که در حالیاسناد و مدارك موجود، بنا بر گرفت.اي رسمی انجام هفرستاده و ارسال نامه

قاینات و هـرات  اهالی ،نداشتندروابط رسمی  هنوز ن و افغانستاندو حکومت مرکزي ایرا

 محلـی را مشـکالت   دندیکوشـ یمنیز  دو منطقهدر سطح وسیع در ارتباط بودند و حکام 

و حکام هر  بر تسهیل روابط بود، زیرا ساکنان مبتنی ،ام محلیسیاست حکّ له دهند.فیص

  داشتند. بسیارمنطقه منافع مشترك  ، دردو
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نامۀ مبادله شده میان حکام قاینات و امراي هرات و دیگـر منـاطق    29از بررسی 

 2ق.1321-1339هـاي  سالدر ر جوین و چخانسو ،اناردره، الش غرب افغانستان مانند

ــه  ــعدالدین،  را نام ــراهیم س ــه 5اب ــرور را  نام ــردار محمدس ــه  7خان، س ــردار را نام س

 الملـک شـوکت  ،برابـر . در اندخان نوشتهرا سردار محمدعمرنامه  1محمدسلیمان خان و

نامـه   1خـان،  نامه براي سردار محمدسلیمان 3خان، نامه براي سردار محمدسرور 4دوم 

 2نامه براي حاکم انـاردره و   1نامه براي حاکم فراه،  2ساالر کل قشون هرات، ایببراي ن

 دهدمکاتبات نشان می شمار.ان حاکم الش و جوین نوشتدار محمدعمرخنامه براي سر

- ها اشارهدر هیچکدام از نامه ، امااستبودهو ممتد دو سویه  آنها روابط سیاسی که گرچه

 مانندمسائل جزئی و محلی  مشتمل بر مکاتبات نیزو موضوعات نیستاي به اوامر دربار 

زنان، اختالفات مرزي، اجازه مهاجرت ، انقاچاق کاال، آزادي سارق ها به قاینات،فرار افغان

  است.  اروصول طلب تج سرقت و، تجدید دوستی

مور و أ. از حضور مکردندموران رسمی و غیررسمی جابجا میمأ راهاي رسمی نامه

حـاکم  فرسـتاده   4بـه  قاینات اسنادي به دست نیامد، امادر  ینده رسمی حکام افغاننما

 ندشد میمقیم هرات ،موریتمأ هنگام موران تنها. این مأه استهرات اشاره شد بهقاینات 

سـلطان،   از آنها طـوالنی بـود. داروغـه محمدحسـین، عبـدالکریم     موریت برخی مدت مأ و

بیـک  خـان درمیـانی و احمـدعلی   ، حـاجی عبـداهللا  بیـک مـزار، میرحسـین   مددخان، علی

ـ المبودند که از سـوي شـوکت   هاییفرستاده هـرات و برخـی دیگـر از    ک اول و دوم بـه  ل

  افغانستان رفتند. شهرهاي مرزي 

 وهاي شخصی مسافرت برايران ایرانی و افغانی قاینات به سرحددا امحکمکاتبات 

 15گرفـت.  انجام میمحلی هنگی حکومت که با هما بود نیز مربوط به آنرفع مشکالت 

ر عبو سببن و تنها اسامی عابرا کهاست تاکنون شناسایی شده،ها نامهگونه مورد از این
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-1337هايسالدرو  است ها خطاب به سرحدداراننامهمسافران در آن متفاوت است. 

خطـاب بـه   طـور عـام   ه بآن مورد  9،بر اساس موضوع و محتوا .اندشدهنوشتهق. 1331

مـورد خطـاب بـه سـرحدداران افغـان       2اسـت و  سرحدداران دولتین ایران و افغانستان

در چونی چاه آتشان و چاه تیـغ و  مورد خطاب به سرحدداران افغان  2دار چاه لیال، دفعه

  مورد خطاب به گلزارخان سرحددار چاه لیال. 1

گـزارش   و چنـد احشـام  سـرقت :روابط حکام بود مواردیکی از هاي مرزي  سرقت

بهلـولی، دالکـه و    ماننـد طوایـف قاینـات    .هاهاي تجاري یا روستااز سرقت کاروان اندك

بودنـد. طوایـف   افغان ن ااهداف سارق ترین مهمخانه طاهري در زیرکوه قاین و جلگه سنی

بیشتر  ها سرقت اینداشتند. دست ها  نورزایی و غلجایی در سرقت مانندافغانی مرزنشین 

. نـد کرد میبیشتر همکاري به طرف افغانستان بود و حکام هرات با مالباختگان  از قاینات

. بـود حکام فراه، الش و جوین بـراي اسـترداد امـوال مسـروقه کمتـر      همکاري در مقابل 

کاریزهـاي   ةبارق. در1335اختالف نظر بر سر مناطق مرزي در محدوده قاینات از سال 

  ادامه یافت.رضا شاه  ةدوردر یزدان بروز کرد و تا حکمیت آلتاي 
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  و مآخذ منابع

  اسناد

  .5-15پرونده -30کارتن -ق.1326آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، سال 

  .23و  19و 18، 7، پرونده 69، کارتن 1339سال  __________________

، 43/5171، 1/2914، 1/2903، 1/2763، 1/2759، 1/2337،10/2560مرکز اسناد آسـتان قـدس   

32/8171 ،2/8355 ،4/8355 ،2/8393 ،2/8397 ،2/8436 ،3/8436 ،1/8492 ،1/8603 ،

2/8731 ،6/8731،10/8731 ،13/8731 ،17/8731 ،5/8815 ،3/9108 ،1/9119 ،2/9119 ،

3/9119 ،9389 ،1/70500 ،3/70500 ،1/70605 ،3/70941 ،1/70948 ،1/70955 ،70956 ،

2/70956 ،1/70958 ،1/70968 ،3/70968 ،4/70968 ،6/70968 ،7/70968 ،1/70969 ،

3/70969 ،4/70969 ،5/70975،10/70975 ،28/70975 ،1/70982 ،1/70983 ،2/70986 ،

2/70988 ،3/70988 ،4/70988 ،5/70988 ،1/71000 ،4/71022 ،71076 ،3/71482 ،

2/71919 ،3/71919 ،4/71919 ،5/71919 ،1/74263 ،1/84361.  

  

  ها کتاب

چـاپ   ،بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهسـتان )، 1371(حسینآیتی، شیخ محمد 

  نتشارات دانشگاه فردوسی.ا :مشهد دوم،

 :ترجمـه  گزارش سـلطنت کابـل)،  نژاد (افغانان، جاي فرهنگ  )،1376(الفنستون، مونت استوارت

  آستان قدس رضوي. :محمد آصف فکرت، مشهد

گزارش سفر بـه بخـش جنـوبی آسـیاي     سفرنامه خانیکوف، )1375(خانیکوف، نیکوالي والدیمیروویچ

  سسه چاپ و انتشارات آستان قدس.ؤم :اقدس یغمایی، ابوالقاسم بیگناه، مشهد :ترجمه ،مرکزي

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه دهخدا،اکبر، دهخدا، علی

  .عطاردي :اردي، تهرانعزیز اهللا عط :، به کوششجغرافیاي نیمروز )،1374(ذوالفقار کرمانی
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، ق1324-1207هاي الوقایع تاریخ افغانستان در سالعین)، 1368(ریاضی هروي، محمدیوسـف 

  بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. :محمد آصف فکرت هروي، تهران :به کوشش

سـازمان   :، تهـران فرهنگ جغرافیاي کوههـاي کشـور  )، 1379(سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 

  نیروهاي مسلح. یایجغرافی

  بوعلی. :تهرانتحف اهل بخارا،  )،1369(الدین بن عبدالرئوفسراج

  موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. :، تهرانزندگانی سیاسی خاندان علم)، 1377(شاهدي، مظفر

  دانشگاه فردوسی مشهد. :، مشهدفارسی هروي: زبان گفتاري هرات)، 1376(فکرت، محمد آصف

موسسـه   :محمـد آصـف فکـرت، تهـران     :، بـه کوشـش  نشینان کابلکرسی،)1370(ديفرخ، سید مه

  پژوهش و مطالعات فرهنگی.

  .شهرستان خواف ، استان خراسان رضوي،)1389(کشور يهايآبادفرهنگ جغرافیایی 

  .استان خراسان جنوبی، شهرستان درمیان ،)1389(ایران يهايآبادفرهنگ جغرافیاي 

 ،فرهنگ جغرافیایی ایران خراسـان )،1380(نگلستان مستقر در هندوستانکارکنان وزارت جنگ ا

  .اسالمی يها پژوهشبنیاد  :کاظم خادمیان، مشهد :ترجمه

اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و بازرگـانی   )، 1388(لندور، آرنولد هنري سـاویچ 

    اطالعات. :عبدالرشیدي، تهراناکبر علی :، ترجمهایران در آستانه مشروطیت؛ در سرزمین آرزوها

سـازمان   :مشـهد بیگانه در شـرق ایـران،    يها دولتاسناد حضور )، 1382(محبوب فریمانی، الهه

  و مرکز اسناد آستان قدس رضوي. ها موزهها، کتابخانه

ملـک محمـدي    درضـا یحم:، ترجمـه امیران مرزدار و مرزهاي خـاوري )، 1378(زاده، پیـروز مجتهد

  رازه.شی :نوري، تهران

ثیر آن بر تجزیه الش و جوین از ایـران  أها و تزاییبررسی رابطه حکام قاینات با اسحاق«نجف زاده، علی،

  جمشید کیانفر، تهران.:، به کوشش5ش، 1393، ، مزدك نامه»در دوره قاجار

لعـات  فصـلنامه مطا ، »نقش و جایگاه طوایف در ساختار نظامی قاینـات در دوره قاجـار  «نجف زاده، علی، 
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نگاهی به روابط سیاسی قاینات با هرات در دو دهة پایانی حکومت قاجار


(بر پایة مکاتبات رسمی)

علی نجفزاده


· چکیده


ولایت قاینات در دوره قاجار به سبب نقش مؤثر برخی از حکام آن منطقه، موقعیتی مهم در شرق ایران یافت. هرات در جوار مرز ایران، در معاهدة پاریس از ایران جدا شد و به سبب جنگ هرات، ایران تا آخرین سالهای حکومت قاجار، افغانستان را به رسمیت نشناخت و روابط سیاسی مستقیم میان دو حکومت برقرار نشد. با این وجود، مناطق مرزی ایران، مانند قاینات، فارغ از سیاستهای دو دربار، با هرات روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده داشت و حکام قاینات و هرات برای تسهیل در روابط، مکاتبات و مراوداتی داشتند. همجواری قاینات و هرات از یک سو و پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر، برقراری مناسبات این مناطق را اجتنابناپذیر میکرد و شوکتالملک اول و شوکتالملک دوم افزون بر نامه نگاریهایی با حکّام هرات، نمایندگانی نیز برای مذاکره اعزام کرده بودند. این بخش از روابط سیاسی در مرزهای شرقی ایران به سبب کمبود منابع کمتر بررسی شده است و در این مقاله، با تکیه بر اسناد منتشر نشده، به ویژه مکاتبات رسمی میان حکام هرات و قاینات در دو دهه پایانی قاجار، زمینههای ارتباط، کیفیت روابط سیاسی و نتایج حاصل از آن بررسی خواهد شد. 

·  واژگان کلیدی: 

حکومت قاجار، روابط سیاسی، قاینات، هرات


مقدمه


رابطه خاندان علم با افغانستان در پي مناقشه بر سر هرات در دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه بيشتر شد. ميرعلم خان سوم، حشمتالملک (1309-1280ق.)، قدرتمندترین و با نفوذترین حاکم قاینات و سیستان در دورة قاجار، جایگاهی مهم در ماجرای جنگ هرات در دوره ناصرالدین شاه داشت: او فرماندة سپاهی بود كه در جبهة جنوبي و مركزي ميجنگیدند. وی همزمان، از قاين و بيرجند به اسفزار،
 لاش و جوين حمله كرد و با خاندان اسحاقزايي
 در جنگ بود. میرعلم، از سوی دیگر، برای جلب نظر سردار ابراهیم خان اسحاق زایی به سمت ایران و دوستی دو خاندان اسحاقزایی و علم باب مکاتبه با او را گشود.


