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 چکیده
شاه قاجار دارای بررسی اوضاع سیاسی مرو در دوره نارصالدین

کیه تحلیلی و با ت-اهمیت خاصی است؛ این پژوهش با روش توصیفی
بر منابع دست اول، درصدد پاسخ به این پرسش است که چه عواملی 

شاه و سبب شفتگی اوضاع سیاسی مرو در دوره نارصالدینموجب آ 

جا و رسانجام باعث جدایی های آنتیرگی روابط دولت ایران با ترکمن
دهد که های پژوهش نشان میمرو از خاک اصلی ایران گردید؟ یافته

های سو، رفتار ناصواب حکام خراسان در رابطه با ترکمناز یک
کارگیری یک سیاست محکم ن و عدم بهرسحدی به عنوان رعایای ایرا

از سوی دیگر  وها نشین خیوه در امور ترکمنهای خاندر قبال دخالت
ها در شهرها و تازهای مکرر آن وها و تاخت عملکرد نادرست تركمن

و همچنین  روستاهای رسحدی خراسان و نهب و غارت اهالی
های روس و انگلیس در امور منطقه، اوضاع سیاسی را چنان دخالت

- آشفته cود که دولت قاجار را مجبور به اتخاذ حمالت نظامی بیهوده

ها ساخت. با ادامه و تشدید این قبیل حمالت، اوضاع ای علیه ترکمن

ها در اي رقم خورد كه در آستانه پيرشوي روسبه گونه سیاسی منطقه
ها چندين نوبت ق)، با وجود اينكه تركمن١٢٩٤نشین (اطق ترکمنمن

حvيت و تبعيت دولت ايران را طلب cودند، اما بنا به دالئل 
مختلف، عمالً در اين زمينه اقبايل از طرف دولت ايران نشان داده 

نشد. در نتیجه، این مجموعه عوامل جدايي بخش عظيمي از خاک 
لی ایران و انضvم آن به خاک روسیه خراسان بزرگ، از رسزمین اص

  تزاری گردید.

 هاترکمن شاه،مرو، اوضاع سیاسی، نارصالدین کلیدی: واژگان

Abstract 

Investigating the political situation of Merv in the 
period of Nasreddin Shah Qajar is of specific 
significance. This research, using descriptive-
analytical method and relying on first-hand 
resources, seeks to answer the following question: 
which factors contributed to the turmoil of the 
political situation of Marv in the period of Naser-al-
Din Shah and the blurring of the relations between 
the Iranian government and Turkmens and 
eventually led to the separation of Marv from the 
mainland of Iran . The findings indicated that, on the 
one hand, the improper behavior of the rulers of 
Khorasan in relation to the Turkmens a frontier region 
of Iran and the failure to use a hard policy towards the 
interference of the Kheivehkhan- tarriance in the 
affairs of the region, and on the other hand, the 
Turkmen's inappropriate performance and frequent 
attacks on the cities and villages of the Khorasan 
borderlands and the plundering of the people here 
disturbed the political situation in the region, making 
the Qajar government take futile military attacks 
against Turkmen. With the continuation and 
intensification of such attacks, the political situation 
in the region was such that on the advent the Russians 
procession in Turkmenistan (1294),  the Iranian 
government did not support the Turkmen despite the 
fact they pledge the support of Iranian government in 
several occasions. As a result, these factors resulted in 
the separation of a large part of the territory of the 
great Khorasan (Iran) and joining that separated part 
to Russia. 
Keywords: Merv, political situation, Naser-al-din 
Shah, Turkmen 
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 مقدمه
ترين مراكز فرهنگ و ®دن رسزم ايران جان از قديممروشاه

بوده است. در دوران اسالمی با وجود اینکه شهرها و مناطق 

وتاز رشق ایران، از جمله شهر مرو، مدام مورد تاخترسحدی 

گردان آسیای مرکزی واقع شد، اما همواره از اقوام و بیابان

از خراسان بزرگ و ی و فرهنگي، جزیی ديدگاه سيايس، ادار 

-٩٠٧( به تبع آن رسزم متمدن ايران بود. در دوره صفویه

از عباس اول، اداره اين قسمت و در دوران شاه ق)١١٣٥

ر به از ایل قاجای به گروهی و امنيتی خراسان، به داليل سياس

مرو تا ظهور سلسله ی واگذار گرديد. قاجارها» عزالدینلو«نام 
ی كvكان اداره اين شهر و نواح )ق۱۳۴۵-۱۲۱۰قاجار (

پ½امون آن را در اختيار خود داشتند. در آستانه ظهور سلسله 

ا تحت رهربی هقاجار، در بخارا سلسله محلی منغیت

طه واسمرادخان شکل گرفت. خان ازبک از فرصتی که بهشاه

ایجاد اختالف بین مدعیان داخلی قدرت در ایران به وجود 

تازهای خود به شهرهای وآمده بود، استفاده کرده، تاخت

مرزی خراسان را آغاز کرد. با حمالت مکرر او به خراسان که با 

نه تنها شهر و پیرامون آن شکست قاجارهای مرو همراه بود، 

توسط ازبکان ویران و بند مرو خراب گردید، بلکه بسیاری از 

ساکنان ایرانی آن منطقه نیز به اسارت به بخارا کوچ داده 

ها در آنجا ساکن شده، هایی از ترکمنتدریج گروهشدند و به

د. مراد، سپرده شنارص بیگ فرزند شاهحکومت مرو نیز به دین

قاجار پس از غلبه بر مدعیان داخلی و تثبیت  آقامحمدخان

وتاز مراد خان، او را از تاختای به شاهقدرت خود، طی نامه

در شهرهای خراسان و قتل و غارت مردم، برحذر داشته، به 

ها به مرزهای شvل غرب کشور، هر گونه دلیل حمله روس

اقدام عملی علیه خان ازبک را به زمان دیگری موکول کرد. 

شاه، های سلطنت فتحعلیزمان با نخستین سالهم

مرادخان ازبک درگذشت و فرزندش امیرحیدر جانشین شاه
نارص بیگ، او شد. در ابتدای دوره حکومت او، برادرش دین

های طلبیار بود. اما جاههمچنان حکومت مرو را عهده

امیرحیدر و به وجود آمدن اختالف بین او و حاکم مرو، باعث 

نارصبیگ به دربار ایران شد و موجبات توجه دین پناهندگی

دولت قاجار به امور مرو را فراهم ساخت. اگرچه از مرکز به 

محمد ولی میرزا، حاکم خراسان، دستور به اعانت و تقویت 

حاکم مرو داده شد، اما در عمل کمک یا حvیت جدی از 

نارص بیگ به عمل نیامد. واقعیت آن است که در هvن دین

ها درگیری ایران در جنگ با روسیه در مرزهای شvل سال

غرب، امکان کمک از طرف دولت ایران به حاکم مرو را کاهش 

  داد. می

های موجود بیانگر آن است، حکومت با این حال، گزارش

بخارا نیز نتوانست در بلند مدت نفوذ و سلطه خود را در مرو 

د رحیم، ق، با حمله محم۱۲۳۲حفظ کند. به طوری که در 

خان خیوه به این شهر، مرو وارد دور جدیدی از منازعات 

های بخارا و خیوه و همچنین دولت نشینسیاسی بین خان

دید خود گاهی به ها به صالحایران گردید. از آن پس ترکمن
تبعیت خان خیوه درآمده و گاه با حاکم بخارا مصالحه 

ه ا نسبت بهکردند. اما ®ایالت ضعیفی نیز در بین آنمی

ها با تحریک و دولت ایران وجود داشت. از این زمان، ترکمن

های خیوه و بخارا، مرتب در نشینتحت حvیت خان

پرداختند و اموال وتاز میشهرهای مرزی خراسان به تاخت

بردند. در این هنگام، خودمختاری خوانین مردم را به غارت می

ت مرکزی و های خراسان که نتیجه ضعف دولو ایلخانی

ها بود، مزید بر علت شده، مانع از گرفتاری در جنگ با روس

اجرای یک عملیات منسجم از جانب حکام قاجاری خراسان، 

 ها بود. با پایان گرفÆ جنگجهت جلوگیری از تعدیات ترکمن

ایران و روس، دولت قاجار توجه بیشرتی به نواحی 

ق، ۱۲۴۷ل رشقی کشور cود و در همین راستا در ساشvل

ه السلطنمیرزا مامور انتظام امور خراسان گردید. نایبعباس

ق، عازم خراسان شد و ضمن مطیع ساخÆ ۱۲۴۸در 

های آنجا، با ترصف رسخس و با هدف نظم و امنیت ایلخانی

بخشیدن به منطقه و استحکام موقعیت دولت مرکزی، 

. های مرزی را به اسارت روانه مشهد cودبسیاری از ترکمن

قلی هایی که پس از مدتی با عریضه اراد®ندانه اللهترکمن

توره، خان خوارزم، همگی آزاد شدند. اما این گونه اقدامات 
 از جانب دولت قاجار موقتی بود و نتوانست مسئله ترکمن

السلطنه متوجه هرات را حل کند. پس از آن نیز اردوی نایب

د ن جانشینی محمگردیده، با مرگ ناگهانی او و مسئله تعیی

  میرزا، مساله مرو و انتظام امور خراسان نا®ام ماند. 

با به سلطنت رسیدن محمد شاه، بنا به رضورت، مجددا 

رفت با ترصف توجه دولت معطوف به هرات شد. انتظار می

ها نیز تحت تدریج ترکمنهرات و انتظام امور آن منطقه، به
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بد، اما با ناکامی دولت تابعیت درآمده، امور مرو نیز سامان یا

ا به هایران در ترصف هرات، عملیات جلوگیری از آالمان ترکمن

مرزهای خراسان که از جانب خان خیوه و حاکم هرات تحریک 

ها، به شدند، همچنان معوق ماند، به طوری که ترکمنمی

روال همیشگی، هر از گاهی دست تعدی و چپاول به این 

بردند. طقه را به اسارت میمناطق دراز کرده، اهالی من

غفور را به خانق، محمدعلی۱۲۵۵رسانجام دولت ایران در 

سفارت به دربار خان خوارزم فرستاده، ضمن درخواست 

ها از آالمان در خاک آزادی ارسای ایرانی، خواستار منع ترکمن

های بعد نیز سفرایی از خیوه به تهران و ایران شد. در سال
دهنده روابط دیپلvتیک که نشانبرعکس، اعزام شدند 

گسرتده میان ایران و خیوه در زمان حکومت محمدشاه است. 

های موجود، بیانگر آن است که در دوره در این بین، گزارش

ها به قلمرو خان خیوه و گرفتاری حکومت او، با حمله روس

ها، زمینه مناسبی جهت مداخله جدی او در جنگ با روس

و تجدید سلطه ایران بر آن منطقه به وجود ایران در امور مرو 

دوستی شاه ایران، آمد، اما نبود عزم سیاسی راسخ و صلح

ها باز باعث شد تا دولت ایران از اقدام جدی علیه ترکمن

های پایانی حکومت Êاند. پس از آن نیز همزمان با سال

محمدشاه، با نضج گرفÆ فتنه ساالر در خراسان و پشتیبانی 

ها از آن، به مدت چند سال به مرو و رابطه ه و ترکمنخان خیو 

ه ها در دور با خانات خیوه و بخارا توجهی نشد. مسئله تركمن

-شاه قاجار، با وجود خارج شدن خانسلطنت نارصالدين

بخارا و خیوه از دور منازعات منطقه، به علت ®ركز ی هانش

ی اسسي یهاتوجه دولت روس و انگليس به منطقه و رقابت

ی ه براكی هايروبرو گرديد و درگ½يی خاصی ها، با پيچيدگآن

احراز حاكميت ايران در اين منطقه صورت گرفت، به خاطر 

Ì بود حکام خراسان قرين توفيق نی لياقتدخالت بيگانگان و

  و در نهايت باعث از ب رفÆ حاكميت ايران بر مرو گرديد.

 پیشینه پژوهش

قیقاتی چند درباره اوضاع سیاسی مرو های اخیر تحدر دهه

مسئله مرو در در دوره معارص انجام گرفته است. زمانی در 
ها و )، با وجود ارائه تحلیل۱۳۸۴( تاریخ معارص ایران

های درخور در بررسی اوضاع سیاسی مرو در دوره قاجار، داده

ترین منابع آن دوره، یعنی اسناد، مطبوعات و نسخ از مهم

جا مانده از آن دوره، بهره نگرفته های بهنوشتهخطی و دست

 های حکومت قاجارمرو در نخستین دههاست. در مقاله 

گوشه، نویسنده در آن فقط به بررسی بوشاسب )، از۱۳۸۶(

اوضاع سیاسی مرو همزمان با حکومت نخستین شاهان دوره 

شاه و محمدشاه، قاجار، یعنی آقامحمدخان، فتحعلی

پرداخته است. از این رو، در پژوهش حارض سعی شده است 

با تکیه بر منابع دست اول دوره قاجار، همچون اسناد، 

هایی از زوایای تاریک وجود، گوشهمطبوعات و نسخ خطی م

  تر گردد. شاه روشناوضاع سیاسی مرو در دوره نارصالدین

 روش پژوهش

ت، باشد. نخستحلیلی می-روش انجام این پژوهش توصیفی
به صورت گذرا به اوضاع سیاسی مرو از آغاز دوره قاجار تا 

پایان حکومت محمدشاه اشاره و سپس با تجزیه و تحلیل 

های گردآوری شده، به بررسی تحوالت گزارش ها وداده

های شاه، در کشاکش درگیریسیاسی مرو در دوره نارصالدین

ها و نشین خیوه و ترکمنحکام قاجاری خراسان با خان

های روس و انگلیس در منطقه پرداخته همزمان با دخالت

  شده است.

