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207  .. . تاجيك در عصر صفويه وض قومي عناصر تركتضاد و تعار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  نقش قزوين در سقوط محمود افغان
  1دكتر محمد كريم يوسف جمالي

  چكيده

 -قلي خـان شـاملو   ق توسط محمود افغان، به پيشنهاد محمد    .ه1134 اصفهان به سال     ةپس از محاصر  
سـوم شـاه     شـد كـه پـسر        ، چنين تصميم گرفتـه      و محمد آقاي خواجه يوزباشي آقايان      -وزير اعظم 

،  )هماسب ميـرزا  ت ةللـ(باشي   به همراه اسماعيل آقاي خواجه جبادار     ) هماسب ميرزا ت(سلطان حسين   
، محمدعلي خان مكري تفنگ چي آقاسي، رجب علي بيـك نـاظر          علي خان پسر اصالن خان     محمد

ي سابق، ميرزا صادق واقعه نويس و جمعي از غالمان خاصه و آقايان خواجه و حاجي هاشـم تبريـز                  
 مخفيانه  ، م1722/ ق . ه 1134به همراه دويست نفر از اهل تبريز، در شب بيست و دوم شعبان سال 

  .از اصفهان به سوي آذربايجان بيرون روند
ـ    گشتند به قزوين وارد      ،  پس از عبور  از كاشان       ، هماسب ميرزا و همراهان   ت  ة در عمارت دولتخان

  . اين شهر اسكان داده شدند

                                                 
 عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد. 1
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208  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

 و   ، هـاي خـود     اميدي  اميد نا  ، صفوي   ةزاد  قزوين با شوق و ذوق فراوان از شاه        نويسند مردم   مي
هاي فراواني كه در ايـن برهـه از           ، به اين اميد كه مرهمي باشند بر زخم          استقبال كردند   ، همراهانشان

ايران وارد شده بود؛ غافـل از       تاريخ كشور از سوي دشمنان اين آب و خاك بر آنها و ساير شهرهاي               
 اصـفهان و    هاي قدرت و اطالع از سـقوط قطعـي          هماسب و همراهان بر اريكه    تكه پس از استقرار     اين

 به جـاي   ،ق . ه1135ام ماه محرم سال   ، در سي آن ي بر اصفهان و اطرافيتسلط محمود افغان غلزا   
كـور  . ..«، با همراهان    پيرامونش   اصفهان و    ةستم ديد جويي و فعاليت براي نجات ايران و مردم           چاره
 ة، امراي نمـك بـه حـرام مطلقـاً از مقدمـ             خود مشغول به شرب خمر و انواع فسوق گرديده        ... و كر 

به لهو و لعب و فسق و فجور        ] عادت گذشته [ به همان     ،  به خاطر نرسانيده    ، اصفهان و تصرف افغان   
  .» اشتغال داشته، سكه به اسم نواب ميرزا زدند

،  هماسـب دوم در قـزوين     ت بر تخت و اعالم پادشاهي       بر جلوس محمود افغان پس از دريافت خ     
هماسب ت سركوبي   به منظور ،    خان اهللا   به همراه سردار معروفش امان      اش بود ،   هدزا موع را كه    اشرف

انه از  بـدون اطـالع مـردم شـهر، شـب      ،هماسب و همراهانت.   به اين شهر اعزام نمود ،و مردم قزوين  
  .نمودند ها تسليم  پناه اين شهر را به افغان  بي مردم كردند وقزوين به تبريز فرار

ها را به شـهر بـه اجبـار پـذيرا              ورود افغان  ند و گير شد   ها، مردم قزوين غافل     در اين يورش افغان   
 ند و  بـر آنهـا شـوريد      - سـيدال خـان    - شهر    ولي بر اثر ظلم و ستم آنان و حاكم افغاني اين           گشتند ، 

بـه قتـل رسـانيدند و مـا بقـي       ، ل قزوين به زور ساكن شده بودنـد    كه در منز    ، ها را   شبانه اكثر افغان  
. ستند  نشـ   و به سوي اصفهان عقـب      صف محاصره را شكستند       ،  روز مقاومت   ، ها پس از اجبار     افغان

  ،ها شـد  هاي ديگر مردم ايران و اصفهان عليه افغان         قيام مردم قزوين در واقع الگو و سرمشق شورش        
  . زوين آغاز شده بود و در نهايت به قتل محمود انجاميداش در ابتدا از ق كه جرقه