میرعلمخان در تثبیت موقعیت دولت ایران در سیستان نقش داشت و از دورة ناصرالدین شاه قدرت خاندان علم بر قاینات و سیستان تثبیت شد. با مرگ میرعلم خان در سال 1308ق.، فرزندانش حکومت بر این دو منطقة تابع خراسان را ادامه دادند. قاینات و سیستان، با نام ایالت شرق، مستقل از خراسان اداره میشد، و بیرجند مرکز آن بود. پس از میرعلمخان سوم، لقب حشمتالملك و حكومت سيستان به پسر ارشد او ميرعلياكبرخان و لقب جديد شوكت الملك با حكومت قاينات به پسر دومش ميراسماعيل خان رسید.


مرزهای قاینات با هرات در دورة جانشینان میرعلمخان سوم، کمابیش تقریبی بود و ساکنان دو منطقه- با خطوط فرضی ـ صرفنظر از روابط تهران و کابل، ارتباط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتند. در دورهای که دو حکومت ایران و افغانستان با یکدیگر رابطه نداشتند؛ روابط قاینات و هرات بیشتر در چه زمینههایی بود؟ در فقدان روابط رسمی دو حکومت ایران و افغانستان، مسائل و مشکلات میان قاینات و هرات چگونه حلّ و فصل میشد؟ حاکمان قاینات در روابط روزمرة ساکنان دو منطقه چه تأثیری داشتند؟ روابط قاینات با هرات و دیگر مناطق مرزی افغانستان چه تأثیری بر روابط رسمی دو حکومت پس از استقلال افغانستان داشت؟


روابط شوکتالملک اول و ابراهيم سعدالدين


از دورة حکومت میراسماعيلخان، شوکتالملک اول، از سال 1309 تا 1322ق. بر قاینات، مرزهای آنجا با هرات تثبيت شده و تنشهای مرزي فروکش کرده بود و حكومت قاينات به طور رسمي با حاكم هرات مذاكره ميكرد. مقارن این زمان، نائب الحکومة هرات، ابراهيم سعدالدين بود،
 فرزند مولوي عبدالرحمانخان، که در اواخر سال 1303ق. و پس از عزل محمدسرورخان از نایب الحکومگی هرات، جانشین او شد. ابراهیم سعدالدین، یا "حاکم صاحب" نزدیک به دو دهه بر هرات حکومت کرد. 

از اوایل حکومت میراسماعیلخان، آگاهیهای چندانی در بارة روابط با هرات و ابراهیم سعدالدین در دست نیست. در 1317ق. سربازان افغانی چند زندانی فراری از ایران را از هرات به بیرجند بازگرداندند و لندور، سیاح انگلیسی، در کاروانسرای انگلیسی بیرجند با آنها روبهرو شد (لندور، 1388: 374). با وجود این از کیفیت هماهنگی در این زمینه اطلاعی در دست نیست. گزارش سرقتهاي پراكنده در مرز قاینات با هرات نیز در این سالها اندک است و تنها در سالهای پاياني حكومت شوكتالملك اول، سرقتی از افغانستان گزارش شده است که موجب تبادل نامههایی گردید
: زالبيك نورزايي
 در رمضان 1321ق. هشت شتر بچه متعلق به ملاحليمخان غلجايي را دزديد و به گزيك آورد. ملاحليمخان رد شترهايش را تا خيل زالبيك پيگرفت و شتر بچههايش را مطالبه كرد، اما نورزاييها وي را زدند و پانزده تومان پول نقدش را نيز به زور گرفتند. ملاحليمخان به افغانستان بازگشت و نزد ابراهيم سعدالدين دادخواهي كرد. بر همین اساس نايبالحكومة هرات در 19 شوال 1321ق. در نامهاي رسمي خطاب به حاكم قاينات عدم تفاوت رعیت قاین و هرات را به سبب دوستی و همجواری یادآوری کرد و خواستار رسیدگی به شکایت ملاحلیمخان شد (مرکز اسناد آستان قدس: 4/71022). نامة ابراهيم سعدالدين به شوكتالملك اول از نخستین مداركی است که در زمینة روابط سیاسی حکاّم هرات و قاینات باقی مانده است.


در آغاز سال 1322ق. به سبب وقوع چند سرقت، امنيت مرزي قاینات با هرات به تدریج متزلزل شد. در این زمینه گزارشهایی احتمالاً از سوی کارگزار خارجه در قاینات به وزارت امور خارجه ارسال گردید که خشم حاکم قاینات را برانگیخت. وی ضمن هشدار به گزارشدهنده تأکید کرد که برای پایان دادن به اغتشاشها بهتر است آنچه از اموال را که خارجیها به سرقت بردهاند، مسترد شود، نه اینکه «شریک دزد و رفیق قافله» شوید (همان: 3/70941).

با افزايش سرقتها و شناسايي برخي از سارقان، انعكاس پيگيري آن به مشهد نيز رسيد. آصفالدوله، حكمران خراسان (1325-1322ق.)، در 10 شعبان 1322ق. تلگرافي براي ميرزا جعفرخان، نایب کارگزاری قاينات فرستاد تا به دست شوكتالملك اول برساند. محتواي این تلگراف دستورالعمل دستگيري دزدی به نام قادربخش بود كه باید نوزده شتري را كه به تازگي از افغانستان آورده بود، پس میداد. در این تلگراف همچنین تأکید شده بود که شترها با اطلاع نایب کارگزاری قاینات به فردی امین سپرده شود و قادربخش پس از دستگیری به مشهد فرستاده شود (همان: 1/70948).

نايبالحكومة هرات در سال 1322ق. نامة ديگري در بارة بازگرداندن چند نفر از فراریان افغان و ارسال رسيد وجه اجارة املاك كلیگرد
 به شوكتالملك اول نوشت (همان: 71076). املاك كليگرد یکی دیگر از عوامل ارتباط حاکم قاینات با هرات بود. شوكتالملك اول برای املاك كليگرد ملازمان و مأموران خود را به صورت رسمي و شخصي به هرات میفرستاد. طبق نامة 23رجب 1322ق. داروغه محمدحسين، اولين فرستادة شوكتالملك اول در سال 1321ق. عازم هرات شد. وی براي دريافت حق اجارة كليگرد از شوكتالملك اول نامهای همراه داشت، در حین این مأموریت، شوکتالملک اول در سال 1322ق. درگذشت (آیتی، 1371: 119). سال بعد نیز سعدالدینخان از حکومت هرات عزل شد و محمدسرورخان به جای وی نشست. اسناد امضا شدة اجارة املاک کلیگرد تا يك سال بعد هنوز به دست محمدسرورخان، نایب الحكومة هرات نرسيده بود (همان: 71076). بنابر اسناد موجود، روابط قاینات و هرات در دورة حکومت شوکت الملک اول و ابراهیم سعدالدین تنش و مشکلاتی نداشت و رسیدگی به سرقتهای مرزی و مسائل مالی مهمترین موضوع روابط بود. 

رابطه شوكتالملك دوم و محمدسرورخان پیش از مشروطیت

چون شوکتالملک اول را در سال 1321ق. به تهران فراخواندند، به بهانة بیماری از سفر خودداری کرد و برادر کوچکتر خود، محمدابراهیمخان را به تهران فرستاد. وقتی شوکتالملک اول در سال 1322ق. درگذشت، محمدابراهیمخان که هنوز در تهران بود، با لقب شوکتالملک دوم به حکومت قاینات رسید، اما با مخالفت برادر بزرگش علیاکبرخان، حسامالدولة دوم و برادرزادهاش امیرمعصومخان، حسامالدوله سوم مواجه گردید؛ به همین سبب، او در دورة جنبش مشروطیت و جنگ جهانی اول، دو بار از حکومت قاینات عزل شد: یک بار در سال 1325ق. و همزمان با استبداد صغیر، که نزدیک یک سال از حکومت قاینات بر کنار ماند، اما با تسلط دوبارة مشروطهخواهان، به قدرت بازگشت و بار دیگر نیز مدت کوتاهی در زمان جنگ جهانی اول (آیتی، 1371: 117-115). دورة حکومت شوکتالملک دوم (1339-1322ق.) طولانی بود و چندین حکمران بر هرات در همین دوره حکومت کردند. دورة شوکتالملک دوم و محمدسرورخان حاکم هرات را می توان به سه دورة قبل از مشروطه، بعد از مشروطه و همزمان با جنگ جهانی اول تقسیم کرد. 

آغاز حکومت شوکتالملک دوم بر قاینات، با حکومت محمدسرورخان در هرات مقارن بود و محمدسرور در سال 1323ق. پس از عزل سعدالدینخان به حکومت هرات رسید (ریاضی هروی، 1268: 259). انگليسيها نسبت به وی نظر خوبی نداشتند و سايكس در سال 1329ق. او را مردي هفتاد ساله و بسیار پر نیرو معرفي كرده است كه میکوشید تنها خود اجازة دزدي داشته باشد و هر دزدی و اخاذی را که دیگری انجام میداد، به شدت مجازات میکرد (وین، 1383: 277). وی بیش از ده سال، یعنی تا آخر سال 1334ق.، بر هرات حکم میراند.


تا اواسط سال 1325ق. گزارشی از سرقت و تهدید مرزي در دست نیست، اما وضعیت امنيت سرحدات قاینات در اواخر سال 1325ق. به طوری تهديد شد كه آصفالدوله، والی خراسان، در 27 ذيالقعده 1325ق. تلگرافي براي حكام قاينات و سيستان ارسال كرد. بنابر اين تلگراف، گزارشي به مظفرالدين شاه رسيده بود كه افغانها در سرحدات سيستان و قاينات دست تطاول گشودهاند و سرقت و شرارت کردهاند. آصفالدوله براساس همین گزارش، در نامهای به امیرعلیاکبرخان حشمتالملك دوم، حاکم سیستان، تأکید کرد که برای حفظ و افزایش نظم و امنیت نواحی مرزی کوشش کند و به شوكتالملك دوم، حاکم قاينات، نیز هشدار داد که مسئول نظم و امنیت ولایت قاینات و مناطق سرحدی است و در صورت اغتشاش و سرقت، مؤاخذه خواهد شد و باید از عهدة غرامت برآید. در پايان این تلگراف تأكيد شده بود که نیروهای لازم در مناطق سرحدی را منظم کند و سخت مراقب باشد، در غیر این صورت نزد شاه مسئول خواهد بود (مرکز اسناد آستان قدس: 43/5171).