  شاه و اعزام سفیر به خوارزمسلطنت نارصالدین
ق. مصادف ١٢٦٤شاه در دن نارصالدينبه سلطنت رسي

مختلف كشور، ی در نواحی است با اوضاع آشفتة امور داخل

از جمله فتنة ساالر در خراسان كه از زمان محمدشاه رشوع 

آغازين سلطنت ی هاشده و با شدت و ادامه آن در سال

ان خراسی و احتvل جدايی شاه، بيم اغتشاش كلّ نارصالدين

کرد شادلو با ساالر، خان ید جعفرقلرفت. به جز اتحامي

جانبه همه یهان شورش از خارج، از جمله دخالتیت ایتقو

س در یت انگلیخصوص حvها، بهوه و تركمنیخان خ

افزود. در اين ايام یخراسان از شورش ساالر، بر شدت آن م

خان ام½كب½، با تدب½ و با به قدرت رسيدن م½زا تقي

شد. ی خراسان وارد مرحله جديدی داخلسياست او، اوضاع 
به  یم½زا را با سپاهمراد م½زا، فرزند عباسام½كب½، سلطان

). او با ٥٠: ١٣٦٣مشهد و دفع ساالر مأمور كرد (خورموجی، 

ها را مشهد را محارصه كرده، تركمنی تداب½ خاص نظام

: c١٣٣٩ود (هدایت، ی نشينمنكوب و مجبور به عقب

در  یكرد به قشون دولتخانپيوسÆ جعفرقيل). با ١٠/٤٠٧

مرو  یهامراد م½زا و ساالر، تركمنكشاكش نربد ميان سلطان
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رد خان كخراسان تاختند كه توسط سامی و آخال نيز به حوال

). در اين ب دولت زعفرانلو و ديگران دفع شدند (هvن

و  ب دولتی گر روس و انگليس به ام½ پيشنهاد ميانجي

پاسخ ام½ مانع از دخالت آنان شد. او ی االر را دادند، ولس

خواهيم به هيچ وجه ما cي«ها گفت: در جواب انگلييس

ها در هر خراسان مرص دوم شود تا امكان دخالت انگلييس

ام½ ). (Иванов ,1952: 173» مقياس فراهم آيد

طرفدار انگليس از مناصب مهم ی هاهمچن با اخراج چهره

با روسيه مشهور شد ی عنوان طرفدار نزديكهب«[...] ، دولتي

 «[...]Ibid: 174).(  رسانجام، نرسيدن سواران تازه نفس و
ساالر و در ی مشكالت آذوقه، باعث ضعف و تحليل ن½و 

ساالر خانق شد. حسن١٢٦٦نهايت تسليم قلعه مشهد در 

همراه برادران و فرزندش دستگیر و گردن زده شدند 

  ).٨٥-٨٦: ١٣٦٣ (خورموجی،

ت بایسبه این ترتیب، شورش ساالر نشان داد که دولت می

توجه بیشرتی به امور خراسان cاید. بنابراین، ام½كب½ با توجه 

ها و خان خيوه از شورش مزبور، در جهت به حvيت تركمن

از ی غائله، برای دولت مركزي، پس از رسكوبی تضعيف ن½و 

هر لحظه امكان داشت همچون  ب بردن اين خطر بالقوه كه

ايران دردرس و آشوب توليد كند، از سه ی ساالر برای ماجرا

جانب، خراسان، اسرتآباد و خيوه وارد عمل شد. در خراسان، 

-خان هدايت به خيوه، حسامهمزمان با سفارت رضاقلی

عنوان حكمران آنجا، مأمور انتظام آن حدود و تنبيه السلطنه به

رو و رسخس جهت ترصف قلمرو آنان شد تكة می هاتركمن

). اما ۱۰/۴۸۱: ۱۳۳۹ ؛ هدایت،١٩: ١٣٦٣(خورموجی، 

-حسامی نشيننبود. عقبی عمليات او قرين توفيق جد

هوادار خوارزم همراه ی هاالسلطنه كه با تعرض و غارت تركمن

بود، موضع سف½ ايران در خوارزم را به شدت ضعيف كرد، 

ا از سف½ ايران گرفت. هدايت، خود الزم ر ی زيرا پشتيبان روح
لهذا كار «نويسد: نظامي، ميی العمل به اين ناكامدر عكس

(هدايت، [...]» ما خام شد و اسباب شوكت نا®ام ماند 

خان م½پنجه و ). در هم ايام، جعفرقيل٦٦: ١٣٨٣

شدند كه ی غربی هااسرتآباد مأمور سلطه بر تركمنی بيگلربيگ

؛ ظفرنامه خرسوي، ٧٦-٧٧دند (هvن: در دهانه اترك بو 

ها با موفقيت همراه بود. راه ) اما عمليات آن٢٢١: ١٣٧٧

ف ها گشود. هدسوم، راه خيوه بود، كه ام½كب½ عليه تركمن

ی قبل، برای هاام½ از اعزام سف½ به خيوه، برخالف دوره

ها و خارج كردن تهديد خان خيوه و پرهيز او از اعانه به تركمن

ی ن خيوه از گردونة رقابت به دور از جنگ و اتالف ن½و خا

، خان خيوه كه در طی شورش »اممحمد«بود. ی نظام

ساالر، مرو را غارت كرده بود، حال با بسط قدرت دولت و 

سياست اغفال پيش گرفته «[...] ها مطيع گرديدن تركمن

 مندانه و چنداز معتمدان خود آتانياز را با نامه اخالصی يك

: ١٣٦٢(آدمیت، » عنوان هديه به دربار فرستاداسب به

٦٠٣ .(  

ق به حضور شاه ١٢٦٧ی الثانو يكم ربيعسف½ خيوه در بيست 
: ١٣٣٧خود را به شاه تسليم cود (سپهر، ی رسيد و هدايا

ی االخر ی ). دولت ايران نيز به تاريخ پنجم جvد٣/١١١٨

ه خان را برضاقيلبا تجربه و کاردان به نام ی ق سف½ ١٢٦٨

همراه سف½ خان خوارزم، به خوارزم گسيل داشت، تا خان 

اين رفتار و شيوه تهديد كند و به وعده و «[...] خيوه را از 

وعيد و بيم و اميد او را بر سلوك مسلك آباء و اجداد 

). ورود ١٠/٤٧١: ١٣٣٩(هدايت، [...]» مستقيم دارد 

محمد ام، خان  خان به خوارزم، مصادف با سفررضاقيل

خوارزم به مرو بود كه در آن ايام ب½ون از سلطه ايران بود. از 

د، بدل شكه ب سف½ ايران و خان خوارزم رد و ی جمله مسائل

و حاكميت ايران بر مرو بود. ی ايرانی ارسای مسأله آزاد

ی هدايت، در ضمن صحبت با خان بر رس موضوع ارسا

، ايرانی تابعان شv در مرزها«د، شو ايراá، به خان يادآور مي

از جمله تركvنان تكه و âوت و مروي، به اسارت ايرانيان 

تابع ما بود، چرا همه ساله ی اند. خان گفت: اگر مرو پرداخته

فرستاديم، چندين سال است كه ها ميلشكر بر رس آن

اند، تكه و سالور نيز به شدهی اند و ياغمنسوبان ما را كشته

ی cايند و گاهی مدارايی نكنند، رسخسيان گاهما خدمت 

). سف½ ايران در ٨٤: ١٣٨٣(هدايت، [...]» خالف ورزند 
ها رعيت بدهيد كه آنی گفتم سند«[...] آورد: ادامه مي

انجام ی ناشايسته را به خودرس شv نيستند و اين اعvل 

). در هر حال، جا (هvن» دهند كه ما دانيم و اين طوايفمي

ادن سف½ ب دو دربار اختالفات را کاهش نداد و سف½ فرست

د. ايجاد كن یايران نيز نتوانست در رفتار خان خوارزم تغي½ 

چه مسلم است، اگر ايران با قدرت ®ام، حاكميت دولت آن

كرد، خان خوارزم را توان دخالت نبود. اما را بر مرو مسلط مي
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اکمیت بر موضع و عملکرد ضعیف دولت ایران در قبال ح

ای جز تکرار رفتارها و اقدامات گستاخانه از جانب مرو، نتیجه

  خان خوارزم نبود.

خراسان و ی های حاكvن قاجار مرو در كشاكش درگیری

  نش خيوه خان
آميز خان پس از مأموريت و سفارت هدايت، اقدامات تعرض

تداوم يافت. بنا به گزارشات روزنامه ی خوارزم با شدت بيشرت 

و مروی از سابق  ١چون مابین اورگنجی«[...] اتفاقیه، وقایع 

هزار ، خان خیوق با ده٢یک نوع معاندتی بوده این اوقات

ها را محارصه کرده است و جمعیت بر رس مروی آمده و آن
خلیفه مرو و مروی استخالص خود را در این دیده بود که بر 

طه بندگی و اطاعت دولت قاهره، توسل به ذیل وفق راب

-روزنامه وقایع [...]» (حvیت و رایت دولت علیه بزنند 

در اين  ).۲/۸۲۰ق: ۱۲۶۹قعده ذی ۵، ۱۳۲اتفاقیه، cره 

كار شده و به ميان، ساكنان مرو از یک طرف، خود دست به

مجادله با خان خوارزم پرداختند و از طرف دیگر، چون به 

ق، ١٢٦٩در برابر او را نداشتند، در ی ايستادگی ارايی تنهاي

ويردي، پرس عبدالرحمن، خليفة مرو را به همراه پنجاه ترجvن 

م السلطنه حاکايالت تركمن به مشهد نزد حسامی تن از رؤسا

مرو ی از جانب او برای خراسان فرستاده، خواهان ام½ 

ن جامروشاه«[...] مرو متذكر شدند، ی گرديدند. رؤسا

واليت ايران و از جانب سالط ايام، ی همواره از اجزا

بوده [...] اكنون بر ما ی حكومت اين شهر، پيوسته با ام½ 

Ì ی اعانت دولتمحقق شده است كهÌ يت بزرگ وvح

 ینتوانيم كرد. استدعای سرتگ معيشت و زندگانی پادشاه

د ريدر شهر مرو بگذاريد و ما را بدو بسپای آنكه [...] حاكم

[...]» از ما كوتاه شود ی و بخارايی خوارزمی كه دست تعد

). لذا، ٣/١٧٤٥: ١٣٦٧؛ نیز، ن.ک: اعتvدالسلطنه، (هvن

السلطنه دستور داده شد، ضمن از دربار به شاهزاده حسام
خان، بیگلربیگی های الزم از مرو و مروی، عباسقلیحvیت

ق، با ١٢٦٩جزی به حکومت آن جا گvرده شود. اواخر دره

خان، بهادرخان، فرزند او، به دستور درگذشت عباسقلی

السلطنه به حکمرانی مرو فرستاده شد. بهادرخان به حسام

                                                             

  . اهل خیوه١

  ق.١٢٦٩. ٢

همراه پانصد سوار و پانصد نفر شمخالچی خود را به مرو 

کننده مرو را وادار رسانده، توانست قوای خوارزمی محارصه

-ذی c ،۱۳۲ ،۵ره اتفاقیه روزنامه وقایعنشینی کند (به عقب

حجه ذی ۴، ۱۳۶؛ هvن، cره ۲/۸۲۰ق: ۱۲۶۹قعده 

  ).۲/۸۴۹ق: ۱۲۶۹

های دولت قاجار از مرو و جهت حvیتق، به١٢٧٠در 

مروی، رابطه خوبی بین دولت و خلیفه مرو حاکم بود. در این 

جهت اظهار عبودیت خلیفه مرو از دولت به«[...] سال 

در حق او صادر شده، یک ابدآیت، فرمان هvیونی [...] 