  مردم قزوين و نقش اين شهر در سقوط دولت محمـود           ةقيام دالوران بارة  در در نظر دارد     نگارنده
  .  تا شايد قبول اهل نظر افتددهد مطالبي ارائه  ،آمدن اشرف  و روي كارافغان

 ،، قـزوين     ، اشـرف افغـان     محمود افغـان  ،   هماسب ميرزا ت،   شاه سلطان حسين   :واژگان كليدي 
  نسيدال خا
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209  نقش قزوين در سقوط محمود افغان

  مقدمه

 ، امـرا و اعيـان       ق .  ه 1135تم رجـب سـال       اصفهان در بيـست و هفـ       ةپس از محاصر  
، براي بقاي خود و دولت رو به زوال صفويه تصميم گرفتند             دولت شاه سلطان حسين   

خـاب پـسر اول و      پس از انت  .  بر گزينند عهدي   يكي از شاه زادگان حرم شاه را به ولي        
 ةباز زدنـد و در نهايـت قرعـ         سر ليت  ئو، يكي پس از ديگري از پذيرش مس        دوم شاه 

 زده شد و او در شب بيـست   ،هماسب ميرزات،    پسر سوم شاه سلطان حسين      نام فال به 
اصـفهان بـه     الدشـت   بـاب  ةو سوم ماه مبارك رمضان در تاريكي شب از طريق درواز          

 ؛ رستم الحكمـا ،      57 :1362مرعشي ،   ( هسپار گرديد كاشان و سپس به سوي قزوين ر      
، همانـا گـردآوري      زاده به بيرون از اصـفهان      هدف اصلي از اعزام شاه     . )151 : 1348

  . ، كه خود اشـتباهي بـزرگ بـود       نجات اصفهان فرض شده بود     براير آذربايجان   كلش
سر ابوالقاسم ميـرزا  زادگان و ميرزا سيد احمد پ هماسب جمعي از امرا و امير   تبه همراه   

  .  بودند ،، متولي آستان قدس رضوي ولد نواب ميرزا داوود

  هماسب از اصفهان و پيامد هاي آنتخروج 

 شبه سوي قزوين و استقرار او و همراهان      و حركت   هماسب از اصفهان    تبعد از خروج    
ـ   اطـراف  ، گذاشـتند     را  شديد اصـفهان   ة، افاغنه بناي محاصر    در اين شهر     شـهر را   ن اي

لذا راه ها بسته شد و      .   راه آمد و شد را به يكباره مسدود ساختند          و ندبندي كرد  سنگر
 بـال بـاال     ة، آتـش غـال و نـاير        يأس تمام به حال خاص و عام مردم اصفهان راه يافت          

 به حدي كه مردم براي أكـل ميتـه مـي مردنـد و بزرگـان شـهر در اسـواق و                        ، گرفت
دل هـا   .   مي خوردنـد   مي كردند و   ذبح   يدند ، مي دزد محالت شهر اطفال خردسال را      

 باختنـد    گندم چاك شده بـود و نانوايـان بـه يـاد نـان جـان مـي                  ةبراي گندم چون سين   

 در چند باب قصابي     تا جايي كه  ) 130-131 : 1357 ؛ مستوفي ،     57: مرعشي ، همان    (
  .  اصفهان گوشت انسان فروخته مي شد
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210  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

، در حالي كـه شـهر پـر از          . ق. ه 1135سال   تا پانزدهم ماه محرم      در روزهاي يازده  
، مردم گرسنه و زخـم دار مـوج           كاخ سلطنتي  ة و در كنار برج و قلع       بود ،  اجساد مرده 

، شهر تسليم محمود افغان شد و محمود در روز پانزدهم اين مـاه وارد كـاخ                  مي زدند 
  1 .خطبه و سكه به نام خود كرد و شاهي شد

رم سـال   زوين در آخـر مـاه محـ       ن خبـر بـه قـ      پس از تسليم شهر اصفهان و رسـيد       
عهد   كه در وجود ولي ـ  مردم شهر قزوينةهماسب ميرزا به ياري خالصانت ، ق.ه1135

گذاري كرد و ماده تـاريخ جلـوس او بـر      رسماً تاج ـ دپناه و امنيت احساس مي كردن
 :كروسينسكي مي نويـسد     .  )64 : 1362مرعشي ، ( قرار گرفت   » آخر ماه محرم  «تخت  