در آغاز سال 1326ق. گلهای از اطراف دُرُح به سرقت رفت. سرحدداران افغان دو نفر از صاحبان گله را كه به دنبال احشام خود رفته بودند، نگه داشتند و مانع از تعقیب شدند. سرحدداران افغان حتی نایبالحكومه دُرُح را نيز كه براي پيگيري اين سرقت به قلعهگاه رفته بود، گرفتند و تحتالحفظ به هرات فرستادند. شوكتالملك دوم براي رهايي نايبالحكومه دُرُح مأموري به هرات فرستاد و نایب كنسولگري انگليس مقيم بيرجند نيز در اين زمينه شرحي به حاكم هرات نوشت. سبب دخالت انگلیسیها مشخص نیست، اما انتشار خبر این نامهنگاري، وزارت امور خارجة ایران را به واكنش تند واداشت: وزارت امور خارجه، اكرمالملك، كارگزار سيستان را سخت مؤاخذه كرد كه چرا حوادث را به اطلاع این وزارت نرسانده است. اكرمالملك نيز در 21 محرم 1326 تلگرافی از سيستان به بيرجند براي معتمدالسلطان، نايبكارگزاري قاينات فرستاد تا جزئیات این وقایع از شوكتالملك دوم پرسيده شود. معتمدالسلطان شوكتالملك دوم را هم توبيخ كرد كه چرا كارگزاري را مطلع نكرده است. اكرمالملك ضمن درخواست جزئیات این موضوع برای تلگراف به تهران، به شوكتالملك دوم هشدار داد که از این پس اینگونه وقایع را به اطلاع کارگزاری وزارت امور خارجه برساند (همان: 32/8171). اكرمالملك در 27 محرم 1326 طی گزارشی، سابقة اين سرقت را به سال قبل مربوط دانست كه اهالي دُرُح در فراه گوسفندان خود را شناختند و به خواجه محمد دُرُحي خبر دادند. او بر حسب اجازة شوكتالملك دوم به فراه رفت، اما با نايبالحكومة فراه درگيري لفظي پيدا كرد و به همین جهت وي را گرفتند و به هرات فرستادند. شوكتالملك دوم نيز حاجي ميرزا ربيع را براي آزادي او گسیل داشت (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه: 5-15-30-1326ق.).

رابطه شوكتالملك دوم و محمدسرورخان پس از مشروطیت

از دوره حکومت امیرمعصوم، حسامالدولة سوم بر قاينات، مقارن با استبداد صغیر، گزارشي از سرقتهای مرزی به دست نيامد، اما در این زمان، وقوع یک مسألة مهم مرزی پس از عزل امیرمعصومخان، موجب فراخواندن وی به تهران شد. طبق نامة وزارت امور خارجه در 7 ربیعالاول 1328 برای وزارت داخله، امیرمعصومخان قصد داشت املاکی را در مجاورت مرز افغانستان به اتباع آن کشور بفروشد؛ این اقدام در واقع به معنای واگذاری بخشی از اراضی کشور در مرزهای شرقی بود. در بخشی از نامة وزارت امور خارجه آمده است: این مسأله اگر چه به نظر جزئی میآید، ولی تأخیر در جلوگیری از این اقدام مشکلاتی برای دولت به وجود میآورد. در ادامة نامه در بارة پیامدهای این اقدام آمده است: اگر همان ملک را که به سلطان احمدخان افغان فروخته، در دست افغانها باشد بیست فرسخ از خاک قاینات که تمام آن علفچر قاینات است، به تصرف افغانها درمیآید (شاهدی، 1377: 97-96). 


حکومت امیرمعصومخان با پايان استبداد صغير و خلع محمدعلي شاه خاتمه يافت و حكومت قاینات دوباره به شوكتالملك دوم رسید و رابطه او با سردار محمدسرورخان، حاکم هرات از سال 1330ق. برقرار شد. حاکم قاینات، علاوه بر مکاتبات، چند بار به طور مستقیم فرستادههایی روانة هرات کرد که به طور حضوری نیز مذاکره کردند. فرستادة شوکتالملک دوم به هرات در دو مأموریت، عبدالکریمبیکسلطان بود که در سالهای 1332-1330ق. روانة هرات گردید.

اولین مأموریت عبدالکریمبیکسلطان در هرات

در ابتدای این سال 4 نفر از رعاياي تحت تعقیب گزیک، به هرات متواری شدند. آنان مالالتجارهای را به طور قاچاق به هرات برده و با سواران گمركي در كبوده درگير شده بودند. حكومت قاينات خواهان بازگرداندن آنان براي اخذ عوارض گمركي بود. پاسخ نامة 3 شوال 1329ق. برای حاکم هرات در 19 ربیعالاول 1329ق. داده شد. اصل نامه شوكتالملك دوم به دست نيامد، اما پاسخ سردار محمدسرورخان در بارة بازگرداندن 4 نفر از اهالي گزيك است كه بهصورت قاچاق کالا به هرات برده بودند (مركز اسناد آستان قدس: 1/70955). سردار محمدسرور خان 10 روز پس از آن، نامه ديگري در بارة شكايت عبدالرحمان قايني از ميرربيع فورگي نوشت، كه 16 سال پيش شترهايش را توقيف و مصادره كرده بود (همان: 70956).

شوکتالملک دوم در سال 1330ق. عبدالكريمبیکسلطان را به هرات گسیل کرد. یکی از اهداف مأموریت او بازگرداندن چهار نفر از رعاياي گزيك بود. وی هنگام عبور از مرز با مشكل مواجه شد که حاکی از جدیت سرحدداران افغان است: طبق گزارش ميرحسين بمرودي در 2ربیعالثانی 1330ق. مأموران و سوارههاي سرحدي "چوني
 آتشان" از ادامة سفر عبدالكريمبیکسلطان به هرات جلوگیری کردند و وي را نگاه داشتند تا اجازة ورود بیاید (همان: 1/8492). ملاحظه میشود که مسیر تردد از بیرجند به هرات از محدودة چونی آتشان بوده است، عبدالكريم بیک سلطان تا 19ربیعالثانی 1330 در هرات بود و محمدعمر يكي از چهار نفر گزيكي فراري را تحويل گرفت تا به بيرجند بیاورد (همان: 1/70955).

نامة دیگری از سردار محمدسرورخان در جمادیالاولی 1330ق. حاکی از عريضة محمدنادرخان قافلهباشي سابق هرات در بارة اجازة ترخيص همسران برادرانش عبدالواحد و غلامخان است (همان: 2/70956). نامة 13رجب 1330ق. نيز عريضة فقير محمد غوراني، داماد ملامحمد گزيكي است كه از حكومت هرات درخواست كرده بود از شوكتالملك دوم بخواهد اجازة مهاجرت به همسرش داده شود (همان: 1/74263).

سرقت در نواحی مرزی از مهمترین موضوعات روابط هرات و قاینات بود؛ مثلاً در اواخر سال 1330ق.، 26 نفر شتر متعلق به اعراب مژن آباد دزدیده شد، اما سواران علياكبر، سرحددار مژنآباد، شترها را پس گرفتند.


حكومت قاينات با افزايش سرقت افغانها در حدود زيركوه و مژنآباد در روزهاي پاياني سال 1331ق. با اتخاذ تدابير جديد، 10 سوار برای حفاظت آن حدود روانه كرد. در همين زمان 3 افغاني به اسارت درآمدند كه بايد آنها را سوار محافظ به نايبالحكومة نِه تحويل میداد. در نامهای به کدخدا اسماعیلبیک، نایبالحکومه سربیشه، تأكيد شد که اشخاص صحيح و كارآمدي همراه محبوسين روانه شوند تا زندانیها فرار نكنند، زيرا در اين صورت وي مسئول خواهد بود (مركز اسناد آستان قدس: 10/2560).

دومین مأموریت عبدالکریمبیک سلطان در هرات

در سالهای 1332-1331ق. جایگاه خاندان علم به سبب رقابت شوکتالملک دوم و برادرش حشمتالملک دوم بر سر قدرت بسیار تنزل یافته بود و میزان سرقت و دیگر دشواریهای مرزی چندان افزایش یافت که شوكتالملك دوم پس از مراجعت از تهران در سال 1332ق. اعزام فرستادهای به هرات را لازم ديد. مأموریت عبدالكريمبيكسلطان این بار نیز جنبة محلي داشت و بدون دستورالعمل حكومت مركزي و تنها برای حلوفصل مسألة سرقتها انجام گرفت. شوكتالملك دوم در نامة 26 جمادیالاول 1332ق. خطاب به سردار محمدسرورخان حكمران هرات، ضرورت مأموریت عبدالكريم بيك سلطان را بیان داشت: از سال گذشته تا زمان نگارش نامه، در سرحد شرقي قاينات اتفاقاتي رخ داده بود كه وی به سبب مسافرت به تهران نتوانسته بود در این باره نامهای ارسال کند و اينك پس از بازگشت از تهران لازم شد یک نفر عازم هرات شود و از این رو، عبدالکریمبیکسلطان را که بارها به هرات رفته بود، برای این مأموریت انتخاب کرد. در پایان این نامه به جزئیات مأموریت اشاره شده است (همان: 2/71919). موارد مأموریت عبدالكريمبيكسلطان را شوکت الملک دوم در نامه ای به او، بر شمرده است: بازگرداندن اموال موسیخان افغان، استرداد اموال مسروقة حاجی میرعلمخان از زالبیک، گرفتن دو قبضه تفنگ شخصی حاکم از زال بیک، دستگیری علیمزار سارق سیستانی، اتمام کار میرزا محمدعلی درمیانی و بازگرداندن سه دختری که به زور به افغانستان برده شده بودند (همان: 3/71919).

شوكتالملك دوم، با توجه به تجربة مأموریت قبلی عبدالکریمبیکسلطان، نامهاي نيز در بارة اجازة عبور و مرور وی خطاب به سرحدداران ايران و افغانستان به ويژه سرحدداران چونيهاي آتشان و چاه تيغ نوشت (همان: 4/71919).

تاریخ پاسخ سردار محمدسرورخان به شوکت الملک دوم 20 شعبان 1332ق. است و حاکی از اینکه موضوع مأموريت عبدالكريمبيكسلطان به كندي پيش ميرفته است. سردار محمدسرورخان در این نامه از حضور عبدالکریمبیکسلطان در هرات، تحویل نامه، انجام مأموریت و بازگشت وی به قاینات یاد کرده است. این نامه در 5 شوال 1332ق. در دفتر حكومت قاينات ثبت شده است (همان: 5/71919)، یعنی چهل و پنج روز پس از نگارش آن و حاکی از كندي رفتوآمد در مسير هرات تا بيرجند است. شوكتالمك دوم در 28رجب 1332ق. در پي درخواست غلامحيدرخان مبني بر اجازة ترخيص همسر و خواهرش ـ كه هنگام بازگشت از غوريان سرحدداران حكومت هرات آنها را نگه داشته بودند ـ نامهای به سردار محمدسرورخان نوشت.

به سبب افزایش سرقتها و ناامنیهای مرزی، نيروهاي سوار از سالهاي 1331-1330ق. در مژنآباد و تا سال 1332ق. در يزدان مستقر شدند. اين نيروها قدرت دفاعي و امنيتي سرحدي قاینات را افزایش دادند. دادمحمد اسحاقزايي از اقوام حاكم لاش و جوين، از کسانی بود که سرحدداران قاينات او را با راهزنان و سارقان دیگر دستگير کردند و به حبس انداختند (همان: 3/71482). تبعة ديگر افغان نيز در اين سال دستگير و در ادارة نظمية بیرجند حبس شده بود که بیمار شد و دكتر محمودخان کسروی، پزشک نظامي، او را معالجه کرد. افغاني ديگري به نام محمدخان نيز در اوايل 1333ق. به اشتباه به جای محمد خان سارق سرحدی دستگير شد که برادرش كدخدا دينمحمد در نامة 21جمادیالاولی 1333ق. آزادي وی را درخواست کرد (همان: 1/70982).

سرقتهاي پياپي، پيامدهايي داشت، از آن جمله، سرنوشت نامعلوم اموال مسروقه و مشكلات پس از آن بود. گزارشهاي سال 1332ق. حاکی از چند نمونه از اين مشكلات اتباع قاينات و افغان است: حاجي محمدحسن تاجر بيرجندي در 1 ربيعالثاني 1332ق. نزد شوكتالملك تظلم برد: يك نفر از شترهاي به سرقت رفتة خود را جزو شتر افغانها ـ كه از كوه ملكسياه بار آوردهاند ـ شناخته است. اين شتر را كرايهكشها از سارقان خريده بودند و شوكتالملك دوم در نامهاي به ركنالوزاره، كارگزار خارجة سيستان دستور داد شتر حاجي محمدحسن بيرجندي توقیف شود (همان: 3/70969). در ربيعالثاني همين سال مسألة اسبهاي مسروقة يك تبعه افغاني نيز پيش آمد كه شوكتالملك دوم به سبب نامهنگاري يكي از امراي افغان، دستور میدهد موضوع بیشتر بررسی شود (همان: 2/70988). اختلاف بر سر اموال مسروقه مانند شتر و اسب، از مشکلاتی بود که در سال 1332ق. چند بار موجب نزاع شد.