ثوب جبه ترمه به رسم خلعت و سیصد تومان نقد انعام 
هvن، cره » (مرحمت شده، از دربار هvیون ارسال شد

در همین سال از مرکز  ).۲/۸۸۲ق: ۱۲۷۰محرم  ۹، ۱۴۱

محكم در مرو بنا شود ی ا(تهران) نیز دستور داده شد تا قلعه

همچنین، بنا به درخواست جا گذارده شود. در آنی و قشون

السلطنه حاكم خراسان، سه فوج رسباز و خليفة مرو، حسام

پانصد نفر سوار و پنج عراده توپ و خمپاره با قورخانه زياد 

 محروس دارندی روانه مرو cودند، تا آنجا را از ترصفات اورگنج

). بنا به گزارش روزنامه وقایع ٦٧-٦٨: ١٣٧١هروي، (ريايض

ن از بزرگای ..] در این هنگام، قوشيدخان رسخس«[.اتفاقیه 

[...] در وقت رفÆ قشون  ٣تراكمه رسخس و طايفه يوالتان

» ها به عمل آوردنداز آنی گذار مأمور به مرو، كvل خدمت

ق: ۱۲۷۰ الثانیربیع ۵، ۱۵۳اتفاقیه، cره روزنامه وقایع (

افزاید، در این بین، همچنین، این روزنامه می). ۲/۹۶۸

تن [نیز] که در پنج فرسخی مرو سکنی دارند در طایفه یول«

ها گزاری از آنوقت رفÆ قشون ماموره به مرو کvل خدمت

عمل آورده بودند و از خودشان گندم و جو و یونجه از هر به

یک به قدر هزار بار و دویست راس گوسفند به مرو فرستاده 

م روانه تفنگچی هبودند و پانصد نفر سوار و پانصد نفر پیاده 

(هvن، » کرده بودند که به قشون ماموره ملحق شوند
). این گونه ٢/١٠٢٢ ق،١٢٧٠االولی جvدی ٢٥، c١٦٠ره

السلطنه کvل امنیت و ها و اقدامات حسامبود که با تالش

آرامش به طور موقت در مرو برقرار شد و از طرف دربار نارصی 

یک ثوب کلیجه «[...]  از اقدامات وی تقدیر گردیده، لهذا

در ی ااتان، منطقههای طایفه ساروق، ساکن یوالتان یا یولترکمن . ٣

  کیلومرتی مرز افغانستان. ۲۵۰کیلومرتی شهر مرو و  ۷۰
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ترمه از ملبوس تن مبارک به رسم خلعت به افتخار نواب 

، ١٥٤(هvن، cره [...]» الیه عنایت و ارسال شد معزی

  ).٢/٩٧٦ ق،١٢٧٠الثانی ربیع١٢

با این تفاسیر، نکته قابل توجه این است، قدر مسلم هر زمان 

مرو،  دولت مرکزی ایران با اعزام نیرو و گvردن حاکمی در

های الزم را از مرو و رعیت مروی cوده، نه تنها خربی حvیت

ها در شهرهای خراسان نبود، بلکه خان از تاخت و تاز ترکمن

های مرو و خیوه نیز جسارت تعدی و دخالت در امور ترکمن

رسخس را نداشته است. اما بالعکس، با تضعیف دولت 

خان خیوه ها، بالفاصله مرکزی و عدم حvیت از ترکمن
فرصت را غنیمت شمرده، با گvردن حاکمی در مرو و 

ها، به تحریک پرداخته، باعث ایجاد ناامنی دخالت در امور آن

  شد.در شهرهای مرزی خراسان می

م½زا فرمانفرما، به جای ق، فريدون١٢٧٠در اواخر سال 

-السلطنه به حکومت خراسان منصوب گشته، روانه آنحسام

). او پس از استقرار در ١٣٧: ١٣٦٣ي، جا شد (خورموج

خراسان، در راستای تثبيت حاكميت خود بر منطقه مرو، به 

السلطنه در این منطقه ها و اقدامات حسامپیگیری تالش

دربند رسخس پرداخت و به همراه قشون خراسان، عازم آق

ق: ۱۲۷۰ شعبان ١٣، ۱۷۱اتفاقیه، cره روزنامه وقایع گردید (

م½زا در خراسان، فريدون ی زمان با حكمران. هم)۲/۱۱۰۱

محمد امین، آخرین خان خیوه که خود را همپای شاه ایران 

کرد دانست و در مکاتبات خود، او را برادر خطاب میمی

)، درصدد اعvل سلطه بر ٤٨تا: (یکصد سند تاریخی، بی

ای از جانب خود به های مرو و رسخس برآمد و cایندهترکمن

شدن cاینده به دست اهالی فرستاد. اما با کشته رسخس 

ا ها برسخس، او با سپاهی عازم مرو و رسخس گردید. تركمن

ينان اطمی شنيدن اين خرب، تصميم به مقاومت گرفته، برا

خراسان استمداد ی كار خود، از فريدون م½زا والبيشرت به
ه، اتفاقیروزنامه وقایع ؛ ١٤٣-١٤٢: ١٣٦٣كردند (خورموجي، 

. در اين ایام، )۱۳۸۹-۲/۱۳۹۱ق: ۱۲۷۱ شعبان ٢، c۲۲۰ره 

كه از جانب ايران در مرو حكومت داشت، ی جز بهادر خان دره

: ١٣٨٣از پيش نربد (هدايت، ی ها كار در برابر حمالت ازبك

). خان خیوه، طوایف تكه و ساروق مرو را ضميمه قشون ١٦٥

ی گام، رؤساخود cود و عزم تسخ½ رسخس cود. در این هن

، ها به خدمت خانطايفه تكة رسخس با فرستادن پيشكش

اظهار ايليت كردند، اما خان خیوه، فرستادگان را در كvل 

رسخس ی يأس مراجعت داده، با قشون ايلغار كرده، به حوال

ق: ۱۲۷۱ شعبان ٢، ۲۲۰اتفاقیه، cره  روزنامه وقایعرسيد (

ا م به مقاومت ت. تركvنان رسخس نیز تصمي)۲/۱۳۹۱-۱۳۸۹

حاكم خراسان بودند. ی رسانجان گرفته، منتظر كمكی پا

همزمان با cودار شدن آثار شكست در سپاه خان خيوه، 

م½زا وارد عمل شد و قشون خوارزم را درهم سپاه فريدون 

؛ بخارايي، ١٧٦٩-٣/١٧٧٠: ١٣٦٧كوبید (اعتvدالسلطنه، 

ی ه همراه تعدادخان ب). در این بین، محمد ام١٢٩: ١٣٧٧

به » تپهقانيل«به نام ی از مالزمان و بزرگان سپاه خود، در محل
شدگان به دارالخالفه تهران كشتهی قتل رسيدند و رسها

ش: ٢٥٣٦؛ منشی، ٨١: ١٣٧٠فرستاده شدند (میرپنجه، 

). بدين ترتيب، دولت خيوه در عرصه رقابت با ايران ٧٨-٧٩

ه خارج و بعد از آن نيز ها مغلوب شده، از صحنبر رس تركمن

يه روسی âوت در خيوه و سپس پيرشو ی هابا شورش تركمن

: ١٣٦٧روبرو شد (اعتvدالسلطنه، ی مركز ی در آسيا

  ).١، برگ ٢٣٢٤١/٢٩٦؛ ساکv، شناسه سند ٣/١٧٨٥

های موجود، در این میان با شکست خان با توجه به گزارش

راری برقی خیوه و خالی شدن عرصه رقابت، فرصت برا

های مرو به وجود آمد. حاكميت قطعی دولت ايران بر تركمن

اعتvدی در تدبیری حکام قاجاری خراسان و ایجاد بیاما بی

عنوان رعایای دولت ایران، باعث شد دولت ها بهبین ترکمن

آمده، استفاده cاید و سلطه قاجار نتواند از فرصت پیش

وری که بنا به ایران بر آن نواحی را تحکیم بخشد. به ط

م½زا پس از واقعة  های موجود، با وجود این که فريدونگزارش

جا قرار گرفت، آنی رسخس وارد مرو شد و مورد استقبال اهال

جای رسداران محيل، به خانسوارخان اما او حكومت آنجا را به

 شوال ٦، ۲۲۹اتفاقیه، cره روزنامه وقایع هزاره واگذار كرد (

. این گونه بود که حاكم خراسان با عمل )۲/۱۴۳۷ق: ۱۲۷۱
ها، رعيت دولت ایران، به تركمنی اعتvدÌی خود كه به معن

بود، çرات چندين ساله رقابت با خان خوارزم بر رس 

ها و ايجاد امنيت در مرو را برباد داد. پس حاكميت بر تركمن

از آن نيز دولت روسيه در راستای اهداف استعvری خود و 

ر منطقه مزبور، با تردستی خاصی توجه دولت قاجار نفوذ د

  هرات جلب cود.ی را به سو 
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السلطنه به حكومت خراسان و انتصاب مجدد حسام

  آخر حكومت ايران بر مروی سالها
ق به حكومت ١٢٧٣السلطنه در انتخاب مجدد حسام

ها داد كه سيادت ايران بر تركمنخراسان، اين اميد را مي

شاه، ابد. اما درباريان ناالیق نارصالدين همچنان ادامه ي

ند. cایی ادست آمده استفادههای بهنتوانستند از پیروزی

دولت روسيه، توجه شاه را به جانب هرات جلب و صفحات 

خوارزم و شvل خراسان مجدداً بالدفاع ماند و پس از آن نیز 

پرداخت ی به گسرتش نفوذ خود در آن نواحی بدون مانع

به هرات و ی ايرانی ن½وهای ). لشكركش٢/٢٣٣: ١٣٤٨(بينا، 
از آن،  یدولت ايران و تبعات ناشی البته، قبول شكست برا

ران را در تاريخ ايی اعنوان عرصه تقابل روس و انگليس، دورهبه

شناس روس، از آن تحت عنوان ایران» ايوانف«رقم زد كه 

 ,Иванов بردنام مي» تبديل ايران به يك نيمه مستعمره«

ی توان به جدايکه از نتايج آن در خراسان مي )(181 :1952

هرات و مرو از ايران، اشاره كرد. در اين حمله ناموفق 

های تکه در از تركمنی السلطنه به هرات، عده زيادحسام

مشغول به خدمت بودند (خورموجي، ی داخل قشون دولت

، برگ ۸۰۵۸/۲۹۵ساکv، شناسه سند ؛ ١٨١-١٨٣: ١٣٦٣

-مجدد آنی و شكست قشون ايران، باعث خودرس  )۶۰-۵۶

ی سو ها شده، بدون اجازه حاكم خراسان از رسخس و آخال به

مرو کوچ کردند و با راندن ایل ساروق، خود بر آن منطقه 

). این گونه بود که در ١٢٢: ١٣٤٨مسلط شدند (طاهري، 

 یالسلطنه هشتاد تن از رسان تركمن را براق، حسام١٢٧٤

ها به مشهد و گفتگو با آنی در يك جلسه مشورترشكت 

ی دعوت كرد، اما پس از آمدن ايشان همه را دستگ½ و زندان

) و با افواج پياده و سواره عازم مرو ١٠٩: ١٣٥٧كرد (گوبينو، 

ديدند، ضمن ها كه در خود قدرت مقاومت cيشد. تكه

با ود، خی ها با اظهار پوزش و توبه از كارهافرستادن پيشكش
قوچان، درخواست ی الدوله، ايلخانخان شجاعوساطت سام

السلطنه نيز مراجعت كرد (سفر جنگی، عفو cودند، حسام

). پس از ٢٢١-٢٢٤: ١٣٧٧؛ ظفرنامه خرسوي، ٦٥ق: ١٣٠٣

ها را باعث ها كه ساروقالسلطنه، تكهمراجعت حسام

كردند، پس از دو ميی حاكم خراسان به مرو تلقی كشقشون

ها را از مرو ها، موفق شدند آنجنگ و ستيز با ساروقسال 

مرو به حساب ی ها ساكنان اصلبرانند. از اين پس تكه

خراسان را مورد ی آمدند كه با تحريكات روسيه، شهرهامي

 یتعدیات و تاخت و تازهای خود قرار داده، موجبات نارضايت

ق، ١٢٧٤آوردند. الزم به ذکر است، دولت قاجار را فراهم می

آخرين سال حكومت ايران بر مرو بود، چرا كه پس از آن، با عزل 

السلطنه از حكومت خراسان و انتصاب حسام

میرزا به حکومت آنجا، اوضاع سیاسی الدوله حمزهحشمت

ای رقم خورد که بنا به دالئلی که ذکر آن خواهد منطقه، به گونه

  ت. شد، به تدریج حاکمیت ايران بر مرو از ميان رف

  نربد مرو و پایان حاکمیت قاجارها بر آن منطقه
السلطنه در خراسان، او در مدت حسام پس از حكومت كوتاه