هماسب درآورده و در همان شـبي كـه زفـاف           ت از خوانين شهر را به عقد        يكيدختر  « 
: 1363كروسينسكي ،   ( » خبر سقوط اصفهان به وي داده شد        ، شاه بود ، فرداي آن روز     

61 .(  
      هماسـب از شـهر قـزوين       ت، علـت فـرار       فوايـد صـفويه   ابوالحسن قزويني، مؤلف    

          هماسـب بـا عثمـاني هـا     ت ةذربايجـان و مقابلـ  به سـوي تبريـز را تـسلط روميـان بـر آ            
آن هم شبانه و بدون اطالع مردم  ـ  هماسب از قزوينت و حال آنكه خروج ، مي نويسد

  .  به دليل ترس و وحشتي بود كه او از نزديك شدن افاغنه به قزوين داشت–قزوين 
، مردم اين  وين به دارالسلطنة قز وي هماسب و همراهان  تبه هر حال ، پس از ورود        

،   غافـل از اينكـه ايـن عـده      ؛ شهر مهمانان فراري را در عمارت دولتخانه اسكان دادند        
بي عاطفه نسبت به مشكالت پـيش آمـده در اصـفهان             ، بي عار و    صرفاً افرادي الابالي  

،  همگي كور و كر شده    .. «: مي نويسد    مال محمد محسن مستوفي   باره   در اين    ، بودند
 ة، امراي نمك بـه حـرام مطلقـاً از مقدمـ     خمر و انواع فسوق گرديدهمشغول به شرب    

اصفهان و تصرف افغانان به خاطر نرسانيده به همان ضابطه به لهـو و لعـب و فـسق و                    

                                                 
حـزين ،  (ق.ه1135 محـرم  14ق مي نويسد ؛ و ميرزا خليل مرعـشي ،      .ه1135 محرم   15حزين ، تاريخ تسليم شهر را       . ١

 ) .83 : 1367 ؛ قزويني ، 62 : 1362 ؛ مرعشي ، 201 : 1375
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211  نقش قزوين در سقوط محمود افغان

م هماسـب دو  توي تعداد همراهـان     .  )141 : 1375مستوفي ،   ( »...فجور اشتغال داشتند  
باشي بـود بـه منـصب       دارقاي جبا اسماعيل آ  « :مي نويسد    را در اين سفر به شرح ذيل      

للگي سرافراز و با محمد قلي خان پسر اصالن خان و محمد علـي خـان سـكزي كـه                    
تفنگچي آقاسي بود و رجبعلي بيك ناظر سابق و ميرزا صادق واقعه نويس و جمعي از                
غالمان خاصه و آقايان خواجه و حاجي هاشم تبريزي را با دويست نفر از اهـل تبريـز         

مخفيانه به عنوان فرار از     ،  م  1722/ ق. ه 1135 شعبان   22 بودند در شب     كه در اصفهان  
  . )140-141: همان (اصفهان بيرون كردند 

، محمود كه موقعيت سلطنتش در آغاز بسيار متزلزل بـود و             ، در اصفهان   از آن سو  
 آگـاه  ، كـامالً  ، كرمان و سيستان رقم خورده بـود   قدرت حكومتي اش فقط بر اصفهان     

غاصباني مي دانند كه بـه زور        را    مردم ايران از او و سربازانش تنفر دارند و آنها          بود كه 
 مشتي از بيگانگان را بر آنها چيره ساخته اند و            و تخت سلطنت ايران را تصاحب كرده     

 ، در انتظار فرصـتي مناسـب روز شـماري           ، به گوشه اي خزيده اند      اگر ساكت و آرام   
 نجـات از يكـي از   ة باز شدن دريچبه منظوربال جرقه اي ، به دن مي كنند و دير يا زود  

 از   و دهنـد شهرهاي بيرون اصفهان هستند تا به كمك آنها شهر اشغال شـده را نجـات                
مقابـل   مردم اصفهان را در       ،  قاضي احمد غفاري كاشاني     ، البته. شر افاغنه نجات يابند     

 مـي خوانـد و    ه و بي عار     ها ، مردمي بي رگ و بي عرض        مقايسه با آن    در مردم قزوين و  
 دم تيـغ     شـان را از    هدم اصفهان مرحمت كرده بـود كـه همـ         محمود به مر  «: مي نويسد   