با افزايش سرقتها، مذاكره با سرحدداران و حكّام همجوار نیز افزایش یافت. اين مذاكرات به سبب ارتباط با دولتهای خارجه، بايد در كارگزاري خارجه رسیدگی میشد. شوكتالملك دوم در پایان رجب 1333ق. در نامه ای خطاب به ركنالوزاره، كارگزار خارجة سيستان از مذاكراتي سخن گفت كه قرار بود با حكومت و سرحدداران افغانستان در خصوص سارقان سيستانی انجام گيرد (همان: 1/2903). 

در سرقت ديگري در همين ماه، سارقان افغان اموال تجاري را به پنج ده افغانستان بردند و این موضوع، از طريق مذاكره، پيگيري شد. سارقان دو بارِ پارچه نخي را به غلاممحمدخان پنجدهي دادند و در عوض گوسفند گرفتند. کوشش حكومت قاينات از طريق مذاكره به نتيجه نرسيد و شوكتالملك دوم ناکامی خود را به اطلاع كارگزاري رساند (همان: 70986). در رمضان 1333ق. حركت دستهاي از سارقان مسلح افغان گزارش شد. شوكتالملك دوم براي جلوگيري از وخامت اوضاع، در نامهاي به حاجي شيردل خان، نايبالحكومة چخانسور، چنین اتفاقاتی را میان دو دولت اسلامی شایسته ندانست و برای رعایت دوستی و همجواری، خواهان استرداد اموال مسروقه از سارقان و تنبیه آنان شد. وی برای ارسال پیام خود، میرحسین سلطان را روانة چخانسور کرد (همان: 1/2914). اين مذاكرات بيشتر براي سرقتهاي منطقة سنيخانه بود و البته ديرتر از مواردی به نتيجه رسيد که به منطقة هرات مربوط میشد. كنسولگري بريتانيا نيز در اين سال 3 گزارش سرقت ثبت كرد (مجتهد زاده، 1378: 321).

سرقت افغانها از طوایف بهلولی
 و دلاکه
 

علاوه بر سرقت از کاروانهای تجاری، بخش مهم دیگری از تهدیدهای مرزی متوجه طوایف و عشایر بود. یکی از موارد سرقت در جمادیالاخر 1330ق. در زیرکوه بود که بر زندگی تجار قاين تأثير منفي نهاد. بنابر تلگرافي كه بيش از 10 تن از تجار قاين آن را امضاء کردند و به بيرجند فرستادند، جانوي افغان با 15 سوار وارد سرحد قاين شدند و از اطراف كیبرکوه 30 الی 40 شتر و يك رمه گوسفند به سرقت بردند. اين حادثه موجب كوچ همة مالداران بهلولي و عرب از آن حدود گردید و نگراني تجار را در پی داشت. تجار و کسبه به مالداران پیش پرداخت داده بودند و باید در اول خرداد پشم، كُرك و قاليچه میگرفتند و نگران بودند که مبادا اموالشان به دست سارقان افغان بيفتد (مرکز اسناد آستان قدس: 2/8355). حكومت قائنات براي برقراري آرامش در منطقة زيركوه، ضمن اعلام وصول تلگراف اهالي قاين، اعلام کرد که جانوی، سارق افغان فعلاً در هرات است و اهالی نباید نگران باشند (همان: 4/8355). 

در نيمة دوم سال 1331ق. چند سرقت در زيركوه اتفاق افتاد: يك بار اموال بهلولیها به سرقت رفت و آنان موفق شدند 3 نفر از سارقان را دستگیر کنند. عباسقليخان، كدخدا اللهدادبيك بهلولي و شماری از صاحبان اموال و ملازمان براي استرداد اموال مسروق روانة هرات شدند. مصباح ديوان، نايب الحكومه قاينات، در 21شوال 1331ق. در نامهاي به سرحددار افغانها در "چوني چاه" ضمن تشريح موضوع مأموريت این گروه اعلام کرد که آنها 3 نفر از مقصران افغان را همراه خود به هرات میبرند. وی ضمن ابراز رضایت از همراهی و مساعدت، به سرحدداران افغان هشدار داد که اگر از دستورات تخطی کنند، به نایب الحکومة هرات شکایت خواهد برد (همان، 1/70958).

چند نفر از بهلوليها در سال 1332ق. براي بازگرداندن اموال مسروقه، بار دیگر روانة هرات شدند. حاكم قاينات در نامة 28ربیعالثانی 1332ق. خطاب به سرحدداران ايران و افغانستان و دفعهدار
 "چوني چاه ليلا" اعلام کرد: مصطفي، مردان، حسين و عليداد از طايفة بهلولي، عازم هرات هستند. و در رفت و آمد از مرز به آنها تعرضی نشود (همان: 1/70968). مسافرت مال باختگان با هماهنگي حكومت قاينات انجام ميشد و نامه به سرحدداران تنها براي اجازة خروج بود. برخي از مسافران حامل نامه و پيامهايي برای حاكم هرات بودند كه ميتوان آنان را مأموران غيررسمي و اضطراري حكومت قاينات دانست.


علاوه بر هرات، از منطقة فراه نیز سرقتهایی صورت گرفت: سارقان، رمهای از طايفة بهلولي را در سال 1333ق. دزدیدند و شوكتالملك دوم دو نامه در این خصوص به حاكم فراه نوشت. 

در نيمة شعبان 1333ق. يكي از بزرگترين سرقتها در منطقه زيركوه اتفاق افتاد: گلزارخان افغان با علمخان، محمدخان، عثمانخان و هفت نفر ديگر از طایفة خود، كه در فصل بهار براي ييلاق به سرخ کوه آمده بودند، در جنگل حيدرآباد رمهاي از طايفة طاهري را با 300 رأس گوسفند، 20 رأس الاغ، چهار قبضه تفنگ و لوازم دیگر به سرقت بردند. صاحبان اموال و احشام رد اموال مسروقة خود را تا خانة سارقان دنبال كردند. در تحقيق حكومت نيز هویت سارقان معلوم شد. طاهريها هم به تلافي 19 شتر از آن افغانها را تصاحب کردند. گلزارخان نيز با کسانی از طایفة خود نزديك كيسور 25 شتر از اموال طايفة بهلولي و اعراب قاين را سرقت کرد (همان: 2/8397).

شوكتالملك دوم، در نامة 14 شعبان 1333ق. به سردار محمدسرورخان حكمران هرات نوشت: برای رعایت دوستی میان دو دولت با وجود سکونت سارقان افغان در مناطق سرحدی، وی نخواست آنها را تعقیب کند و به طور رسمی علی عرب و حسینعلی بهلولی را همراه چند نفر سوار حکومتی عازم هرات کرد تا حاکم، سارقان را احضار و اموال مسروقه را از آنها بستاند و افغانها نیز اموال خود را دریافت کنند. شوكتالملك دوم پيشنهاد کرد که سارقان نیز تنبیه شوند (همان).

در سال 1334ق. سرقتهاي بيشتري روی داد و نامههايی نیز مبادله شد: سارقان افغاني جلابی از ملاعزيز پسر ملااسماعيل بهلولي، كه نزديك به 500 رأس گوسفند داشت، سرقت کردند و احشام را به طرف اسفزار افغانستان بردند و ملاعزيز با چند نفر از بستگانش براي بازگرداندن احشام عازم اسفزار شد. شوكتالملك دوم نيز در نامهای به سرحدداران ايران و افغانستان در 8 محرم 1334ق. اجازة عبور و مرور آنها را از مرز خواست (همان: 7-70968). در سرقت از طايفة دلاكه نیز، وقتی حاجي محمد دلاكه عازم هرات شد، شوكتالملك دوم نامهای به سرحدداران ايران و افغانستان نوشت، تا كسي در عبور و مرور مزاحم وي نشود (همان: 6/70968).

شوكتالملك دوم كمتر از يك هفته پس از مسافرت حاجي محمد دلاكه، در تاريخ 8 صفر 1334ق. نامهاي دیگر، به سرحدداران نوشت كه نشان ميداد كربلايي اللهداد بهلولي با چند نفر بهلولي براي استرداد اموال مسروقة خود عازم افغانستان هستند. او در نامة 9 صفر 1334ق. به محمدحسنخان، حاكم اناردره، به جزئيات سرقت نیز اشاره كرد: سارقان افغان حدود 300 رأس ميش از زیرکوه سرقت كرده و به اناردره برده بودند. اين احشام به شبانان حسين و اللهبخش بهلولي تعلق داشت كه گرچه براي استرداد احشام خود به آنجا رفتند، اما جواب درستي به آنها داده نشد. سرانجام كربلايي اللهداد صاحب رمه براي بازگرداندن احشام عازم اناردره شد و شوكتالملك دوم از حاكم اناردره خواست به خاطر همجواري با وي همكاري كند (همان: 5/8815). 


روابط شوکتالملک دوم و محمدسرورخان در جنگ جهانی اول


با آغاز جنگ جهاني اول و ورود آلمانیها به قاينات براي عبور به سمت افغانستان، روسيه و انگلستان واكنش نشان دادند و مرزهاي شرق ايران كانون توجه قدرتهای بیگانه شد. قزاقهای روسي و نیروهای انگليسي، اختیار شهرها و نواحي مرزي قاینات را از شمال و جنوب به دست گرفتند و حوزة حكومت شوكتالملك دوم کاملاً تحت تأثیر جنگ جهاني اول قرار گرفت.
 در اين دوره، چون اتحاد انگليسيها با افغانها پايان يافته و افغانها دشمن انگليسيها شده بودند، در نتیجه نگاه انگليسيها نسبت به روابط ايران و افغانستان تغيير كرده بود. هيل انگليسی مقيم بيرجند، فكر اتحاد اسلامي ايران، عثماني و افغانستان با آلمان را خيالپردازي و يكي از نقاط ضعف آن اتحاد را بیمناکی ايران از افغانها نوشته است (هیل، 1378: 77) و اتحاد افغانستان و ايران را عليه انگليسيها، حاصل کوشش آلمانيها دانسته است (همان: 93).

برخورد شوكتالملك دوم با گروههاي آلماني، كنسولگري انگليس در قاینات و سیستان را نيز به واكنش واداشت. پريدوكس، کنسول انگلیس در قاینات و سیستان، در نامة 8 شعبان 1333ق. به شوكتالملك دوم کوشید خطر افغانها براي قاينات را بزرگ جلوه دهد و نوشت: اگر دستههاي آلماني به افغانستان بروند، معلوم است كه انديشة آنها برخلاف هندوستان است. آنها احتمالاً سعي خواهند كرد افغانهاي سرحدي را براي جهاد عليه قاينات و سيستان، به خاطر اينكه اتباع انگليس در اين ولايت زياد است، تحريك کنند. شوكتالملك دوم با وجود فشار فزایندة انگلیسیها، هرگونه اقدام عليه آلمانیها را منوط به کسب اجازه از تهران كرد، زيرا به نظر آمد، آنها در خاك قاينات نميتوانستند کاری بكنند. نایب كنسول انگليس در قاینات نيز به دقت هر خبر و شایعهای در افغانستان را جمعآوري ميكرد؛ از جمله انتشار این خبر در چخانسور كه افغانها دوازده هزار نفر قشون از هرات، قندهار و كابل به سوي مشهد اعزام کردهاند تا بيرق خود را در آنجا نصب كنند (محبوب فريماني، 1382: 270).