ق. روانه تهران شد (فرامین و ١٢٧٥االولی جvدی  ١٥

با حمزه میرزا، الدوله ) و حشمت٥٣: ١٣٩٧مکتوبات، 

الدوله به حاكميت قوامی م½زا محمد آشتيانی پيشكار 

تثبيت حاكميت خود بر آن ی صوب شد و در پخراسان من

 شعبان ٥، ۴۲۳اتفاقیه، cره روزنامه وقایع مناطق برآمد (

توطئه و ی در اين زمان مرو مركز اصل ).۴/۲۸۵۰ق: ۱۲۷۵

محل سكونت ايل تكه شده بود كه با تهاجم به مناطق مختلف 

اغتشاشات این منطقه بودند. ی خراسان، از عوامل اصل

ا به دستور دربار، ابتدا مامور تهیه و تدارک حاكم جديد بن

-١٣٤ش: ٢٥٣٥ترصف کامل رسخس گردید (اسناد برگزیده، 

هزار تومان از طرف دربار ). به همین منظور، مبلغ پنج ١٣٦

: ١٣٩٧برای این مهم اختصاص یافته (فرامین و مکتوبات، 

حکv خراسانی [نیز] «[...] ). به عالوه، دستور داده شد ٥٧

). بنابراین، ٥٨(هvن: [...]» در این فقره کمک کند  باید

حشمت الدوله بعد از رسيدن به خراسان، در آغاز سال 

ی هابا تركمنی محافظت مرزها و برخورد جدی ق. برا١٢٧٦

احداث cود و ی رسخس قديم، قلعه جديدی رسكش، روبرو 

اتفاقیه، cره روزنامه وقایع نهاد (» رسخس نارصي«نام آن را 

). او سپس به قدر دو ۴/۲۹۳۴ه. ق: ۱۲۷۵ ذیحجه ٢٠، ۴۴۲
) و بنا به قولی، چهار ٥٨: ١٣٩٧هزار (فرامین و مکتوبات، 

هزار خانوار از ایالت خراسان را برای سکونت در آن قلعه 

-روزنامه وقایع معین cود و به انتظام امور آنجا پرداخت (

نشی، ؛ م۴/۲۹۳۴ق: ۱۲۷۵ حجهذی ٢٠، ۴۴۲اتفاقیه، cره 

). در همین ایام، حاکم خراسان مصمم بود، ٧٩ش: ٢٥٣٦

همزمان با ترصف رسخس، با مساعدت طایفه ساروق، 

 های مرو، قشونی نیز برای ترصف مرو اعزام شود،دشمن تکه
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اما مخالفت دربار با این تصمیم، مانع از انجام آن و جواب 

عموما راضی «[...] های تکه و ساروق داده شد، ترکvن

یستند، رسخس در ترصف این دولت باشد و از کجا خیال را ن

نداشته باشند که هنوز قلعه رسخس به ا®ام نرسیده و کار 

الحیل از آن قشون دو جا دوام و قوامی نگرفته، به لطایفآن

سه هزاری به مرو بکشند و در آن جا به محارصه اندازند[...] 

زراعت کردند  که] راه امن و رعیت و سکنه رسخس[پس از آن

و ساخلو درست گذاشته شد، آن وقت باید تهیه ترصف مرو 

را دید. حاال تعجیل در کار رسخس واجب است نه مرو 

  ).١٠٧: ١٣٩٧(فرامین و مکتوبات، [...]» 
 الدوله را این گونه گزارشاتفاقیه اقدامات اولیه حشمتوقایع 

الدوله در انتظام امور آن شاهزاده حشمت«دهد: می

رسخس ی مملكت [خراسان]، خاصه نظم قلعه مباركه نارص 

كvل مراقبت و اهتvم دارند. از جمله در روانه cودن غله به 

كه اين اوقات دارند، چنانآن واليت الزمه مواظبت معمول مي

جهت فرستادن به قلعه غله كه از ترشيز و غ½ه بهی مقدار 

 فوجی مراهحمل به ارض اقدس شده بود به هی مباركه نارص 

 اتفاقيه، cرهوقايع (روزنامه » اندنيشابور روانه آنجا داشته

از ی ). اما ديرزمان٤/٢٩٤٨ق: ١٢٧٦االول ، غره ربیع٤٤٥

الدوله در خراسان نگذشته بود كه دولت استقرار حشمت

هایی از آذربایجان، عراق تصميم گرفت، با اعزام فوجی مركز 

تكة ی هاعليه تركمن رای مهمی (اراک) و غیره، لشكركش

ها را كه به صورت ساكن مرو انجام داده، مشكل تركمن

درآمده بودند، حل كرده و مرو را به صورت ی داêی دردرس 

به قلمرو خراسان بازگرداند ( ساکv، شناسه سند ی قطع

؛ نیز ن.ک: فرامین و مکتوبات، ١٦٨، برگ ٧٤٥٨/٢٩٥

ين را  نارصالدبه مرو ی ). نخست بار، لشكركش١٠٧: ١٣٩٧

ا این بی دولتی شاه مطرح كرد و با وجود اينكه در مجلس شورا

طرح مخالفت شد، اما شخص شاه بدون توجه به داليل 
الدوله، مجلس در رد طرح، مخالفان آن را ابله خوانده (ام

سپاه داده شد. در این ی آور )، حكم به جمع١٦-١٧: ١٣٧٠

و عدم رضايت متنفذين ی بین، به جهت نفاق سواران خراسان

هزار نفر سواره را از «[...] آن ایالت، دستور داده شد، اوال 

[طایفه] هزاره برقرار کنید و سواره جوین و اسفراین و بام و 

ش: ٢٥٣٥(اسناد برگزیده، » آباد را اخراج کنید[...]صفی

بیگلو و ). ثانیا، افواج سمنان، دامغان، فراهان، قورت١٤٩

ایاالت سمنان، عراق (اراک)، آذربایجان و دولی، از چهار

 السلطنه،زنجان، به سوی خراسان گسیل شوند (اعتvد

 ٢١، ٤٦٢اتفاقيه، cره وقايع روزنامه  ؛٣/١٨١١: ١٣٦٧

 ٢٧، ٤٦٥؛ هvن، cره ٣٠٢٧-٤/٣٠٢٨ق: ١٢٧٦شعبان 

). عالوه بر آن، دستور داده شد، ٤/٣٠٤٢ق: ١٢٧٦رمضان 

مین مدرسه دارالفنون که در فن متعل«[...] چند نفر از 

رسرشته دارند، [...]» نظام  مهندسی و علم توپخانه و پیاده

جهت مشق قشون دولتی، مامور به خراسان شوند (فرامین 

ی اجرای ). بنابراین دستور برا١٥٦: ١٣٩٧و مکتوبات، 

الدوله های مرو صادر و حشمتعلیه ترکمنی لشكركش
: ١٣٢٤م½زا داوطلب انجام آن شد (مستويف، حمزه

١/١٢٧ .(  

دم دقت در عی كمدر این بین، نکته قابل توجه این است که 

ی ادستجات سپاه ايران، با توجه به بنيچهی تجانس و پراكندگ

جنگ به دو نفر ی فرماندهی بودن آن و همچنین واگذار 

با دو  الدوله، وزير او)،خراسان و قوامی الدوله، وال(حشمت

قبل  یتواند نتيجه جنگ را حتو تفكر متفاوت، ميی نوع زندگ

ی هاعالوه، در اين ايام، تركمناز رشوع آن مشخص سازد. به

ها ها و تكهساكن مرو، رسخس و تجن را، سالورها، ساروق

 وجودی اها اختالفات قبيلهدادند كه ب آنتشكيل مي

توانست با ميکه فرماندهی قشون ايران داشت به طوری

تشديد اختالفات ب آنان و از طريق نفوذ در بین طوایف 

ها را وادار به پذيرش حاكميت ايران cاید، اما اظهار مزبور، آن

فرماندهان قشون، همزمان بر ضد هر سه طایفه، ی دشمن

  ها شد.باعث اتحاد تركمن

ق. مركب از ١٢٧٦قعده در ذيی به هر حال، قشون دولت

ی، نور از پياده و سواره (لشكرنويسی هزار و كرس  و يكبيست 

 و هزار و نهصدو شش ) و بنا به قولی، بیست ٨٦: ١٣٤٧
از طریق ) ۳۵: ۱۳۸۷میرزا، سفرنامه حمزهچهار نفر ( و بیست

کال یاقوتی در سه فرسخی مشهد و از مسیر بیابان خشک و 

: ١٣٩٤آب رسخس، به طرف مرو حركت كرد (بلوکویل، بی

). در این هنگام، اگر ۷۹۶۵/۲۹۵ساکv، شناسه سند  ؛٥٠

ب آ چه طایفه تکه بر این خیال بود که قشون ایران از مسیر بی

نیل مقصود و زرع رسخس، به مقصد نخواهند رسید و بی

، ۴۷۳معاودت خواهند cود (روزنامه دولت علیه ایران، cره 

اردو با وجود مشكالت )، اما ۲۱-۱/۲۲ق: ۱۲۷۷صفر  ۲۶



 

 �������1397   ����31  

39  

...
��

� 
�

�
��

�
 �

��
��

 �
�

�
�

 

فراوان و سختی راه به حركت خود ادامه داد و قبل از رسیدن 

محل زراعت طایفه تکه، مورد استقبال » قرایاب«به یورت 

ها قرار گرفت و با سفيدان طایفه ساروق، دشمن تكهريش

-ها به قراياب، رسیدند. با انتشار این خرب، تركمنآنی راهنvی

جا گذاردن غله و آذوقه cوده و با بهی ها قلعه مرو را خال

بسیار، فرار اختیار کردند. اردو نیز به حركت خود ادامه داد و 

از قالع منطقه، » قلعهپاريس«پس از چند هفته اقامت در 

-٩٧: ١٣٤٧نوری، خود را به قلعه مرو رساندند (لشكرنويس

). با ورود اردو به قلعه مرو، از ٧٥: ١٣٧١هروي، ؛ ريايض٩٥

ق، سارو ی هاک سو، دویست تا سیصد نفر سواره از تركمنی
دولت ی و رعيتی گزار از اطراف منطقه پنجده، جهت خدمت

) و از طرف ٦٣: ١٣٩٤قاجار، وارد قلعه مرو شدند (بلوکویل، 

شده،  یدیگر، طایفه سالور نیز با اكراه، تسليم قشون دولت

طلب سوار، داو ی اخود، با اعزام عدهی اثبات دوستی برا

-١١٠: ١٣٤٧نوری، گزاری در اردو شدند (لشكرنويسخدمت

). در این بین، با کمی تامل در  ٣٨: ١٣٥٠ ؛ شهيدي،١٠٤

گزارشات مذکور، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر 

گزاری در اردوی دولتی، چه طوایف سالور و ساروق با خدمت

دشمنی با نثاری و تبعیت از دولت مرکزی و تظاهر به جان

کردند، اما در باطن با این ایل، اتفاق و اتحاد طایفه تکه می

ها را از جزء و کل اعvل و افعال قشون مطلع داشتند و تکه

ور های ساروق و سالکردند. بنابراین، رفتار دوگانه ترکمنمی

در نوع برخورد با قشون دولتی و طایفه تکه، از دیگر عوامل 

  آید.ر نربد مرو به شvر میاصلی شکست سپاه ایران د

در هر حال، با گذشت ايام محرم، فرماندهان قشون، تصمیم 

د. در ها گرفتنو تاز بر عليه تكهبه حرکت از قلعه مرو و تاخت 

این میان، طوالنی شدن مدت توقف اردو در قلعه مزبور، 

باعث کمبود آذوقه و وحشت بعضی از کارپردازان و 

ها راه چاره را بازگشت به مشهد فرماندهان قشون شد و تن
زمان برای انجام یک «[...] دانسته و بر این نظر بودند که 

ای از آمیز سپری شده است. ولی، نامهعملیات موفقیت

طور رسمی میرزا رسید که در آن بهطرف شاه به شاهزاده حمزه

(بلوکویل، » امر شده بود که ماموریت قشون ادامه یابد

ین ترتیب، تصمیم قطعی به حرکت از قلعه ). به ا٦٤: ١٣٩٤

ی ز وقتها نيها گرفته شد. ترکمنمرو و تاخت و تاز بر علیه تکه

خود را در عرصة كارزار تنها ديدند، به فكر تسليم افتاده، با 

ی الدوله، فرمانربدار به خدمت حشمتی اارسال عريضه

هزار «[...] خود را اعالم cوده و چن عرضه داشتند كه 

دهيم و هزار سوار هم هميشه به خانوار برسم گروگان مي

يك مثقال طال در ی فرستيم و نفر خدمت دولت ايران مي

) در ٦٧: ١٣٠٣(سفر جنگی، [...]» دهيم سال ماليات مي

ما را قبول كند و واليت مرو ی دولت هم بايد استدعا«عوض 

 را كه يورت قديم ماها است به ما واگذارد كه ايل و اولوس

ذلك ماها از بابت زراعت و فالحت و وسعت مدار و غ½ه

). اما ١٢٠: ١٣٤٧نوری، (لشكرنويس» آسوده باشد

الدوله که بر پیروزی قشون دولتی منتهای امیدواری حشمت
ها را قبول ننموده، دستور بر نابودی را داشت، استدعای تكه