  ).382 : 1304غفاري كاشاني ، ( ها در خور زندگي نبودند زيرا كه آن، گذرانيده بود 
 نـسبت بـه صـفويه       همچنـان ، مـردم     ، در بسياري از شهرهاي ايران      از سوي ديگر  
و در ، ر جنوب و جنوب غربي كشور، لرها به رهبري عليمردان خـان  وفادار بودند و د 

هنوز ،   و در شمال و شمال غربي كشور هم           ، فارس بختياري ها و طوايف كوه گيلويه      
فقط كـافي   . مي دادند   عده اي بودند كه از صفويه حمايت مي كردند و وفاداري نشان             

پيونـدد و   بـه هـم ب    اصر پراكنـده را     بود كه رهبر اليق و مجرّبي روي كار آيد تا اين عن           
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اختالفات جزئي آنها را بر طرف كند و اين گروه را عليه اشغال گران افغان به كارگيرد                 
  .  )224 : 1344الكهارت ، (

هماسب بـه   تين خطر چشم بپوشد و مي دانست كه         محمود افغان نمي توانست از ا     
 بودنـد ،  ور پراكنـده    مي توانـد تمـام سـلطنت طلبـان را كـه در كـش                نسب خود    دليل

 خود بـراي    ةزاد  سردار خود امان اهللا خان را به همراه اشرف عمو           ، بنابراين.  گردآورد
تعداد سپاهيان همراه امان اهللا خان      .  هماسب به قزوين فرستاد   تكوبي مردم قزوين و     سر

كه تعدادي قزلباش هم همراه     ،    است به طور تقريبي از سه تا هشت هزار نفر ذكر شده          
 هزار  60كروسينسكي تعداد ايشان را      . )78 : 1371 ؛ گيالنتز ،     226: همان  ( ها بودند آن

  . )68: كروسينسكي ، همان ( كه مبالغه آميز به نظر مي رسد است ، نفر نوشته 
ـ  ـ  مردم قزوين ، برايهماسب در اين موقعيت خطرناكت ا اخـالص تمـام بـه     كه ب

 كمـك حالـشان   ، نه تنها      شده بودند  شن و پذيراي او  و همراها      هسويش آغوش گشود  
 به اين خيال     ؛  متفرق ساخت   ،  قليلي را هم كه در خدمت خود داشت        ة، بلكه عد   نبود

.   دشـمن مـصون خواهنـد مانـد        ة، از حملـ    باطل كه چون زمستان نزديـك مـي شـود         
         ـ  محمـود ةزاد  عمـو  ـ  وقتي افاغنـه بـه فرمانـدهي امـان اهللا خـان و اشـرف      ،بنابراين

 از طريـق زنجـان بـه         و  شبانه شهر قزوين را ترك گفت       ، به حوالي ساوه رسيده بودند    
  . )227: ، همان الكهارت (تبريز گريخت

 در بـين راه در   ـ  سـرداراعزامي محمـود بـه قـزوين     ـ مي نويسند كه امان اهللا خـان 
و ، همراه كالنتـر   وزيران و حاكمان جديد و قديم شهر  .  بيرون شهر كاشان توقف كرد    

ي نفيس به استقبال وي شـتافتند و بـراي          ي، براي ديدار او با هدايا      ريش سفيدان كاشان  
، قـالي هـا و پارچـه هـاي      ، كاشاني ها به اجبار راحتي او در اين سفر به سوي قزوين  

 را در    او زري و پاي انداز به افتخار و احترام او گسترده بودند تا امـان اهللا و همراهـان                 
، اما مـردم     ) 79-80: گيالنتز ، همان    (   سوار بر اسب بدرقه كنند     راه خود به سوي قم    
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213  نقش قزوين در سقوط محمود افغان

، امان اهللا را به شهر راه ندادنـد و مـسلحانه در مقابـل او و                بر خالف مردم كاشان     ، قم
  . )80: همان ( سپاهيانش در پشت ديوارهاي شهر ايستادگي كردند

 اهـالي بـي دفـاع و        ، نقل است كه به هنگام نزديك شدن سپاه افغان به شهر قزوين           
از خـرد و كـالن    ـ   شاه بي غيرت خود را فراري ديدند كه ـ  شهرةبي پناه و حيرت زد