در پي انتشار اخبار ناخوشایند از افغانستان، برخي از سرحدداران ايراني تحركات آن سوي مرز را با دقت بيشتري زير نظر گرفتند. يوسفخان ثموري از مهمترین افرادي بود كه گزارشهاي جالبي از تحركات افغانها به بيرجند ميفرستاد. گزارش وي در 14 شوال 1333ق. حكايت از آن دارد كه پس از ورود آلمانیها به افغانستان و استقبال نایبالحکومة هرات، سارقان افغاني قلعهگاه به هیجان آمده و خیال آشوب و سرقت داشتند، اما محمد یوسف ثموری در مقابله با تحرکات احتمالی 100 سوار در جلگة طبس مسینا به استخدام درآورد (همان: 349).

تحولات افغانستان براي انگليسیها به سبب تأثيری که بر قاينات و سیستان داشت، مهم بود. بنابر گزارش يكي از انگليسيهاي مقيم قاينات در 24 شوال 1333ق. تحرك افغانها قابل كنترل نبود و با حرکت افغانها، مهار احساسات عمومی به ویژه در سیستان، که اکثر طوایف آن جنگجو و سنی مذهب بودند و با آن سوی مرز ارتباط داشتند، بسیار مشکل میشد (همان: 362). این نگرانی به ویژه در سال 1337ق. با آغاز جنگ میان افغانها و انگلیسیها شدت یافت.

مأموریت حاجی عبداللهخان درمیانی در هرات


در شرايطی كه با ورود نيروهاي انگليسی و قزاقهاي روسي ساية جنگ بر قاينات نيز گسترده شده و احتمال پيوستن افغانها به جنگ جهاني و جهاد عليه انگليسیها با رسيدن آلمانیها افزايش يافته بود، شوکتالملک دوم سفیري به هرات فرستاد. سفارت حاجي عبدالله خان در 24 شوال 1333ق. در حالی آغاز شد كه تأثير شرايط جنگ در نامة شوكتالملك دوم مشهود است. او چهار نامه براي مأموريت حاجي عبدالله خان نوشت: در نامهاي (با نمرة 507) براي سردار محمدسرورخان، حكمران هرات، سبب مأموريت عبداللهخان را شرح داده است: به خاطر پیشآمدهای غیرمترقبه و گرفتاریهای غیرمنتظره نامهنگاری انجام نشده و از صحت و سلامت وی بیاطلاع مانده است؛ به خاطر همجواری و اسلامیت لازم و واجب است که مسلمانان پیوسته از احوال یکدیگر جویا شوند، لذا حاجی عبداللهخان درمیانی پیشخدمت را که از معتمدان نیز هست، برای تجدید مودت که از فرایض اسلامی است، بدانسو روان میکند تا سلام وی را خالصانه برساند (همان: 364).

شوكتالملك دوم هدايايي شامل قالی بزرگی به مساحت بیست و چهار ذرع با زمینة سورمهای بافت قاینات و پانصد مثقال زعفران براي سردار محمدسرور خان فرستاد. در پایاننامه، يكي ديگر از اهداف مأموريت عبداللهخان درمياني، سركشي به املاك كليگرد و دستورالعمل ترميم آن بيان شده است (همان).


شوكتالملك دوم همچنین در نامه ای به نايبسالار كل قشون هرات ضرورت تجدید مودت و دوستی را برای مسلمانان فریضه دانست و هدایایی شامل قالی اعلای زمینه لاکی بافت قاینات و چهارصد مثقال زعفران برای وی فرستاد (مرکز اسناد آستان قدس: 3/9108).

به سبب اهميت مأموريت حاجی عبداللهخان درمياني و ناامنی راهها، شش نفر سوار او را همراهي کردند و شوكتالملك دوم نحوة فعاليت سواران را براي كلنل ميرزا علينقيخان وزیری، فرماندة سوار نظام قاینات تشريح كرد: دو نفر از سواران بايد تا جولگاه رفته، سپس به بيرجند باز ميگشتند و چهار نفر ديگر حاجي عبداللهخان را تا هرات همراهي ميكردند (محبوب فريماني، 1382: 365). جواز عبور از مرز نيز در نامهاي به سرحدداران ايران و افغانستان نوشته شد (همان: 366). او در نامة دیگری در 9 ذيالقعده، ضمن ذكر حوادث گذشته، از حاكم فراه خواست تا اقدامات لازم براي دستگيري سارقان و استرداد اموال مسروقه به عمل آيد (مرکز اسناد آستان قدس: 5/70988).

گزارش يوسفخان ثموري در اوايل ذيالحجة 1333ق. حاکی از اهميت مأموريت حاجي عبدالله خان درمیانی است و درايت شوكتالملك دوم در فرستادن به موقع او و خنثيكردن شايعات در بارة موضع وی در جنگ جهاني اول. بنابر گزارش رسيده از هرات، آلمانیها هنگام ورود او، نزد نايبالحكومة هرات از امير قاين شكايت كردند كه پشتیبان روسها و انگليسيهاست و از آلمانیها پذيرايي نكرده است. بنابر شايعات، گویا نايبالحكومة هرات لشكري آماده كرده بود تا به قاينات حمله كند كه حاجي عبداللهخان درمیانی وارد هرات شد. نايبالحكومة هرات حاجي عبداللهخان درمیانی را با احترام نزديك چهارباغ جای داد و بارها به مجلس خود طلبيد و پس از گفتوگوهای بسیار، به آلمانيها گفت: امير قاين قصد نداشته از آلمانیها پذیرایی نکند، بلكه با وجود چند بار تلگراف به دولت پاسخی دریافت نکرده است. بعدها امیر حبیباللهخان، آلمانیها را به كابل دعوت کرد و خبر ورود حاجی عبدللهخان درمیانی به هرات نیز همزمان با ورود آلمانیها به کابل رسید. امير حبيباللهخان در مقابل شکایت آلمانیها، از حاکم قاینات دفاع کرد: «بین من و امیر قاین خیلی اظهار یگانگی و اتحاد هست» (محبوب فریمانی، 1382: 412).

رابطة شوکتالملک دوم با سردار محمدسليمانخان


سردار محمدسليمانخان، نایب سالار ملكي هرات، پسر سردار محمدآصفخان، نوة سردار يحييخان برادر امير دوستمحمدخان بود. همة اعضاي اين خانواده در زمان حكومت امير عبدالرحمانخان به هندوستان تبعيد شدند، اما در زمان حكومت امير حبيباللهخان به كابل بازگشتند و مورد مرحمت قرار گرفتند. «سردار محمدسليمانخان» با منصب ايشيك آقاسي نظام از سال 1335ق. نايبالحكومة هرات شد (فرخ،1370: 166)؛ وی را «نايبسالار ملكي دارالنصرة هرات» خواندند و او تا سال 1338ق. نايبالحكومة هرات بود.


از زمان حكومت سردار محمدسليمان خان، سربرگ نامههاي حكومت هرات به نقش "دارالحكومة هرات" تغییر یافت و نامهها با عبارات متفاوتی آغاز میشد. بیشتر نامههای متبادله در سال 1336ق. از سوی سردار محمدسليمانخان نوشته شده است. نامة وی در 23 ربیعالاول 1336ق. مشتمل بر شكايت محمدكريم زيارتگاهي است كه قدری از پولش در راه بُجد به سرقت رفته بود و طلبهايي نيز از مردم قاينات داشت و از سردار محمدسليمان خواسته بود در اين زمينه نامهاي به شوكتالملك دوم بنويسد (مرکز اسناد آستان قدس: 9389). دو ماه پس از آن، نامة ديگري از سوی نايبالحكومة هرات در بارة عريضه محمدنادرخان، قافلهباشي هرات نوشته شد كه او خواستار همكاري برای دريافت طلب وی از محمدعثمان در قاينات بود (همان: 2/8731). شوكتالملك دوم نيز در نامة نمرة 66، ضمن اعلام وصول نامة سردار محمدسليمان، به احضار بدهكاران محمدنادر خان قافلهباشي اشاره كرد (همان: 6/8731).

بیشتر نامهنگاري ها در باره درگيريهاي مرزي قاینات، از اواخر جنگ جهانی اول آغاز شده است. مسائل مرزی ابتدا به صورت کشمکش مرزی بروز کرد و سپس بر روابط قاینات و هرات تأثیر نهاد و مکاتباتی برای حل آن صورت گرفت. حسامالدولة سوم پس از خلع از قدرت در جمادیالثانی 1335ق. برای سرکشی به املاکش روانة آواز و یزدان شد. وی قصد داشت کاریزهای نواحی مرزی را تعمیر کند که با مخالفت سوارهای افغان ساکن آواز مواجه شد، زیرا آن سرزمین را خاک افغانستان میدانستند. یک صاحب منصب نظامی افغان همراه چهار سوار، کاریز قریة یزدان را تصرف کرد و سپس زد و خورد مختصری میان سواران افغانی و ایرانی در مرز نزدیک آواز اتفاق افتاد که در پی آن یک نفر از افغانها کشته شد و یک نفر ایرانی به اسارت افتاد (یادداشتهای محرمانه کنسولگری، 1393: 84، 92، 114). 

در این میان، شماری از سواران افغان با لباس مبدل تجّار، تحت امر شخصی به نام نظام محمد در زیرکوه مشغول جمعآوری اطلاعات شدند و محمدشاه رسالهدار افغان در اوایل شوال 1335ق. همراه 20 نفر سواره به چاه کاریزک آمد و به افسر ایرانی خبر داد که دولت افغانستان مدعی مالکیت یزدان، کبودان و چاه کاریزک است (همان: 120 و 128). افغانها به ادعای خود ادامه دادند و در اواسط سال 1336ق. شایعه شد که آنها خیال دارند پاسگاههای جدید مرزی در پنجچاهی خوشاب، شوروک و یزدان دایر کنند (فاضلی بیرجند، 1393: 239). اقدامات سرحدداران افغان واکنش حاکم قاینات را برانگیخت: بنابر سندی از 10 شعبان 1336ق. شوكتالملك دوم در نامه ای به سردار محمدسليمانخان از مزاحمت رسالههاي
 سرحدي افغان در قريه يزدان انتقاد كرد و از وي خواست. به ملاحظة روابط حسنه و همجواري، به مأموران مرزي دستور دهد در امور يزدان دخالت نکنند (همان: 1/9119). نايبالحكومة هرات نيز در 4 رمضان 1336ق. ضمن پاسخ به این نامه، به عدم تعيين حدود مرزي اشاره كرد و برای کاهش تنش به طور موقت دستور عقبنشيني داد تا اين مسأله در حضور دولتمردان حل شود (همان: 3/9119). در اواخر ذيالقعدة همين سال نيز مسائل مرزي بار ديگر موجب نامهنگاري شد: مال داران عرب فيضآبادي در جلگة سنيخانه از سواران دولت افغانستان به سبب جلوگیری از حفر چاه در "چاه ملا" شكايت کردند و شوكتالملك دوم نیز نامهای (نمرة 676) در این باره نوشت (همان: 1/2337).

بنابر اسناد موجود، در سال 1336ق. نامههای بیشتری میان حکام قاينات و هرات مبادله شد. از 8 نامه به دست آمده در اين سال، 5 نامه از آنِ سردار محمدسليمانخان و 3 نامه از سوی شوكتالملك دوم است. در اواخر جنگ جهاني اول، حضور نيروهاي كمربند شرق و مرزداران قايني در سرحد قاينات، سرقتها را به نحو چشمگیری کاهش داد و موجب برقراری امنیت بیشتر شد. نمونهای موفق از هماهنگي پیش از وقوع سرقت در آغاز سال 1336ق. گزارش شد: ليوتنان ماتیوز،
 نایب کنسول انگلیس در بیرجند، در 26محرم 1336ق. به شوكتالملك دوم اطلاع داد که امیرخان نورزایی با پانزده نفر از بگوا حرکت کردهاند تا در قاینات شرارت کنند (همان: 1/84361) و شوكتالملك دوم در نامهاي از وی به خاطر اطلاعرساني تشكر كرد (همان: 2/8436). بنابر گزارش ديگري، پنج- شش نفر افغاني از لاش گذشته و ملكي در سرحد قاينات را مقصد خود تعيين كرده بودند (همان: 1/84361). شوکتالملک دوم ضمن تشکر دوباره از لیوتنان ماتیوز بابت اطلاعرسانی به موقع، چهار نامه براي هماهنگي نيروهاي سرحدّي به عبداللهخان رئيس امنية زيركوه، محمديوسف خان ثموري نايبالحكومة زيركوه، حاجي عباسبيك در مژنآباد و گماشتة نايبالحكومة قاين نوشت (همان: 3-2/8436).