). با این دستور، قشون ٦٧: ١٣٠٣ها داد (سفر جنگی، آن

، از دیگر قالع منطقه، »قوشيدخان«نیز به طرف قلعه ی لتدو 

ها ها و تكهحركت cود و با شليك چند توپ، نربد بین آن

؛ شهيدي، ١٢٣-١٢١: ١٣٤٧نوری، رشوع شد (لشكرنويس

خان، رستيپ شدن محمدحسن). اما با کشته٣٨: ١٣٥٠

)، ٦٦: ١٣٩٤و شکست فوج همراه او (بلوکویل، ی همدان

بر اردو وارد شد و نه تنها قشون از حالت  نخست شكست

ها نیز افزوده شد جنگ افتاد، بلکه بر شدت حمالت تکه

) ١٢٨: ١٣٤٧نوری، ؛ لشكرنويس٧٥: ١٣٧١هروي، (ريايض

ی اچنان جسور شده بودند که حتی برای لحظهها آنو ترکمن

  ).٦٦: ١٣٩٤گذاشتند (بلوکویل، افراد اردو را راحت cی

-دستور فرماندهان، تصمیم به عقبامدها، بهبا این پیش 

نشینی گرفته و شبانه عزم مراجعت به قلعه مرو داده شد. در 

های پر از آب در مسیر ها و جویاین هنگام، وجود گودال

-ها و هیاهوی آنبازگشت قشون و تاخت و تاز مداوم ترکمن

ها در تاریکی شب و ایجاد ترس و وحشت در میان اهل اردو، 

ها نیز به جنب و از هم گسستگی قشون شد. ترکمن باعث

از وسایل و تجهیزات قشون گرفته تا «[...] جوش آمده 
). ٦٨(هvن: [...]» بردند حیوانات بارکش را به غنیمت می

گونه مشکالت و کمبود آذوقه و مهvت این چنین بود که این

ی سپاه، فرماندهان قشون را متقاعد كرد كه نه تنها، يارا

كنند  ینشيناندن در مرو را ندارند، بلکه، بايد به کلی عقبم

-٤٩: ١٣٥٠؛ شهيدي، ١٣٥-١٣٠: ١٣٤٧نوری، (لشكرنويس

م½زا و وزيرش ). رسانجام، با مراجعت و سپس فرار حمزه٤٠

ی الدوله به مشهد، قشون دولتی دچار از هم پاشيدگقوام
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مهلكه كامل شد و هر كس به فكر اين بود كه جان خود را از 

های تکه و ساروق نیز از فرصت استفاده کرده بدر برد. ترکمن

هرات، از عقب اردو آمده و به » بادغيس«و تا اول خاك 

اسارت تعداد زیادی از نیروهای قشون پرداختند 

). ١٣٣: ١٣٥٧؛ گوبينو، ١٣٥-١٤٠: ١٣٤٧نوری، (لشكرنويس

ريز ل گايران در حای بنا به گفته ییت، در هم زمان كه اردو 

، در منطقه ١پيلبه نام رسلوئيسی بود، يك نفر نظامی انگليس

يوالتان، به فرماندهان فراری قشون ایران پيشنهاد داد، که او 

از رسبازان زبده و قابل اعتvد سپاه ی حارض است با گروه

ها و تلفات سپاه ايران شود ترکمنی خراسان، مانع از پيرشو 
)Yate, 1887: 29(، الدوله الدوله و قواماما حشمت

پيشنهاد او را نپذیرفتند. قدر مسلم، باید گفت، در این 

ی بينهنگام، چنین پيشنهاداتی از جانب انگليس قابل پيش

ها در هرات به فكر تحكيم بود، چرا كه در این زمان، انگلييس

ه روسيی از پيرشو ی جلوگ½ ی خود برای استحكامات نظام

نربد مرو اميدوار بودند كه از طريق دولت ايران، بودند. آنان در 

هميشه حل کنند و در غ½ ی ها را برامشكل انقياد تركمن

صورت با تشويق آنان در پيوسÆ به پايگاه هرات و يا اقدام اين

 یاستقرار داêی از جانب انگلستان، راه را برای رسيع نظام

  در منطقه مزبور، هموار كنند.

لثانی اهای موجود، در ربیعابر اسناد و گزارشبه این ترتیب، بن

 مانده ازالدوله با چند نفر باقیحشمت«[...] ق ابتدا ١٢٧٧

نوکران خود [و] دو روز بعد [...] قوام الدوله با چند نفر 

رسکرده و قدری سواره خراسانی وارد [مشهد] گردیدند [...] 

ل قشون شش هزار متجاوز از اه[به دنبال آن نیز] قریب پنج

[...]» [...] برهنه به حالت پریشان وارد ارض اقدس شدند 

). ١) (تصویر ١٧٨، برگ ٨٠٦١/٢٩٥(ساکv، شناسه سند 

دهد ييت گزارش می طاهری از قول در این خصوص آماری که

از چهل هزار «[...] آورد: تر است. او میکمی متفاوت
ق از تجن گذشته ١٢٧٦حجة سال كه در ماه ذيی رسباز 

ق. خود را به ١٢٧٧بودند، فقط هشت هزار تن در [...] 

چه ). به هر حال، آن١٢٤: ١٣٤٨(طاهري، » مشهد رساندند

مسلم است، تعداد اس½ان چنان زياد بود كه به نحو غ½قابل 

بخارا و خيوه ی برده فروشی ارزش برده را در بازارهای باور 

                                                             

1. Sir lewis Pelly  

-) به١٢٣: ١٣٥٧؛ گوبينو، ٢٦٠: ١٣٦٥كاهش داد (وامربي، 

ط ال (ظفرنامه خرسوي، طال و پنجهر برده، ده ی که بهاطوری

شد و پنج قران فروخته می) يا به قويل، به بيست ٢٤١: ١٣٧٧

از س). به اين ترتيب، نربد رسنوشت٦٧: ١٣٠٣(سفر جنگی، 

مرو، به دليل اختالف بین فرماندهان آن، عدم تجانس افواج 

Ì دی به نیروهای بومی منطقه بیها و آنی نظمسپاه وvاعت

گزار در اردوی ایران، های خدمتو همچنین جاسوسی ترکمن

نه تنها با شکست سنگینی مواجه شد و هرگز جربان نگردید، 

  بلکه مقدمات جدایی مرو را نیز فراهم ساخت.

  
پس از شکست  در . گزارش ورود قشون دولتی به مشهد ١تصویر 

  نربد مرو.
  )١٧٨، برگ v٨٠٦١/٢٩٥، شناسه سند ماخذ: (ساک

  

های رسحدات خراسان، پس از روابط دولت ايران با تركمن

  جنگ مرو
ها پس از شكست سپاه ايران در نربد مرو و به دست آوردن تكه

ها، خود را هر چه بيشرت ن½ومند يافته، تركمنی معنو ی رسور 
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بر طوایف سالور و ساروق ی خويشÆ را اليق حكمران

، هاآنی و خودمختار ی طلبداشتند. اما حس استقاللپنمي

ها را از بین برد و باعث توجه مجدد طوایف سالور اتحاد ترکمن

د سوی دولت ایران گردینشین، بهمقیم زورآباد و ساروق پنجده

؛ یکصد سند ١٩٤، برگ ٧٤٨٢/٢٩٥(ساکv، شناسه سند 

نیز در  ). روزنامه دولت علیه ایران١٣٢-١٣١تا، تاریخی، بی

بعضی از ریش سفیدان تراکمه «[...] آورد: گزارشات خود می

ساروق و سالور به ارض اقدس آمده [...] معروض داشته و 

ها در ذیل سواره خراسانی استدعا [cودند] که اسامی آن

ثبت شود و اسبانشان به داغ دیوانی معلم گردد که من بعد 
چاکری انحراف در طریق جانفشانی ثابت بوده از جاده 

محرم  ٢٦، ٥٢٦(روزنامه دولت علیه ایران، cره » نورزند

و ریاست معنوی ی ). به این ترتیب، پ½وز ١/٤٤٠ق: ١٢٧٩

ها را چنان جسور كرده بود كه با شدت بيشرتی ها، آنتکه

آنجا را به ی مرزی ايران حمله و اهالی مدام به شهر و روستاها

  بردند. اسارت مي

نیز که پس از شکست مرو، قصد داشت، با دولت ایران 

اليق در رسحدات خراسان و ايجاد قالع و ی گvشÆ حكمرانان

ا همحل نفوذ تركمنی مستحكم در معابر اصلی نظامی دژها

ها بشود، خراسان، مانع حمالت و آنی به داخل مرزها

در پیش گرفته، در همین راستا، ی سياست خشونت و رسكوب

ه را به حكومت خراسان منصوب کرد السلطنمجددا حسام

های ). دقت در اسناد و گزارش٢٦٤: ١٣٦٣(خورموجی، 

دهد که هدف دولت ایران مانده از دوره قاجار نشان میباقی

السلطنه به حکومت ایالت مزبور، از انتصاب مجدد حسام

عالوه بر جربان شکست ایران در نربد مرو در مقابل خیرگی 

حاکمیت ایران بر مرو، همزمان با  ترکvن، استقرار مجدد

ها در آسیای مرکزی بوده است (ن.ک: روسپیرشوی 

شاه در طوری که نارصالدین . به)١٠٩-١١٠: ١٣٨٨سعیدی، 
: آورداملvلک، میمکاتبات خود با میرزا یوسف مستوفی

اند و ها این قدر نزدیک شدهدر این مقام که روس«[...] 

ها تنگ شد، .] شد و حوصلهوقت تالفی مرو هم دیر [..

الزم و واجب است که دولت ایران باز یک حرکتی کرده، 

ها، هم خارجه و اردوئی به مرو بفرستد. هم ترکvن، هم روس

داخله اقال بفهمند، بدانند که دولت ایران هم هست [...] 

ها به بخارا آمده باشند، و در مقارن این حرکت ما اگر روس

ف جیحون مال ما است [...] و توان گفت، این طر می

رسداری این اردو را هم هیچکس قابل نیست به جز 

  ). جا (هvن[...]» السلطنه حسام

روزنامه دولت علیه ایران، در این زمان، اوضاع سیاسی 

السلطنه در جهت رسحدات مرو و رسخس و اقدامات حسام

] .«[..کند: ایجاد امنیت در آن حدود را، این گونه ترشیح می

السلطنه کvل امنیت در آن از حسن مراقبت [...] حسام

(روزنامه دولت علیه ایران، cره [...]» مملکت حاصل است 

از طوایف «[...] )  و ١/١٩٧ق: ١٢٧٨، غره محرم ٤٩٤

ترکvنیه هم کسی به تاخت و تاز جرات نکرده، اقدام جسارت 
...] [ پیش گذارد و اقدام به خسارتی کند مگر قدری از طایفه

برای تاخت رسخس رفته بودند از قلعه هم جمعیتی از رسباز 

بیرون آمده جنگی کرده، چند نیزه رس و چند راس اسب از 

ترکvنان گرفته بودند و ترکvنان مخذول و مقهور معاودت 

-١/٢٠٩ق: ١٢٧٨محرم  ٢٠، ٤٩٤(هvن: cره » cودند

ات مداوم و ها و اقدام). این روزنامه در ادامه، از تالش٢٠٨

السلطنه جهت نظم و انتظام قشون سواره و مستمر حسام

ها به سمت پیاده خراسان و آمادگی این نیروها و حرکت آن

، ٥٠١دهد (هvن: cره رسحدات مرو و رسخس گزارش می

). با این وجود، نکته قابل ١/٢٤٥ق: ١٢٧٨الثانی ربیع١٢

ده از دوره جا مانتوجه آن است که دیگر منابع و اسناد به

اند. واقعیت آن قاجار، در این خصوص سکوت اختیار کرده

است که پس از شکست مرو، عالوه بر انفعال سیاسی و 

های روس و انگلیس در نظامی دولت قاجار، تشدید دخالت

منطقه، مانع از هر گونه اقدام عملی از جانب دولت ایران در 

  جهت پیرشوی به سمت مرو بود.