، از شهر بيرون رفتند و بـا          پذيرايي و تهنيت ورود افغانان به شهر       برايبا سنج و دهل     
ش قـالي گـسترده      سم ستوران امـان اهللا و همراهـان        ، در حالي كه در زير      حشمتي تمام 

 فـرا خـور     به  را به شهر در آوردند و هر كس را         ا پر مدع  ةن مهمانان ناخواند  ، اي  بودند
  .  منزل دادند ،مقام خويش

 پـنجم ربيـع      ،  ورود افغاني هـا را بـه قـزوين          ،  التواريخ �زبدمال محمد محسن در     
چنـد روز  .   )141: ؛ مـستوفي ، همـان    جـا    همان(  مي نويسد .  ق. ه 1135االول سال   

   نان ناخوانـده بـه شـهر قـزوين، امـان اهللا خـان از مـردم بـي پنـاه و                      پس از ورود مهما   
 شهر قزوين تقاضاي آذوقه كرد كه با شتاب هر چه تمام تر چند هـزار مـن                 ةحيرت زد 

گيالنتز ،  (  ، مردم شهر به تالش و تكاپو افتادند         درخواست ها  ةتحويل شد و براي بقي    
بلغ بيست هزار تومـان نقـد از مـردم شـهر            ، امان اهللا خان م     دو روز بعد  .   )81: همان  

مطالبه كرده بود كه قزويني ها سخت در پرداخت اين مبلغ به چانه زني پرداختند و آن                 
  . قدر پاي فشردند تا افغان ها را به شش هزار تومان راضي ساختند

، امـان اهللا خـان بـراي مـردم شـهر قـزوين پيـام                  اين درخواست ها   ةگذشته از هم  
كه مي بايست شصت دوشيزه در اختيار افغان ها قرار دهند كه اين مطالبه              فرستاده بود   

 . ي برآمدند و به مشورت نشستند     يي ها گران افتاد و درصدد چاره جو       سخت بر قزوين  
 همراه او نمي دانستند كه مردم قزوين مردمي جنگجو و دليرند و             ةامان اهللا خان و افاغن    

ين در برابر ظلـم و سـتم ديالمـه و اسـماعيليان             در گذشته اين شهر به عنوان دارالمؤمن      
   ).228: همان جا ؛ الكهارت ، همان ( ايستادگي كرده بر آنها پيروز شده بودند
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 ة، از ارامن   ، عالوه بر در خواست هاي ياد شده از مردم بي پناه قزوين             امان اهللا خان  
ي كرده بود كه بـه   ارمنة تومان پول نقد و دوازده دوشيز300فقير اين شهر هم تقاضاي      

گيالنتـز ،   ( درخواست او مي بايستي به مردان گرجي همراه امان اهللا تحويل مي شدند              
ان را بر مردم شهر قزوين گماشته بود تـا پـول نقـد و دختـر                او محصالني  ). همان جا 

.   نمايند و در اين بـاره اصـرار ورزنـد          م او  تسلي  و بگيرنددرخواستي را زودتر تحويل     
بايـد همـين    ... «:  به آنها گفته بودند       ، ، پس از سرشماري مردم قزوين      رمحصالن مأمو 

، بد رفتاري خواهيد ديـد و        امروز دختران را تسليم داريد و گر نه دشنام خواهيد شنيد          
  ).82: همان (   »...سرانجامتان گردن خواهيم زد

كه نصراهللا  جا به پايان رسيده بود و با شكستي          و تحمل مردم قزوين در اين      شكيبايي
 تن از سپاه افغاني در اين       320، و از دست دادن        از مردم ابهر و خرم دره       ، كور سلطان 

، روح آزادي خواهي و دالوري مردم        حمله و عقب نشيني آنها به قزوين، رخ داده بود         
ما .   چنين وضعي قابل تحمل نيست     ة ادام ...«: شهر به يكباره زنده شد و با خود گفتند        

، بكـشيم و يـا      ، بهتر آن باشد كه با افغانان پيكار كنيم         رت زندگاني نيست  را بدين صو  
  ).همان جا( »...كشته شويم و به هر صورت از قيد محنت خالص و آزاد گرديم
ن حـدود يـك هـزار       البته كروسينسكي به طور اغراق آميزي مي نويسد كه در قزوي          