در نتيجة استقرار امنيت در مرز سرحدّي قاينات، روند سرقتها از افغانستان به قاينات معکوس شده بود. مثلاً يكي از اعضاي قوم باركزايي ساكن كفتري هرات نزد نايبالحكومة هرات شكايت كرد كه سارقان ده نفر شتر او را به قاينات بردهاند و وي ردّ سارقان را تا خط سرحدي پي گرفته است. او از نايبالحكومة هرات خواست در اين باره نامهاي به شوكتالملك دوم بنويسد. آخرين نامه به دست آمده از اين سال مربوط به اول ذيالحجه 1336ق. براي دستگيري سارقان و استرداد شتران است و مالباختگان خواستار مكاتبه با حكومت قاينات براي تجسس و بازگرداندن شتران مسروقة خود شدهاند (همان: 13/8731).

سرقت دشت بیاض و مأموریت احمدعلی بیک در هرات


از سالهای 1336-1334ق. گزارشهای اندکی از سرقتها و مسائل مرزی در دست است. دو عامل را ميتوان در کاهش ثبت اين گونه گزارشها در نظر گرفت: اين دوره مقارن اوج جنگ جهاني اول بود و امير معصومخان، حسامالدولة سوم، مدتی بر قاينات حكومت كرد، اما اسنادی از دورة حکومت وی در دست نيست. از سوی دیگر، در اين دوره نيروهاي روس و انگليس كمربند شرق را در نوار مرزي افغانستان تشكيل داده بودند و نيروهاي سرحدي قاينات نيز تحت فرماندهي حيدرعلي ثموري، از مرز دفاع ميكردند و بر تحركات مرزي به دقت نظارت میشد.


از دورة حسامالدولة سوم، سرقت مهمی گزارش شده است كه محل وقوع و انعكاس آن، با دیگر سرقتهاي قاينات تفاوت داشت. بيشتر سرقتهاي سرحد قاينات داخلي بود و تنها با مكاتبة حکام قاینات با حكمرانان مناطق غربي افغانستان نظیر هرات، فراه و اناردره حلوفصل ميشد و به همين سبب، انعكاس كمتري در دو وزارتخانة داخله و خارجه داشت، اما در اوايل سال 1335ق. در زمان حكومت حسامالدوله بر قاينات و اقامت شوكتالملك دوم در تهران، در خضری، اموال چند تبعة بریتانیا، از جمله مقداری فیروزه غارت شد (یادداشتهای محرمانه کنسولگری...، 1393: 195). سارق دشت بياض، زالبيك نامی معرفي گردید و وزارت داخله در آغاز حكمراني مجدد شوكتالملك دوم، در نامة نمرة 2372، نتيجة اقدامات وی را براي دستگیري سارق جويا شد. 


شوکتالملک دوم در 23 جمادیالاول 1335ق. از مشهد به مقصد بیرجند راه افتاد (همان: 65) و پس از استقرار، در 14 ربیعالاول 1335ق. در پاسخ به نامة وزارت داخله، از دستگیری سارقان اظهار ناتوانی کرد، زیرا سارقان خود را به خاک افغانستان رسانده بودند. وی حسامالدولة سوم را مسئول دانست و خواستار پرسوجو از وی شد. او دستگیری سارقان را در صورتی ممکن دانست که قاینی باشند و در غیر این صورت، کارگزاری خارجه باید با حکومت مذاکره کند (مرکز اسناد آستان قدس: 2/70986).

پاسخ شوكتالملك دوم، از اين رو قابل توجه است كه در گذشته حکام قاینات چنين سرقتهايي را به طور مستقل فيصله ميدادند و کمتر به کارگزاری خارجه اجازه مداخله داده میشد. حسين عدلالملك، وزير داخله، در نامة مورخ 23جمادیالاولی 1335ق. به شوكتالملك دوم، ضمن معرفي زالبيك به عنوان سارق، خواستار جدّيت وي در حلّ این مسأله گردید، اما شوكتالملك دوم در جواب اعلام کرد که هنوز پروندة حكومت قبلي را بررسی و مطالعه نکرده است و دستیابی به نتیجه را نیز به سبب غفلت در دستگیری سارقان مشکل دانست (محبوب فریمانی، 1382: 506).

وزارت داخله از پاسخ شوكتالملك دوم اظهار تعجب كرد، زیرا با توجه به نفوذ وی در مناطق سرحدّی، نوشتة او با اعتقاد وزارت داخله نسبت به وی منافات داشت و به همین جهت با صراحت اعلام شد: «ابداً نمیتوان این جواب را از شما قبول کرد» (همان: 535) و او را مسئول کشف و استرداد اموال مسروقه کرد. شوكتالملك دوم نيز در باب ناتوانی خود چنین توضیح داد که چون سارقان افغاني بودهاند و وارد خاك افغانستان شدهاند، نميتوان به صورت جدّی اقدام کرد، ولی اطمینان داد تا جايي كه ممكن باشد مسأله را پیگیری کند (همان).

وزارت داخله در 15 شوال 1335ق. با وساطت حسامالدولة سوم تلگرافی براي شوكتالملك دوم ارسال کرد كه با اتكا بر اظهارات حسامالدولة سوم، حکومت هرات، زالبيك سارق را دستگير و حبس کرده و اموال مسروقه نيز توقيف شده است: از سوی حسامالدولة سوم دو نفر به هرات رفته، سارقان را ديده و شناسايي كرده و بخشي از اموال مسروقه را نيز مسترد كردند. وزارت داخله، شوكتالملك دوم را توبيخ كرد كه چرا براي استرداد بقية اموال هيچ اقدامي نكرده است، در حالي كه حكومت هرات از پس دادن اشيای مسروقه به مأموران وي مضايقه نخواهد كرد. در اين نامه به شوكتالملك دوم تأكيد شد: چون مسئوليت اين سرقت بر عهدة شماست، بايد هر طور كه مقتضي ميدانيد، براي استرداد بقية اشيای مسروقه اقدام كنيد (همان: 544).

شوكتالملك دوم در پاسخ، به گوشهاي از کوششهای حسامالدولة سوم اشاره كرد: حسامالدولة سوم عدهاي مأمور به هرات فرستاد، ولی سرحدداران افغان از سفر آنها جلوگیری كردند و مانع ادامة مأموریت شان شدند و چون سارقان در خاك افغانستان بودند، بايد از طریق مأموران آن دولت اقدام ميشد. به نظر وی، اگر چند نفری اعزام میشدند و سرحدداران افغان آنها را متوقف میکردند، این موضوع موجب توهین به دولت ایران خواهد بود؛ بنابراین و به ناچار بايد با گذشت زمان، زمينة مناسبي یافت. وي این گزارش را که مأموران حسامه الدولة سوم برخي اموال مسروقه را پس گرفتهاند، تأیید نکرد. (همان: 545).

وزارت داخله بار ديگر از جواب شوكتالملك دوم اظهار تعجب كرد، زيرا بنابر گزارشهاي سابق، كه در زمان حسامالدولة سوم به وزارت داخله رسیده بود، مأموران وي، سارقان را تا اسفزار تعقيب کرده و با مساعدت حكومت هرات، آنان دستگير، محبوس و اموال مسروقه توقيف شده بود، ولي چون اکنون حكومت قاينات تغيير كرده، اين كار بينتيجه مانده است. مستشارالدوله تأكيد كرد که استرداد اموال با توجه به قدرت و نفوذ شما آسان است (همان: 552).


پریدوکس در 28 جمادیالثانی 1335ق. گزارش داد که والی هرات از عبور نمایندگان شوکتالملک دوم و حسامالدولة سوم از مرز یزدان جلوگیری کرده است. (یاداشتهای محرمانه کنسولگری انگلستان، 1393، 81). اخبار متعددی نیز در بارة سرنوشت زالبیک به قاینات میرسید. بنابر گزارش 13 رجب 1335ق.، پریدوکس از طریق آواز مطلع شد که زالبیک و فرزندانش- از سران معروف راهزنان- در حدود 6 فروردین در هرات زندانی شدهاند (همان: 89). این سرقت نه تنها بر روابط داخلی حکام قاینات و رابطه با انگلیس تأثیر داشت، بلکه موجب تغییراتی در حکّام افغانستان نیز شد. بنابر گزارش پریدوکس در 1 شوال 1335ق. نایبالحکومة اسفزار را عزل و تحتالحفظ به هرات فرستادند (همان: 124).

شوكتالملك دوم نيز در جواب وزارت داخله، ارزش گزارش حسامالدولة سوم را تنزل داد و مطالب گزارش نمرة 725 خود را امري علني براي تمام اهالي قاينات دانست؛ به نوشتة او، مأخذ گزارش سابق حسامالدولة سوم تنها اظهارات يك نفر افغاني بود و قابل اعتماد شمرده نمیشد. دوستمحمدخان، ميرحسين سلطان و دیگر افرادي را كه حسامالدولة سوم مأمور هرات كرده بود، قراولان سرحدي افغانستان در "چاه ليلا" متوقف کرده بودند. شوكتالملك دوم در پايان اعلام کرد که اگر دولت ایران توهین به اعضای دولت را برای بار دیگر میپذیرد، وی اطاعت خواهد کرد. وی سرانجام بر اثر اصرار وزارت داخله پذیرفت مأموراني به هرات بفرستد و زمان عزیمت آنان را بیست روز دیگر قرار داد (همان: 551).

پروندة سرقت دشت بياض تا اواسط سال 1336ق. لاينحل باقي ماند و پاي انگليس نيز به مسأله باز شد (همان: 1/70500). در 21 رجب 1336ق. کنسول انگلیس نامه ای به شوكتالملك دوم نوشت که بنابر آن، نايبالحكومة هرات تقاضاي اعزام مأموری مخصوص براي تحويل اموال مسروقه کرده بود. لیوتنان ماتیوز براي پاياندادن به موضوع سرقت، تقاضاي اعزام مأمور را از شوكتالملك دوم تكرار نمود و اعلام كرد: پس از به دست آوردن تمام اموال مسروقه قسمت كردن آن بين صاحبانش مانعي ندارد (همان).