هایی از ولت قاجار عالوه بر اعزام فوجدر این میان، د

آذربایجان، زنجان، عراق و سمنان به خراسان (عباسی،  

السلطنه مبنی بر ) و دستور موکد به حسام١٩-١٨: ١٣٧٢
ها، از حکمرانان و ایلخانان مرزی نیز انتظار رسکوبی ترکمن

ها را داشت. به عبارت بهرت، شدت حمالت بر علیه ترکمن

های دوگانه این حکمرانان در قبال از سیاستدربار، غافل 

ها و حمالت ها، چشم اميد خود را به تالشدولت و ترکمن

). با این ١٦ش: ٢٥٣٥ها بسته بود (اسناد برگزیده، مداوم آن

ه نتیجها، بیهای دولت جهت رسکوبی ترکمنوجود، تالش

 ها وتدریجی روسی ها با مشاهدة پيرشو بود؛ اين ایلخانی
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ها و خا®ة وضع سابق، از یک ها بر تركمناحتvلی آن تسلط

 Æسو، به رسکوبی و اسارت طایفه مزبور پرداخته و ضمن گرف

 یها را نزد خود نگه داشته؛ در ازاانعام از مرکز، ارساء تركمن

 (162 :1876كردندها فديه گزاف دريافت ميآنی آزاد

.(Baker باعث قتلها، و از سوی دیگر، با همدستی ترکمن 

ها و نهب رعایای شهرها و روستاهای مرزی ایران توسط آن

 نویسد:شناس ترکمن، میشدند. لوگاشوا محقق و مردممی

ها با ها نه يك بار، اظهار داشتند كه آنخود تركمن«[...] 

 »كنندحمله به روستاها را آغاز ميی واليان ايرانی اجازه قبل

(Логашова, 1976: 114).  
جا مانده از دوره قاجار نیز های بهبین، اسناد و گزارشدر این 

تاییدی بر این مورد است، در همین خصوص، میرزا 

خان سپهساالر، حاکم خراسان، در مکاتبه خود با حسین

ا ت«[...] شود که ترکvن نویسد چگونه مینارصالدین، می

پای نزدیک مشهد آمده نهب اموال و گرفÆ اسیر cوده به

ها به د حرکت cایند و مطمنئ باشند که از تعاقب آنگوسفن

(عباسی، » جهت اسرتداد اموال منهوبه احدی نخواهد آمد

«[...] آورد ). او در ادامه این گزارش می٢٤٧-٢٤٦: ١٣٧٢

نواقص و مفاسد امور ما در جای خود باقی خواهد بود و 

پرستی و ادای حقوق هیچ نوکری که داعیه غیرت و وطن

تواند [...] سکوت cوده و مت داشته باشد، cینعولی

...]» [پوشی cاید و درصدد اصالح مفاسد امور برنیاید پرده

جایی که خاطره تلخ  ). در هر حال، از آن٢٤٧(هvن: 

بدون اطالع از ی داد، دربار شاهشكست مرو، شاه را آزار مي

قتل و  رسکوبیرفتار حکام و والیان مرزی، مرتب به آنان دستور 

كرد. این گونه رفتار و روابط خصvنه ها را صادر ميتركمن

ها تا یک دهه پس از جنگ مرو ادامه دولت ايران با تركمن

  يافت.

شكست مرو، دولت انگليس که ی در این اثنا، پس از ماجرا
توسط ايران در برابر گسرتش تجاوزات ی از ايجاد سد دفاع

خود را ناكام ديد، ی روسيه مأيوس شده و اقدامات دفاع

ها وارد گفتگو شد تا با اتحاد آنان و خود مستقيv با تكه

ش های ارتمحكم در برابر پیرشویی ها، سدتقويت مواضع آن

                                                             

1. Captain Napier 

2 .Butler 

روسيه در ی هاايجاد كند. چرا که از هvن آغاز پيرشويی تزار 

ی ها معتقد بودند هدف اصلمركزي، انگلييسی آسيا

ان خواهد بود و بريتانيا آينده روس، هندوستی هاپيرشوي

دفاع از هند وارد عمل شود. بدين منظور، هر ی برای بايست

ها قبل وارد منطقه شده چند عنارص انگليسی از مدت

نظیر  یبودند، اما از اين زمان بریتانیا عنارص جاسوسی بيشرت 

 ٣، بارنا٢Ì)، رسوان باتلر١٥٩: ١٣٧٨(ساراي، ١كاپيتان ناپ½ 

)0Kaushik, 1970: 5( ٤؛) و ادموند ادونوانCurzon, 

عليه روس و ی كار را به منظور خراب)، 110-111 :1967

ی شvلی مرو و آخال، در مرزهای هاايجاد اتحاد ب تركمن
(ن.ک: ساکv، خراسان، خصوصا مرو و هرات متمركز cود 

؛ هvن: شناسه سند ۲، برگ ۶۶۸۴/۲۹۵شناسه سند 

كه با این حال، با وجود آن. )٢(تصویر  )۱-۴، برگ ۶۷۱۸/۲۹۵

ها به شدت خواستار كمك بريتانيا در مقابل روسيه تركمن

ن قلمداد cودی ها براهای انگلیسیبودند، اما نه تنها تالش

ها در این ها در تحت حاكميت ايران و خلع سالح روستركمن

ها ناز طرف آ ی مورد راه به جایی نربد، بلکه عمال هيچ نوع كمك

  ها صورت نگرفت.منبه ترک

  
. استقرار عنارص جاسوسی بریتانیا در مرزهای شvلی ٢تصویر

  خراسان، همزمان با پیرشوی نیروهای روسیه در آسیای مرکزی.

  ).٢، برگ ٦٦٨٤/٢٩٥ساکv، شناسه سند ماخذ: (
  

3 .Barnaby 

4 .Edmond O'donovan 
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روسيه، پس از شكست ايران در نربد ی در مقابل، امپراطور 

ن شین را جزیی از رسزمین ايرانمرو، با وجود اینکه منطقه ترکمن

ادامه داد ی مركز ی خود در آسيای هادانست، به پيرشويمي

-تا بعدها با ترصف مرو، كليد هرات و سپس ترصف بخش

عنوان كليد هند، منافع انگليس را تهديد هاز هرات بی هاي

رسانجام، اوضاع سیاسی  .)cBaker, 1876 :265ايد (

ها بر که همزمان با تسلط روسای رقم خورد منطقه به گونه

-ق)، با اینکه تركمن١٢٩٠ق) و خیوه (١٢٨٦سمرقند و بخارا (

ها چندين نوبت حvيت و تبعيت دولت ايران را طلب 

ها، عمالً در cودند، اما با توجه به حس تنفر شاه از تركمن
از طرف دولت ايران نشان داده نشد ی اين زمينه اقبال

)، حتی از مرکز ۱۴، برگ ۸۰۶۱/۲۹۵ساکv، شناسه سند (

-ها از جانب روسدستور داده شد تا همگام با تهدید ترکمن

تا ). ها را تحت فشار قرار دهد (هvنها، دولت ایران نیز آن

 یها در مناطق رشق درياروسی اینکه باالخره در آستانه پيرشو 

عنوان جهت ممنوعیت فروش اس½ان بهق)، به١٢٩٧خزر (

نه تنها از  Матвеев) . (28 :1957 روسيهی ابرده در مرزه

خراسان كاسته شد، ی ها در مرزهاشدت حمالت تركمن

بلکه، از اين زمان، سياست خصvنه شاه نیز نسبت به 

ها فروكش كرد و دولت ايران در صدد حvیت و جلب تركمن

ساکv،  شناسه ها جهت تسلط بر آنان برآمد (قلوب تركمن

خان  ). میرزا حسین۳۰-۳۵، برگ ۷۶۴۲/۲۹۵سند 

ق. در مکاتبات ۱۲۹۸سپهساالر، حاکم خراسان، در سال 

خود با دربار ، ضمن تاکید بر اهتvم در زراعت و آبادی 

...] «[نویسد باید رسخس، از شاه کسب تکلیف cوده، می

به دستیاری اهالی خراسان به رشاکت ترکvن ساروقی و 

c ود و آثار ترصف گذارده سالوری آن جاها [رسخس] را آباد

(عباسی، [...]» که ده سال دیگر محل حرف و مذاکره نشوند 

با این حال، با توجه به تهديد دولت ايران از  ).٣٠٥: ١٣٧٢
، هادولت در قبال تركمنی جانب روسيه و سياست انفعال

ا ههای ایران در راستای تحت تابعیت درآوردن ترکمنتالش

  راه به جایی نربد. 

این ایام که همزمان با پیرشوی تدریجی روسیه در ابتدای در 

چهار نفر وكيل از طرف طوایف مرو، جهت  منطقه آخال بود،

گفتگو با دولت ايران عازم تهران شدند. در جریان مذاکره، 

تا هزار نفر سوار «[...] ها به دولت ايران اظهار كردند مروي

امور مرو امنيت رسحدات خراسان و تنظيvت ی مسلح برا

 ها منتخب cايندترتيب دهند و نيز صد نفر يساول از مروي

خدمات الزمه در مرو كه پنجاه نفر از آنها هميشه ی بعضی برا

به رسم گروگان در مشهد باشند و مواجب ®ام سواران و 

يساوالن را دولت ايران بدهد. اما، وزرای دولت ايران مبلغ 

سيار گزاف ديده، اظهار چهل هزار تومان مواجب در سال را ب

ها اظهار است و به آنی داشتند كه پانصد نفر سوار كاف

ها را جهت رياست و آنی هاكردند كه بايد يك نفر از خان

بر ®ام طوايف مرغاب منتخب cايند. ولی وكالی ی حكمران

تركvن ی عمومی مرو اين رشط را خالف رسم و قانون كل
-١٦: ١٣١٤جنگ تركستان، [...]» (دانسته، قبول ننمودند 

مرو در تهران، ی ). با این وجود، همزمان با حضور وكال ١٤

خراسان، به دولت ايران ثابت ی مرو به مرزهای هاحمله تكه

كرد كه ®ام تالش دولت ايران جهت تحت تابعيت درآوردن 

مرو ی ها بيهوده است، لهذا ترك مذاكره گفته، وكال مروي

-۴۶، برگ ۷۹۷۶/۲۹۵شvره  (ساکv، سندمراجعت كردند 

و ی در این هنگام، دولت ایران که ®ام اقدامات دفاع). ۴۱

خود را ناكام ديده بود، ضمن گvردن جاسوسانی در ی نفوذ

و آمد ماموران خارجی مرو برای آگاهی از اوضاع منطقه و رفت 

)، جهت سهيم cودن ايران در ٣٠٥: ١٣٧٢(عباسی،  به آنجا

ا، هكيم جايگاه ايران در ميان تركمنفتوحات روسيه و تح

ها شد مقابله با تركمنی با روسيه برای خواهان همكار 

-)، اما روس٦٤-٦٧، برگ ٧٩٨٦/٢٩٥(ساکv، شناسه سند 

تجديد حاكميت خود بر آن مناطق ی ها كه از تالش ايران برا

: ١٣٠٣به اين امر نشده (سفر جنگی، ی آگاه بودند، راض

ه شد كه دولت ایران بداند، اوال، )، جواب رصیح داد٢٤٦

: ١٣٥٤زاده، (کاظم[...]» شاه نيستند ی ها رعاياتركمن«

و خود را تابع  )Rawlinson. 1875: 327؛ نیز، ن.ک:١٥٩

ها نیز هنوز قصد اقدام دانند. ثانیا، روسcيی هيچ دولت
ها را ندارند (سفر جنگی مقابل تركمنی جدی به سفر جنگ

ها در منطقه بعدها نیز به هنگام پیرشوی روس). ٢٤٣: ١٣٠٣

«[...] روس دستور داده شد، ی آخال، به فرماندهان ن½وها

از بابت به  ]فقط[كه ميل داشته باشيد ی االمكان بقدر حتي

دست آوردن آذوقه، شرت، قاطر و غ½ه از آن دولت منتفع 

است که  ). این در حالی٢٥٧: ١٣٠٣(سفر جنگی، » شويد

ناد و گزارشات موجود، به طور کلی، عامل اصلی در بنابر اس
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پیرشوی قشون روسیه در مرزهای شvل رشق ایران و توفيق 

ی ها، تهيه آذوقه این نیروها از شهرهاها در رسكوب تركمنآن

ر تهران سف½ روسيه دی ايران بود كه با حvيت و پشتيبانی مرز 

ق، ۲۳/۲۰/۱۳۰۲(استادوخ، سند شvره گرفت انجام مي

  ).۳) (تصویر ۱۰برگ 

  
در مرزهای . تامین آذوقه نیروهای نظامی روسیه مستقر ٣تصویر 

  از شهرهای مرزی خراسان. شvل رشق ایران
  )١٠ق، برگ ٢٣/٢٠/١٣٠٢(استادوخ، سند شvره ماخذ: 

  
در این زمان، با شکست قشون روسیه به فرماندهی ژنرال 

تر ها مصممق)، روس۱۲۹۶تپه (رمضان در گوگ ١الزارف

تری تحت فرماندهی شده، سال بعد با قشون منظم

اسکوبلف، حمالت خود به آخال را آغاز کردند (مراسالت در 

ها كه ®ام اقداماتشان همزمان، ترکمن). ۲۷: ۱۳۷۳باب ...، 

نتيجه مانده ها و دولت ایران، Ìجهت حvيت انگليسی

جانانه آماده كرده بودند (سفرجنگی، ی دفاعی برابود، خود را 

ق. پس از يك ١٢٩٨). رسانجام در محرم ٣٤٠-٣٤١ق: ١٣٠٣

های آخال در و خون، آخرين مقاومت تركمنی نربد طوالن

تپه در هم شكسته شده، شvری از آنها به مرو و حوزه گوگ

تجن گریختند و باقی نیز تسلیم نیروهای روسیه شدند 

-٣٧، برگ ٧٩٥١/٢٩٥ناسه سند (ساکv، ش

   ). Odonovan, 1882: 1/69؛٣٥

                                                             