ماتیوز پيشنهاد كرد قبل از اعزام مأمور، با حسامالدولة سوم نيز مذاكره شود، زيرا به طوري كه وي شنيده، حسامالدوله نيز قصد اعزام مأمور به هرات داشته است (همان). سه روز پس از آن، نامة ديگري به شوكتالملك دوم نوشته شد كه بنابر آن، حسامالدولة سوم، غلامرسولخان اناردرهای را به هرات فرستاده بود (همان: 3/70500). پریدوکس در 14 شعبان 1336ق. در گزارش خود، اقدام شوکتالملک دوم در ارسال نماینده را بنا به تقاضای نایبالحکومة هرات و پس از مشورت با خود بیان کرده است و اینکه شوکتالملک، احمدعلی بیک، نایبالحکومة آواز را به هرات فرستاده است تا اموال مسروقة مکشوفة (به ویژه فیروزهها) را مسترد کند. پریدوکس در گزارش خود همچنین، به هدایای حاکم قاینات برای نایبالحکومه و نایبسالار هرات؛ شامل یک تخته قالی و مقداری زعفران ـ اشاره کرد و اینکه شوکتالملک دوم با این تدبیر قصد دارد مشکلاتی را که برای اموال خودش در هرات پیش آمده است، برطرف کند (یادداشتهای محرمانه کنسولگری انگلستان، 1393: 250) البته حکام قاینات بنابر مرسوم، چنین هدایایی میفرستادند و در زمان مأموریت عبدالله خان درمیانی نزد محمد سرورخان برای خسرو بختیاری حاکم کرمان نیز قالی و زعفران قاینات هدیه فرستاده شده بود (محبوب فریمانی، 1382: 409) 


احمدعلیبیک، قاصد مخصوص شوکتالملک دوم و غلامرسولخان اناردرهای، قاصد مخصوص حسامالدوله سوم، که به هرات اعزام شده بودند، پس از انجام مأموریت در 19 رمضان 1336ق. هر یک جداگانه به آواز بازگشتند. صاحبمنصبان هرات قسمتی از اموال مسروقه را که کشف شده بود ـ از قبیل فیروزهها، دو رأس قاطر و یک قبضه تفنگ متعلق به جمعدار نورمحمد ـ به احمد بیک تحویل دادند. طبق شنیدههای پریدوکس، نایبالحکومه و نایبسالار هرات، با دو فرستادة مذکور، هدایایی برای شوکتالملک دوم و حسامالدوله سوم فرستاده بودند (یاداشتهای محرمانه کنسولگری، 1393: 261). والی هرات یک رأس اسب و یک ساعت طلا با زنجیر و نایبسالار یک قواره قماش کُرک و چهار قواره کرک برای شوکتالملک دوم و یک رأس اسب و نایبسالار دو قواره قماش برای حسامالدولة سوم فرستاده بودند (همان: 265).

مأموریت برای پیگیری سرقتها در افغانستان


پيگيري براي بازگرداندن اموال مسروقه، از مهمترین موارد در سال 1333ق. و 1337ق. بود و مکاتبات و گزارشها، جزئیات بیشتری از لایههای پنهانی هر واقعة مرزی به دست میدهند. مأموريت مددخان يكي از مهمترین و کاملترین موارد از پيگيري سرقتهاست. مددخان و عليمزار از سوی شوكتالملك دوم با يك سوار به افغانستان رفتند تا مسألهای سرحدي را فيصله دهند. شوكتالملك دوم در نامة 25ربیعالثانی 1333ق. خطاب به سرحدداران دولتي ايران و افغانستان اعلام کرد که مددخان مأمور رسمی دولت است و سرحدداران نباید از رفتوآمد وی جلوگیری کنند (همان: 1/2759).

وقوع چند سرقت مرزي در سال 1337ق. و نامههاي مربوط به آن، نمونهای از پیگیری و مشكلات آن است. اين شواهد، كه دو نمونة كامل آن در مجموعه اسناد اين سال در دست است، پيگيريهاي نااميدكننده را بيشتر در نواحي فراه، لاش و جوين نشان ميدهد. صاحبان اموال و مأموران رسمي حکومت قاینات چند بار به این مناطق مسافرت كردند، اما برخلاف منطقة هرات، نتيجة دلخواه به دست نيامد. سرقت گوسفندان بهلوليها از طبس مسينا در 11 صفر 1337ق. ـ كه سردار حبيبالله خان از رزه آن را تعقيب كرده و با حاكم اناردره و سپس حاكم كوتال فراه نيز در افتاده بود ـ از جملة این موارد است. ابوتراب عباس، لطفالله، غلامرضا و حاجي حسين، از بهلوليها، در شكايتي به شوكتالملك دوم، سبب ناكامي در پیگیری را دریافت رشوه از سوی کوتال فراه و سوارههای تهانه از دزدها بیان کردند (همان: 28/70975).

يكي ديگر از سرقتهایی كه نامههای بيشتري در بارة آن در دست است، از سوي افغانهاي لاش و فراه صورت گرفت: عليمحمدحسين شورساني قايني نزد شوكتالملك دوم شکایت بُرد كه سارقان افغان پنج شتر وي را دزدیدهاند. وي رد سارقان را تا لاش و جوين برد و آنها را شناسایی و حتی به حاكم لاش معرفی کرد، اما شترها بازگردانده نشدند و مالباخته از شوكتالملك دوم یاری خواست. وی در نامهاي رسمي (مورخ 28رجب 1337ق.) خطاب به سردار محمدعمرخان، حاكم لاش و جوين، پس از اظهار دوستي و تشریح ماجراي این سرقت اعلام کرد: این گونه رفتارها با همجواری، دوستی و اسلامیت منافات دارد و اشاره کرد که این بار مالباخته را همراه نامه فرستاده تا در دادخواهي او دقت بيشتري صورت گیرد و اموالش را بازگردانند. مالباختگان در دومين مسافرت نامة حاکم قاینات را همراه داشتند. شوكتالملك دوم، محمودخان ثموري را نيز مأمور بازگرداندن اموال مسروقه كرد (همان: 4/70988). گزارشهاي وی حاکی از عملکرد حكام افغان در این زمان است. بنابر گزارش محمود خان ثموري، در 18 شعبان 1337ق. وی سرتاسر لاش و فراه را جست و جو کرد و شترها را نیافت، اما اهالی لاش، جوین و قلعهگاه، سارقان را امیر سیدمحمد، غلام نصیرالدین و علیاکبر از طایفة ملاعلی درهی معرفی کردند که او نیز شترهای مسروقه را به امیر رحمان درهی سپرد تا به سوی هرات ببرد. محمودخان ثموری ناموفق نزد امیر محمدرضا خان صمصامالدوله، نایبالحکومة سیستان بازگشت و وی در تلگرافی به شوکتالملک دوم، اعلام کرد که باید خسارت شترهای مسروقه را مددخان بدهد، زیرا سارقان پسر عموهای مددخان هستند (همان: 5/70975).

مأموريت محمودخان ثموری برای پیگیری سرقت لاش ادامه یافت و گرچه سردار محمدعمرخان میگفت که شتر به اين حدود نياوردهاند، اما در قلعهگاه کسی اظهار داشته بود که نظرخان پسر شیرعلیخان، برادرزادة سردار محمدعمرخان حاکم لاش، شترها را از سارقی به نام فولاد فقیر و علیاکبر درهی خریده است. محمودخان توانست یکی از شترهای مسروقه را در منزل نظرخان شناسایی کند، اما نظرخان به همراه 20 نفر مسلح با محمودخان درگير شدند و محمودخان نيز شکایت نزد سردار محمدعمرخان بُرد، گرچه جواب درستي دریافت نکرد. به نظر محمدخان ثموری، در این زمینه باید با سردار عبدالرحمانخان یا نایبالحکومة هرات مکاتبه میشد، زیرا سردار محمدعمرخان حاکم لاش در بارة این مسائل پاسخگو نیست (همان: 10/70975).

قلمرو حکمرانی خاندان علم در شرق ایران ـ از خواف تا سیستان ـ به صورت محلی اداره میشد و از آنجا که دو دولت ایران و افغانستان هنوز یکدیگر را به رسمیت نشناخته بودند، حکام محلی قاینات اجازه داشتند با هرات ارتباط مستقیم برقرار کنند. از زمان استقلال افغانستان و به رسمیت شناختن آن از سوی ایران و سپس افتتاح سفارت در تهران در 3 شوال 1338ق. (رعد، شماره 56، سال یازدهم، ص 1)، در حالی که سردار عبدالعزیزخان در تهران در حال تنظیم معاهدة دوستی بود، هر واقعهای میتوانست روابط دو دولت را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، پس از برقراری روابط رسمی دو دولت، تعامل و جلوگیری از تنش مرزی در مرز قاینات به صورت جدّیتری پیگیری شد. به گواهی روزنامة ایران (9 جمادی الثانی 1339ق.) بر اثر اقدامات شوکتالملک دوم حکمران قاینات و سیستان و مکاتبات میان او و سردار محمد انورخان، فرماندة قوای سرحدی، این فرمانده نسبت به هر گونه تقاضاهای مأموران دولت ایران، ابراز مساعدت کرده و در بارة هر گونه وقایع سرحدی، دوستی میان دو دولت را در نظر گرفته و قول همراهی داده است. بدین ترتیب، امنیت در خطوط سرحدی و راهها حاصل شده است و قافلهها با آسودگی سفر میکنند و پستهای نظامی سرحدی نیز دایر گردیده است و حکمران قاینات «در انتظام آنها مراقبت کامل دارد» (ایران، شمارة 839، سال پنجم، ص 1)، یک هفته پس از این خبر، محمدانورخان گزارشی به هرات فرستاد و از حملة شماری از افراد طایفة گرگیج در سیستان به خاک افغانستان انتقاد کرد. وی در نامهای به شوکتالملک دوم، خواستار تعقیب و تنبیه مرتکبین شد تا بر استحکام مبانی دوستی مأموران دو دولت افزوده شود (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 7-23-69-1339ق.). رونوشتی از این نامه نیز برای سردار عبدالعزیزخان در تهران فرستاده شد و او در نامه به وزارت امور خارجة ایران، از بیتوجهی حکومت سیستان و قاینات انتقاد کرد: «اگرچه یقین دارد اولیای دولت ایران هیچگاه مایل نیستند چنین حوادث تأسف باری موجب کدورت دو ملت و دولت شود و اوامر مؤکدی از مرکز به حکام قاینات و سیستان برای تحکیم مناسبات و پرهیز از اینگونه حرکات صادر شده، ولی متأسفانه نه تنها مؤثر واقع نشده بلکه اینگونه حوادث زیادتر نیز شده است». وی در پایان به نتایج منفی این گونه اقدامات و تأثیر آن بر روابط دو دولت پرداخت که اگر دولت ایران توجه جدی و اقدامی مؤثر در این زمینه نکند، تکرار چنین اقداماتی پیمانة صبر طوایف سرحدی افغان را لبریز خواهد کرد و درصدد انتقام برخواهند آمد و پیشنهاد داد به حکومت سیستان و قاینات امر شود، ضمن جلب رضایت حکومت سرحدی و احقاق حقوق رعایای افغانستان، در آینده از بروز چنین وقایعی جلوگیری کند (همان:19و 18-7-69-1339ق.).

نتیجه


در دورة شوكتالملك اول و دوم، تنش در مناطق مرزی ایران و افغانستان فروکش کرد و مرزهاي قاينات با افغانستان تثبيت شد. روابط اقتصادی و اجتماعی در دو سوی مرز جریان داشت و در پی آن روابط سیاسی حکام قاینات و هرات از طريق اعزام فرستاده و ارسال نامههاي رسمي انجام گرفت. بنا بر اسناد و مدارک موجود، در حالی که دو حکومت مرکزی ایران و افغانستان هنوز روابط رسمی نداشتند، اهالی قاینات و هرات در سطح وسیع در ارتباط بودند و حکام دو منطقه نیز میکوشیدند مشکلات محلی را فیصله دهند. سیاست حکّام محلی، مبتنی بر تسهیل روابط بود، زیرا ساکنان و حکام هر دو، در منطقه منافع مشترک بسیار داشتند. 

از بررسی 29 نامة مبادله شده میان حّکام قاینات و امرای هرات و دیگر مناطق غرب افغانستان مانند اناردره، لاش، جوین و چخانسور در سالهای 1339-1321ق. 2 نامه را ابراهيم سعدالدين، 5 نامه را سردار محمدسرورخان، 7 نامه را سردار محمدسليمان خان و 1 نامه را سردار محمدعمرخان نوشتهاند. در برابر، شوكتالملك دوم 4 نامه براي سردار محمدسرورخان، 3 نامه براي سردار محمدسليمانخان، 1 نامه براي نايبسالار كل قشون هرات، 2 نامه براي حاكم فراه، 1 نامه براي حاكم اناردره و 2 نامه براي سردار محمدعمرخان حاكم لاش و جوين نوشت. شمار مکاتبات نشان میدهد که گرچه روابط سیاسی آنها دو سویه و ممتد بوده است، اما در هیچکدام از نامهها اشارهای به اوامر دربار نیست و موضوعات مکاتبات نیز مشتمل بر مسائل جزئی و محلی مانند فرار افغانها به قاينات، قاچاق كالا، آزادي سارقان، اجازه مهاجرت زنان، اختلافات مرزي، تجدید دوستی، سرقت و وصول طلب تجّار است. 