1. General Lazarov 

 (مراسالتآباد ادامه پیرشوی نیروهای روسیه به سمت عشق

های مرو سو باعث وحشت تکه، از یک)۲۸: ۱۳۷۳در باب، 

شده و جمعی از بزرگان این طایفه با حضور در مشهد، از 

هر گاه «[...] جانب عموم طایفه تکه متعهد شدند که 

ولیای دولت [...] ایران ما را مطمنئ cودند که از طرف ا

شویم، cایند، ما هم ملتزم میخارج ما را حفظ و حراست می

وجه تخلف و ®رد نکرده در که از لوازم ایلیت و نوکری به هیچ

 شود حارضکلیه تکالیف و فرمایشی که از جانب دولت می

) ٦٧برگ ، ٧٩٧٦/٢٩٥(ساکv، سند شvره [...]» باشیم 

  ). ٤(تصویر 

  
های مرو مبنی بر حvیت دولت ایران از آنها . درخواست تکه٤تصویر 

  یرشوی نیروهای روسیه در منطقه آخال.همزمان با 

  .)٦٧، برگ ٧٩٧٦/٢٩٥(ساکv، سند شvره ماخذ: 

ها را نیز به تکاپو ها، انگلیسیاز سوی دیگر، عملکرد روس

این هنگام به اهمیت تسخیر واداشت. دولت انگلیس که در 

ها به جهت ایجاد ارتباط بین ترکستان و دریای مرو برای روس

)، به دولت ٩: ۱۳۷۳مراسالت در باب، خزر پی برده بود (

ايران پيشنهاد داد که در قبال انجام تعهدات صادقانة ايران، 

از جمله مvنعت از ترصف مرو به دست روسيه، موقتا هرات 
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). اما ٦٣: ١٣٥٤زاده، كند (کاظمذار ميرا به ايران واگ

آنكه با مخالفت انگليس ی ها براواقعيت آن است كه، روس

رو رسخس، تجن و می سو خود بهی موقتاً پيرشو روبرو نشوند، 

ها وگرنه روس )،Curzon, 1967: 111را به تأخ½ انداختند (

ی مرزها مذاكرات محرمانه خود با ايران، در مورد تحديد حدود

ايران را انجام داده و از دولت ايران خواسته ی vل رشقش

شvل ی ها مرزهابودند كه انگليس را مطلع نكنند و خود آن

؛ ساکv، ۶۶: ۱۳۷۰الدوله، (امینرا تعي كنند ی رشق

این گونه بود که در ). ۷۸-۸۰، برگ ۷۹۵۱/۲۹۵شناسه سند 

ه به ق. قرارداد آخال، ب دولت ايران و روسي١٢٩٩محرم 
؛ ١٩٤و  ١٢٩: ١٣٧٢،  از روابط ايرانی امضاء رسيد (اسناد

 ،áايران و ی ). قراردادی که طی آن، مرزها٢٣: ١٣٣٦جهانبا

روسيه در رشق دریای خزر مشخص شد و دولت ايران طبق 

-گونه اعرتاض و دخالت در امور تركمناين قرارداد، حق هيچ

؛ ١٩٤: ١٣٧٢از روابط ايران، ی مرو را نداشت (اسنادی ها

). از ديد ٧٨-٨٣، برگ ٧٩٥١/٢٩٥ساکv، شناسه سند 

قبول قرارداد مذكور از طرف ی مورخان رويس، داليل اصل

و ی ايران، عدم نفوذ سياسی مردان حكومت مركز دولت

«[...] ها بود تركمنی و نواحی دولت ايران در اراضی معنو 

 یاواليان شهرهی به باور كنسول روس، قدرت دستگاه ادار 

سو نافذ بود و بعد از اين ايران، عمالً تا رود قرهی شvل رشق

نداشت ی ها هيچ ارزشآنی رودخانه اوامر و نواه

«[...].(Логашова, 1976: 115)   

و آمد مقامات روس  تدریج رفتقدر مسلم، از اين زمان، به

ها توانستند از طریق تهدید به مرو رشوع شد، به طوری که آن

دار خود، در ميان بزرگان دامنهی هانقشهی با اجرا و تطمیع و

از هواداران روسيه بوجود آورند كه به تحريك ی امرو، فرقه

خراسان پرداخته و هدفشان اين بود ی روسيه به تاراج روستاها

و  آيندها برcيكه به ايرانيان نشان دهند که از عهده تركمن
ق رسخس كه تعل مانندی حتی نسبت به جاهايی بايد از دعاو 

آن به ايران واضح بود، دست بردارند. از طرف دیگر، از این ایام 

®ام تالش دولت ایران نیز معطوف به آبادی رسخس گردید. 

از مرکز دستور داده شد، عالوه بر کوچ شvری از طوایف 

ها در رسخس، در آبادی قالع و استحکام خراسان و اسکان آن

                                                             

1. Alikhanov 

سه ساکv، شناانی صورت گیرد (ساخلوی آنجا نیز تالش فراو 

رسانجام، در ). ۵) (تصویر ۲۷، برگ ۷۸۰۴/۲۹۵سند 

روس و حاکم آینده  منصبان(از صاحب ١ق. عليخانف١٣٠١

مرو) به همراه چند سوار به مرو آمده و از جانب امپراطور 

ها خواست قرائت كرد و از آنی اهالی برای روس، اولتيvتوم

؛ ٤٤٩: ١٣٧٩انقياد كنند (هاپکرک، كه به دولت روس اظهار 

قبايل تسليم شده، سوگند ی ). رؤسا١٢٦: ١٣٦٧میرنیا، 

خورده، بيست و چهار نفر از خوانین و وکالی آنان به ی وفادار 

آباد رفته تا در محرض ژنرال كvرف، رسدار روس و حاکم عشق

آخال، درباره اطاعت خود به دولت روس سوگند ياد cايند 
). این cایندگان ٧: ١٣٧٣مراسالت در باب،  ؛١٢٦(هvن: 

از روی صداقت و راستی به دولت « [...] متذکر شدند که 

ها به روس اطاعت cایند. پس از آن چهار نفر رسکردگان آن

ها یک دست لقب خانی ملقب گردیدند و به هر کدام از آن

). این گونه بود که به ٧٥(هvن: [...]» خلعت عطا شد 

جسورانه و نه چندان رشافتمندانة عليخانف،  لطف سياست

االول جvدی ١٩روسيه متجاوز از دو هزار نفر در ی ن½وها

ق. كامالً بدون خونريزي، وارد مرو شده، این منطقه ١٣٠١

ساکv، شناسه سند روسيه گردید (ی از امپراطور ی بخش

، ۲۹۵/ ۷۹۵۲؛ هvن: شناسه سند ۹۳، برگ ۷۸۰۴/۲۹۵

به اعرتاض  ن میان، پاسخ مقامات روس). در ای۳-۱۰برگ 

های همسایه مبنی بر ترصف ناگهانی مرو، این بود که دولت

دولت روسیه هرگز به دنبال ترصف مرو نبوده است، اما، از 

زمانی که روسای مرو درخواست حvیت cودند، اوضاع به 

«[...] ) و ١٦: ١٣٧٣مراسالت در باب، کلی تغییر کرد (

از قبول کردن اطاعت و تبعیت تراکمه مرو منظور دولت روس 

  ).١٤(هvن: [...]» انتظام حکومت آنجا بوده و بس 
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. اهتvم جدی دولت ایران جهت آبادانی رسخس در آستانه ٥تصویر 

  ترصف مرو توسط نیروهای روسیه.
  )٢٧، برگ ٧٨٠٤/٢٩٥ماخذ: (ساکv، شناسه سند 

ها پس از ترصف مرو و ایجاد روابط دوستانه با رسان روس

درصدد پیرشوی به سمت مرزهای ایران و افغانستان ترکمن 

؛ ۱۲۵-۱۲۷، برگ ۷۶۵۵/۲۹۵ساکv، شناسه سند (برآمدند 

). پیرشوی ۷۰-۷۵، برگ ۷۹۶۵/۲۹۵هvن: شناسه سند 

ها در سمت مرزهای ایران، رسانجام به ترصف رسخس روس

کهنه و اراضی پیرامون رودخانه تجن و اسکان طوایفی از 

ش: ٢٥٣٥(صفایی، های سالور در آن منطقه انجامید ترکمن

) که موجب ٢٢٠: ١٣٧٢روابط ایران،  ؛ اسنادی از٢٧-٢٥، ١٨

ق، ١٣٠٢اعرتاض دولت ایران گردید به طوری که در سال 

خان شاه در جواب تلگراف میرزا عبدالوهابنارصالدین 

 ها بهالدوله، والی خراسان، در رابطه با پیرشوی روسآصف

روس و غیره چه حق «[...] نویسد: سمت مرزهای ایران می
که رسحد است و این طرفش خاک  دارند از رود هریرود

خراسان است، عبور کرده، به خاک ما بیایند، برای بعد از 

این، در رسحدات سوار و قراول بگذارید، هر وقت این طور 

اتفاقات بیفتد، فورا به شv اطالع بدهند و شv هم فورا به 

). این در حالی ١٥٧: ١٣٤٩(صفایی، [...]» عرض برسانید 

                                                             

1. Dandukov Korsakov 

این نظر بودند که این منطقه جزء خاک  ها براست که روس

 هایی بوده کهمامن و منزل ترکvن«[...] ایران نبوده و همیشه 

تاختند و خرابی همه سال از آن جا به خاک خراسان می

). در هر ١٣: ١٣٧٣(مراسالت در باب، [...]» کردند می

حال، نکته قابل توجه این است که پذیرش ترصف رسخس 

سیه، برای ایران بسیار دشوار بود زیرا بیشرت کهنه از جانب رو 

اراضی قابل کشت در سمت مرشق رود تجن واقع بود و اگر 

ها اجازه به زراعت آن اراضی نداشتند، نگاه داشÆ ایرانی

ر فایده بود. با این وجود، دها تقریبا بیرسخس دیگر برای آن

 هایصورتی که انفعال سیاسی دولت قاجار در قبال پیرشوی
کرد، دولت ایران باید از کل روسیه همچنان ادامه پیدا می

  کرد. رسخس (رسخس قدیم و جدید) چشم پوشی می

با ترصف رسخس کهنه توسط روسیه، افغانستان هدفی برای 

ها از پیرشوی ادامه پیرشوی روسیه گردید. هدف اصلی روس

ساکv، شناسه سند به سمت والیات مرزی میمنه و پنجده، (

، ۷۸۰۴/۲۹۵؛ هvن: شناسه سند ۱۲۵، برگ ۷۶۵۵/۲۹۵

نفوذ به داخل خاک افغانستان و  )۶) (تصویر ۱۸۳برگ 

ها با ترصف هرات، دروازه هند بود. قدر مسلم این اقدام آن

اعرتاض دولت افغانستان و انگلیس همراه بود. اما، واقعیت 

ها به منزله پایان کار آن است که ترصف مرو توسط روس

شد. در واقع با ترصف مرو توسط ه محسوب میترصف پنجد

ها بر آن منطقه، نیروهای روسیه و تسلط کامل روس

ها قرار های پنجده که غالبا تحت سیطره مرویساروق

ر ها به خاطخود تسلیم بودند. حتی ساروق داشتند، خود به

ها، به های خود توسط مرویگاهاز دست ندادن مراتع و یورت

ای جز تسلیم نداشتند. بنابراین، ان روس، چارهعنوان cایندگ

ق، زمانی که فرستادگان روس ١٣٠١الثانی در اوایل جvدی

 ها رفتند، با کمرتینها به میان آنجهت پذیرش انقیاد ساروق

طوری که در ها را جلب کنند. بهتالش موفق شدند نظر آن
خان به بازگشت، cایندگان ساروق به ریاست ساری

، ١کرساکوف اد رفته، در حضور پرنس دندوکوفآبعشق

ه، جای آوردمراتب شکرگزاری به«[...] فرمانفرمای قفقازیه، 

وعده کردند که جمیع احکامات اعلیحرضت امپراتور را با 
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: ١٣٧٣مراسالت در باب، ([...]» کvل انقیاد اطاعت کنند 

١١٠.(  

  
زی پیرشوی نیروهای روسیه به سمت والیات مر . ٦تصویر 

  پس از ترصف رسخس کهنه.افغانستان 

  )١٢٥، برگ ٧٦٥٥/٢٩٥(ساکv، شناسه سند ماخذ: 

ق. ١٣٠١با توقف مترصفات روسیه در رسخس کهنه، در سال 

هایی از طرف دولتین ایران و روسیه، برای تعیین مرزهای هیات

ها، بدان منطقه اعزام و رسحدات رشقی ایران با روسشvل

بادورمز تا هریرود و حوضه اتک مشخص ایران و روس از با

ها هرگز آرام نشده، بعدها هر زمان و هرگونه گردید. اما روس

هایی، خواستند با تشکیل کمیسیون و امضاء پروتکلکه می

کردند. تجاوزات در مرزهای خود با ایران تغییراتی ایجاد می

جایی رسید که شاه رشقی ایران بهها در مرزهای شvلروس

دولت روس موطن ما را به ترصف خود درآورده، «ن گفت ایرا

» ها کنیمخواهد ما جان خود را هم تسلیم آنحال می

). به این ٥ق، برگ ١٣٠٢/ ١٧/ ٤(استادوخ، سند شvره 

ا هها و حمالت مکرر آنترتیب، رسانجام رفتار نادرست ترکمن

های ناصواب سیاستبه شهرها و روستاهای مرزی ایران و 

ها، همچنین مداخله خراسان در رابطه با آن حکام

های بخارا و خیوه و دولیÆ روس و انگلیس در امور نشینخان

ت دولای رقم زد که منطقه، اوضاع سیاسی منطقه را به گونه

هميشه چشم اميد از ترصف مناطق حوضة مرغاب ی ایران برا

-و اقتصادي، قسمتی برداشته، از نظر جغرافيايي، تاريخ

وسیعی از مناطق شvل رشق كشور از جمله مرو و های 

هایی از رسخس، عمالً از ايران جدا و به خاک روسیه بخش

  تزاری الحاق گردید.

  گیرینتیجه
تاز مکرر و گیری سلسله قاجار و تاخت همزمان با آغاز شکل

از ی خانات بخارا و خیوه به شهرهای مرزی خراسان، بسيار 

-تدريج گروهارا كوچ داده شده و بهمرو به بخی ساكنان ايران

در آنجا ساكن شدند. با تثبیت سلسله از طوایف تركمن ی هاي

-قاجار، در دوره سلطنت فتحعليشاه و محمد شاه، تالش

ها و استمرار هایی جهت تحت تابعيت درآوردن تركمن

ی صورت گرفت كه تا حدودی حکومت قاجارها بر آن نواح

 يكی كارگ½ ه دلیل عدم بهاما ب قرين با موفقيت بود،

سياست محكم از جانب دولت قاجار در مقابل تحریکات 

نه تنها مشکل این ها، خانات بخارا و خيوه و حمالت تركمن

به شهرها و روستاهای رسحدی خراسان حل  گونه حمالت

 ها كه خود را تحتتركمنی رس بر تعديات و خ½هنشد، بلکه 

يدند، افزود. با توجه به دهای مزبور مينشحvيت خان

دهد که مسئله های پژوهش نشان میسواالت مطروحه، یافته

با وجود خارج ، ها در دوره سلطنت نارصالدين شاهتركمن

شدن خانات آسیای مرکزی از دور منازعات منطقه، به دالئلی 

-آنی كاركرد ناممطنئ حكام قاجاری خراسان و ناتوان همچون

ای عنوان رعایها بهبا ترکمنی ط منطقيك ارتبای ها در برقرار 

های خراسان در قبال دولت ایران، رفتار دوگانه ایلخانی

 ها و، عملکرد نادرست تركمنهادولت ایران و  حمالت ترکمن

، ها در شهرها و روستاهای خراسانتاز مکرر آن وتاخت 

همچنین، ®ركز توجه دولت روس و انگليس به منطقه و 

روبرو ی خاصی ها با یکدیگر، با پيچيدگآنی سياسی هارقابت

احراز حاكميت ايران در اين ی كه برای هايگرديد و درگ½ي
منطقه صورت گرفت، به خاطر دخالت بيگانگان قرين توفيق 

نبود و در نهايت انفعال سیاسی دولت قاجار در قبال 

رشق کشور، های تدریجی روسیه در مرزهای شvلپیرشوی

هایی از  رفÆ حاكميت ايران بر مرو و قسمتباعث از ب

نویسی اسناد رسخس گرديد. امید است، رشوع فهرست

بیوتات سلطنتی دوره قاجار در سازمان اسناد ملی ایران، 

گشای تحقیقات آتی در این حوزه بوده، زوایای بیشرتی از راه
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اوضاع سیاسی پیچیده مرو در عرص قاجار، خصوصا دوره 

  ه روشن گردد.شانارصالدین

  فهرست منابع
  . تهران: خوارزمي.ام½كب½ و ايران). ١٣٦٢آدميت، فريدون. ( .١
تاريخ منتظم ). ١٣٦٧اعتvدالسلطنه، محمدحسن خان. ( .۲

ی . تصحیح محمداسvعيل رضواá. تهران: دنيا٣. جنارصي
  كتاب. 

. به خاطرات سيايس). ١٣٧٠الدوله. م½زا عليخان. (ام .٣
  رمائيان. تهران: ام½كب½. كوشش حافظ فرمانف

 .ايرانی و ديپلvسی تاريخ سياس ).١٣٤٨اكرب. (بينا. عيل .۴
  . تهران: دانشگاه تهران.٢ج

ايران و شوروي. ی ). مرزها١٣٣٦الله م½زا. (جهانباá. امان .٥
  تهران: چاپخانة مجلس.

  / ف.١٣٣، كتابخانة ميل. شvره بازیابی: جنگ تركستان .٦
. به االخبار نارصيحقايق). ١٣٦٣خورموجي. محمدجعفر. ( .٧

 .á :كوشش حس خديوجم. تهران  

اداره انتشار اسناد. املللی، سیاسی و بین اتعطالر متدف .٨
 .مركزيی از آسيای اسنادی از روابط ایران با مناطق).  ١٣٧٢(

  تهران: وزارت امور خارجه.
-کتوبات دیوانیفرامین و م). ١٣٧٩روستایی، محسن. ( .٩

الدوله و شاه قاجار و میرزا محمدخان قوامحکومتی نارصالدین
سایر رجال تاریخی در رویارویی با واقعه هرات، جنگ مرو، 

  تهران: ندای تاریخ. حوادث سیستان و ....
. الوقايعع). ١٣٧١هروي. محمديوسف. (ی رياض .١٠

  تصحيح محمدآصف فكرت. تهران: انقالب اسالمي.
. ها در عرص امپریالیسمترکمن). ١٣٧٨حمت. (سارای، م .١١

  ترجمه قدیروردی رجائی. تهران: مرتجم.
ناسخ ). ١٣٣٧امللك). (خان (لسانی سپهر. محمدتق .١٢

  .  به اهتvم جهانگ½ قائم مقامي. تهران: ام½كب½.٣. جالتواريخ
  . ٦٢٣٨، كتابخانه ملك. شvره بازیابی: سفر جنگی .۱۳

و جناب آقا: مکاتبات  شاه). ١٣٨٨سعیدی، حوریه. ( .١٤
. تهران: نرش املvلکشاه و میرزا یوسف مستوفینارصالدین
  تاریخ ایران.

مجله ». تاريخچة جنگ مرو). «١٣٥٠شهيدي، يحيي. ( .١٥
  .٣٣ -٦٤. صص٣١.  شvرهتاريخيی هابرريس

. تهران: اسناد نویافته ).١٣٤٩صفایی، ابراهیم. ( .١٦
  فروشی سخن. کتاب

. تهران: اسناد برگزیدهش). ٢٥٣٥صفایی، ابراهیم. ( .١٧
  بابک.

. تهران: پنجاه نامه تاریخیش). ٢٥٣٥صفایی، ابراهیم. ( .١٨
  بابک.

: . تهرانصد سند تاریخییکتا). صفایی، ابراهیم. (بی .١٩
  بابک.

خراسان ی تاريخی جغرافيا). ١٣٤٨طاهري. ابوالقاسم. ( .٢٠
ی شاهنشاهجشن ی مركز ی . تهران: شورااز نظر جهانگردان

  ايران.
ها: مکاتبات حکومت سایه). ١٣٧٢عباسی، محمدرضا. ( .٢١

. تهران: سازمان خان سپهساالرمحرمانه و سیاسی میرزاحسین
  اسناد ملی ایران.

روس و انگليس در ايران ). ١٣٥٤زاده. ف½وز. (كاظم .٢٢
ی . ترجمه منوچهر ام½ي. تهران: رشكت سهامم)١٩١٤-١٨٦٤(

  جيبي.ی كتابها
جنگ و اسارت ). ١٣٩٤کولیبوف دو بلوکویل، هانری دو. ( .٢٣

ق بین سپاه قاجار ١٢٧٦در مرو: خاطرات یک فرانسوی از جنگ 
  . تهران: صحرا دانش. های مروو ترکمن

. ترجمه محّمدعلی جنگ ترکمن). ١٣٥٧گوبینو. آرتور. ( .٢٤

  زاده. تهران: جاویدان.جvل
سه سفرنامه مرو (). ١٣٤٧لشكرنويس. سيدمحمد. ( .٢٥

ی الله روشن. به اهتvم قدرتسفرنامه هرات، مرو و مشهد)
  زعفرانلو. تهران: دانشگاه تهران.

مراسالت ). ١٣٧٣مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. ( .٢٦
  . تهران: وزارت امور خارجه.در باب آسیای مرکزی

. ١. جمنی رشح زندگان). ١٣٢٤مستويف. عبدالله. ( .٢٧
  علمي.ی تهران: كتابفروش

. به الدولهسفرنامه ركنش). ٢٥٣٦محمدعيل. ( منيش. .٢٨
  كوشش محمد گل�. تهران: سحر.

خاطرات اسارت (روزنامه ). ١٣٧٠م½پنجه. اسvعيل. ( .٢٩
كوشش صفاءالدين تربائيان. تهران: به سفر خوارزم و خيوه).

  مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي. 
. خاور ايرانی وقايع تاريخ). ١٣٦٧م½نيا. سيدعيل. ( .٣٠

  د: پارسا.مشه
. تصحیح محسن میرزاسفرنامه حمزه). ١٣٨٧ناشناس. ( .٣١

  رحمتی. تهران: نرش تاریخ ایران.

. تصحيح منوچهر ظفرنامه خرسوي). ١٣٧٧ناشناس. ( .٣٢
  ستوده، تهران: آينه م½اث. 
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. ترجمه رضا كامشاد. بزرگی باز ). ١٣٧٩هاپكرك. پيرت. ( .٣٣
  تهران: نيلوفر. 

. نارصيی الصفاروضه). ١٣٣٩خان. (هدايت. رضا قيل .٣٤
  پ½وز، خيام.ی ها، تهران. كتابفرويش١٠ج

. نامه خوارزمسفارت). ١٣٨٣خان. (هدايت. رضا قيل .٣٥
  تصحيح جمشيد كيانفر. تهران: م½اث مكتوب.

. دروغی سياحت درويش). ١٣٦٥وامربي. آرمينيوس. ( .٣٦
  و فرهنگي.ی خواجه نوريان. تهران: علمی ترجمه فتحعل

  هااسناد و روزنامه
اداره اسناد و تاریخ دیپلvسی وزارت امور خارجه  .۳۷

سند شvره . ۵ق، برگ ۴/۱۷/۱۳۰۲(استادوخ). سند شvره 

  .١٠ق، برگ ٢٣/٢٠/١٣٠٢
۳۸. .(vساک) د شناسه سن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

شناسه . ۲، ۱-۴، برگ ۲۹۵/ ۶۷۱۸شناسه سند  . ۲۹۵/ ۶۶۸۴
، برگ ٢٩٥/ ۷۴۸۲شناسه سند . ۱۶۸، برگ ۲۹۵/ ۷۴۵۸سند 

شناسه سند . ۳۰-۳۵، برگ ۲۹۵/ ۷۶۴۲شناسه سند  .١٩٤
، برگ ۲۹۵/ ۷۸۰۴شناسه سند . ۱۲۵-۱۲۷، برگ ۲۹۵/ ۷۶۵۵

شناسه . ۷۰-۷۵، برگ ۲۹۵/ ۷۹۶۵شناسه سند . ۱۸۳، ۹۳، ۲۷

، برگ ۲۹۵/ ۷۹۵۱شناسه سند . ۶۷، برگ ۲۹۵/ ۷۹۷۶سند 
. ۴۱-۴۶رگ ، ب۲۹۵/ ۷۹۷۶شناسه سند . ۸۳-۷۸، ۳۷-۳۵

/ ۷۹۵۲شناسه سند . ۶۴-۶۷، برگ ۲۹۵/ ۷۹۸۶شناسه سند 
. ۵۶-۶۰، برگ ۲۹۵/ ۸۰۵۸ شناسه سند. ۳-۱۰، برگ ۲۹۵

 شناسه سند. ۱۴، برگ ۲۹۵/ ۸۰۶۱ شناسه سند
  .۱، برگ ۲۳۲۴۱/۲۹۶
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