نامههاي رسمي را مأموران رسمي و غيررسمي جابجا ميکردند. از حضور مأمور و نماينده رسمي حكام افغان در قاينات اسنادی به دست نیامد، اما به 4 فرستاده حاكم قاينات به هرات اشاره شده است. این مأموران تنها هنگام مأموریت، مقیم هرات میشدند و مدت مأموریت برخی از آنها طولانی بود. داروغه محمدحسين، عبدالكريمسلطان، مددخان، عليمزار، ميرحسينبيك، حاجي عبداللهخان درمياني و احمدعليبیک فرستادههایی بودند كه از سوي شوكتالملك اول و دوم به هرات و برخی دیگر از شهرهای مرزی افغانستان رفتند. 

مكاتبات حكام قاينات به سرحدداران ايراني و افغاني برای مسافرتهاي شخصي و رفع مشكلات مربوط به آن نيز بود كه با هماهنگي حكومت محلی انجام ميگرفت. 15 مورد از اين گونه نامهها، تاكنون شناسايي شده است که تنها اسامي عابران و سبب عبور مسافران در آن متفاوت است. نامهها خطاب به سرحدداران است و در سالهاي 1337-1331ق. نوشته شدهاند. بر اساس موضوع و محتوا، 9 مورد آن به طور عام خطاب به سرحدداران دولتين ايران و افغانستان است و 2 مورد خطاب به سرحدداران افغان دفعهدار چاه ليلا، 2 مورد خطاب به سرحدداران افغان در چوني چاه آتشان و چاه تيغ و 1 مورد خطاب به گلزارخان سرحددار چاه ليلا.


سرقتهاي مرزي یکی از موارد روابط حکام بود: سرقت احشام و چند گزارش اندک از سرقت کاروانهای تجاري يا روستاها. طوايف قاينات مانند بهلولی، دلاکه و طاهری در زيركوه قاين و جلگه سنيخانه مهمترین اهداف سارقان افغان بودند. طوايف افغاني مرزنشين مانند نورزايي و غلجايي در سرقتها دست داشتند. این سرقتها بيشتر از قاينات به طرف افغانستان بود و حكام هرات با مالباختگان بیشتر همکاری میکردند. در مقابل همکاری حكام فراه، لاش و جوين براي استرداد اموال مسروقه کمتر بود. اختلاف نظر بر سر مناطق مرزی در محدوده قاینات از سال 1335ق. در بارة کاریزهای یزدان بروز کرد و تا حکمیت آلتای در دورة رضا شاه ادامه یافت. 

منابع و مآخذ 


اسناد


آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، سال 1326ق.-كارتن 30- پرونده 15- 5.


__________________ سال 1339، کارتن 69، پرونده 7، 18و 19 و 23.


مرکز اسناد آستان قدس 1/2337،10/2560، 1/2759، 1/2763، 1/2903، 1/2914، 43/5171، 32/8171، 2/8355، 4/8355، 2/8393، 2/8397، 2/8436، 3/8436، 1/8492، 1/8603، 2/8731، 6/8731،10/8731، 13/8731، 17/8731، 5/8815، 3/9108، 1/9119، 2/9119، 3/9119، 9389، 1/70500، 3/70500، 1/70605، 3/70941، 1/70948، 1/70955، 70956، 2/70956، 1/70958، 1/70968، 3/70968، 4/70968، 6/70968، 7/70968، 1/70969، 3/70969، 4/70969، 5/70975،10/70975، 28/70975، 1/70982، 1/70983، 2/70986، 2/70988، 3/70988، 4/70988، 5/70988، 1/71000، 4/71022، 71076، 3/71482، 2/71919، 3/71919، 4/71919، 5/71919، 1/74263، 1/84361.


کتابها

آیتی، شیخ محمد حسین (1371)، بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان، چاپ دوم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

الفنستون، مونت استوارت (1376)، افغانان، جای فرهنگ نژاد (گزارش سلطنت کابل)، ترجمه: محمد آصف فکرت، مشهد: آستان قدس رضوی.


خانیکوف، نیکولای ولادیمیروویچ (1375)، سفرنامه خانیکوف گزارش سفر به بخش جنوبی آسیای مرکزی، ترجمه: اقدس یغمایی، ابوالقاسم بیگناه، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس.

دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ذوالفقار کرمانی (1374)، جغرافیای نیمروز، به کوشش: عزیز الله عطاردی، تهران: عطاردی.

رياضي هروي، محمديوسف (1368)، عينالوقايع تاريخ افغانستان در سالهاي 1207- 1324ق، به كوشش: محمد آصف فكرت هروي، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.


سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1379)، فرهنگ جغرافیای کوههای کشور، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.


سراجالدین بن عبدالرئوف (1369)، تحف اهل بخارا، تهران: بوعلی.


شاهدی، مظفر (1377)، زندگانی سیاسی خاندان علم، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.


فکرت، محمد آصف (1376)، فارسی هروی: زبان گفتاری هرات، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.


فرخ، سید مهدی (1370)، کرسینشینان کابل، به کوشش: محمد آصف فکرت، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.

فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (1389)، استان خراسان رضوی، شهرستان خواف.

فرهنگ جغرافیای آبادیهای ایران (1389)، استان خراسان جنوبی، شهرستان درمیان.

کارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان (1380)، فرهنگ جغرافیایی ایران خراسان، ترجمه: کاظم خادمیان، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.


لندور، آرنولد هنری ساویچ (1388)، اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت؛ در سرزمین آرزوها، ترجمه: علیاکبر عبدالرشیدی، تهران: اطلاعات. 

محبوب فریمانی، الهه (1382)، اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران، مشهد: سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.


مجتهدزاده، پیروز (1378)، اميران مرزدار و مرزهای خاوری، ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران: شیرازه.


نجف زاده، علی، «بررسی رابطه حکام قاینات با اسحاقزاييها و تأثیر آن بر تجزیه لاش و جوین از ایران در دوره قاجار»، مزدک نامه، 1393، ش 5، به کوشش: جمشید کیانفر، تهران.


نجف زاده، علی، «نقش و جایگاه طوایف در ساختار نظامی قاینات در دوره قاجار»، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، 1390، شماره 21.

نجف زاده علی و مجتبی خلیفه، «بررسی آثار فتواهای جهاد در عثمانی بر قاینات و سیستان در جنگ جهانی اول»، فصلنامه گنجینه اسناد، پاییز 1392، سال بیست و سوم، دفتر سوم، پاییز.

وين، آنتوني (1383)، ايران در بازي بزرگ، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران: پیکان.


هیل، اف (1378)، نامههایی از قهستان، ترجمه: محمدحسن گنجی، مشهد: مرکز خراسان شناسی.


یاداشتهای محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات سالهای 1917-1919میلادی (1393)، ترجمه: محمود فاضلی بیرجندی، تهران: نشر هیرمند.


ییت، چارلز ادوارد (1365)، سفرنامه خراسان و سیستان، ترجمه: قدرتالله روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری، تهران: یزدان.

نشریات 


رعد، شماره 56، سال یازدهم، 1.

ایران، شماره 839، سال پنجم، 1.

تاریخ دریافت مقاله:  1/7/1392	 		تاریخ پذیرش مقاله:  7/10/1392


� عضو هیأت علمی گروه تاریخ  و عضو گروه پژوهشی افغانستانشناسی دانشگاه بیرجند


   Email: anajaf@birjand.ac.ir
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� اسحاقزاییها، یکی از قبایل هفتگانة ابدالی یا درانی نخست در میان زمینداور و بیابان زندگی میکردند. آنها گروهی شبان و کشاورز بودند و جمعیت آنان در اوایل دورة قاجار حدود ده هزار خانوار بود و بر منطقه شمالی سیستان در لاش و جوین حکومت می�کردند (الفنستون، 1376: 361؛ ریاضی هروی، 1368: 22).


� برای اطلاعات بیشتر، نک؛ نجفزاده: «بررسی رابطه حکام قاینات با اسحاقزايي�ها و تأثیر آن بر تجزیه لاش و جوین از ایران در دورة قاجار»، مزدک نامه، به کوشش جمشید کیانفر، جلد 6 تهران، 1393).


� ابراهيم سعد�الدينخان وكيل�الدوله از مشاهير، علما و فضلاي افغانستان بود و به نمايندگي از امير عبدالرحمان، رياست هيأت تعيين خط سرحدي میان افغانستان و روسيه را برعهده داشت و به مهمانداری هیأت انگلیسی کمیسیون تعیین سرحدّی روسیه انتخاب شد (ریاضی هروی، 1368: 165).


� نویسنده، اصل این نامه�ها را در ضمیمة کتابی، با عنوان تاریخ روابط قاینات و هرات در دورة قاجار، در دست چاپ دارد.


� نورزایی�ها در کوههای غرب و بیابان�های جنوب افغانستان و در نواحی مرزی سیستان زندگی میکردند؛ آنان بيابانگرد و مال دار و چادرنشین بودند و شبان و جنگجو، اما به ماجراجويي و شركت در كشمكشها تمايل كمتري داشتند، زیرا نميتوانستند گله و گوسفندان خود را تنها و یله رها كنند (الفنستون، 1376: 361؛ ييت، 1365: 13). 


� یکی از املاک اطراف هرات که هشت سهم از چهارده سهم آن متعلق به خاندان علم بود و بعد از شوکتالملک اول به برادرش شوکتالملک دوم رسید و وی آن را اجاره می�داد (همان: 1/72455). 


� افغان�ها به پادگان، با توجه به ريشة هندي آن «چوني» مي�گفتند (فكرت، 1376: 10). در اسناد قاینات به چونی چاه لیلا، چونی چاه آتشان و چونی چاه تیغ اشاره شده است.


� طایفة بهلولی بزرگترین طایفة منطقة قاینات بود و دایرة تکاپوی آن، گسترة وسیعی از نهبندان تا خواف و باخرز را در برمی�گرفت و به سه تیرة مهم نادی، احمدی و حسینی تقسیم می�شد. این طایفه، به سبب جمعیت بسیار  و ساختار درونی�، تنها طایفهای در قاینات است که ایل هم خوانده می�شود و مقر اصلی رؤسای آن سربیشه بود (نجفزاده، 1390: 142).


� طایفة دولاکه یا دلاکه از طوایف مهم فارس زبان قاینات، از زیرکوه قاین تا درمیان پراکنده بودند و سپس در اطراف حاجی آباد، آبیز و چاه پایاب از توابع زیرکوه اسکان یافتند (همان).


� افغانها به سرحددار «دفعهدار» میگفتند و «دفعهدار» منصبی از مناصب پایین نظامی هند بود، مانند دهباشی (لغت نامه دهخدا، ذیل واژه دفعهدار).


� برای اطلاع از آثار جنگ جهانی اول بر قاینات و رابطه با هرات، نک: نجفزاده و خلیفه: «بررسی� آثار فتواهای جهاد در عثمانی بر قاینات و سیستان در جنگ جهانی اول»، فصلنامة گنجینة اسناد، سال بیست و سوم، دفتر سوم (پاییز 1392)، ص 6-23.


� «رساله» فوج سوارهای از سپاه بود و در اردوی هندی به معنی پارهای از لشکر زیر فرمان سپهسالار است، خواه دو صد خواه دو هزار، و «رسالهدار» کسی بود که رساله را زیر فرمان داشت، مثل سرهنگ و سردار سواران (لغت نامه دهخدا، ذیل واژة رساله).


� Lieutenant J.W Matews 