 4000 لذا ،     ؛ د را كشت  ، بعد از هشت روز هر كسي مهمانان خو        قزلباش وجود داشت  
  . )69: كروسينسكي ، همان (تن افغان كشته شدند 
، مطابق با هـشتم    در روز بيستم محاصره و تصرف شهر قزوين       : گيالنتز مي نويسد    

ليـات در پـي وصـول درخواسـت هـاي           ، مأموران ما   . ق.ه   1135/م1723 سال   ةژانوي
واربـار كجاسـت و دختـران       پـول هـا و خ     .. «: به مردم شهر فـشار آوردنـد كـه          ،  خود

 همچون سـگانتان بكـشيم و زار بـه     ،كجايند؟ همه را بياوريد و تحويل دهيد و اگر نه       
  . ) جاگيالنتز ، همان( »...خاك اندازيم
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215  نقش قزوين در سقوط محمود افغان

تا چند و تا كي ما را مي فريبيد؟ اگر          ! اي سگان   .. «:رئيس مأموران افغاني گفته بود    
 »...، همه را قتل عـام خـواهيم كـرد          فرستيدامروز پول ، خوار بار و دختران را نزد ما ن          

  . )83: همان (
 در جواب رئـيس   ـ كه خدايش بيامرزد ـ  يكي از لوطيان آزاده و دالور مردم قزوين

  :موران گفته بودأم
) . همان جا   (  »...آن كس كه شما را فرستاده است         ييد و  شما سگ ما نيستيم ، سگ    .. «

 مالياتي شمـشير از نيـام بيـرون كـشيد تـا دالور              ، مأمور  با شنيدن اين جواب دالورانه    
، بـا همـان      ، چـاالك تـر از او       ، غافل از اينكه لوطي ياد شده       قزويني را به قتل رساند    

  ).همان جا (شمشير او را از پاي در مي آورد و به دو نيم مي كند
      امان اهللا خان چون به پا خاستن مـردم قـزوين را شـنيد و فهميـد كـه مـردم شـهر                       

 سـر    ، ، محمد رضي  قزوينـي ديـال آبـادي         ) همان جا   ( به دنبال فتواي عالم بزرگوار      
 فرونـشانيدن   بـراي ، دو تن از سرداران همراه خود را          گر دارند  جنگ با افغانان اشغال   

 كه اين افـراد موفـق بـه خوابانيـدن شـورش              و از آنجا    ، تادآشوب به محل واقعه فرس    
 كه در اين حملـه سـه    ،به محل شورش حمله آورد  و ، خود سوار بر اسب شد      نشدند

 بـه   ، از جمله محمد رضـي قزوينـي   ،محله از محالت قزوين به كلي ويران و تعدادي  
  . )306 : 1372جعفريان ، (شهادت رسيدند 

نقل است كه در اين زمان، سرداري از سرداران قزلبـاش از ايـل قاجـار بـه همـراه                    
      كـه ورودشـان باعـث فـرار افغـان هـا       1 ؛شده بـود  تن از قزلباشان به شهر وارد   1500

با اين شكـست و عقـب       .   درون كاخ شده بود    دربه سوي عالي قاپو و پناه گرفتن آنها         
 در ميدان شـاه قـزوين جمـع          و ند مردم شهر قزوين دوباره جان گرفت      ، نشيني افغان ها  

 ها در حـالي كـه        به حدي بود كه افغان      ،  مردم قزوين به افغان ها     ةشدت حمل .  شدند

                                                 
 هم اين حمله به     بصيرت نامه در   ) . 61: كروسينسكي ، همان    (  نظر مي رسد اين حملة قاجار صحت نداشته باشد           به. 1

 ).112 : 1352رضواني ، (نام شاه تهماسب ياد شده است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

216  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

ـ                ،   كتـف تيـر خـورده بـود        ةبسياري شان زخمي شده بودنـد و امـان اهللا خـان از ناحي
: گيالنتـز ، همـان      (  گريختند و به سوي اصفهان      ندديوارهاي پشت كاخ را خراب كرد     

83(  .  
 600 تن كشته شدند و مابقي كه آمارشان بـه   1200در اين جنگ از افغان ها حدود        

پس از فرار افغـان هـا از         . به سوي اصفهان عقب نشستند    ،  ) 84: همان  (تن مي رسيد    
 تومان برآورد شده بود به دسـت مـردم قـزوين            30000، دارايي شان كه بالغ بر        قزوين

، حـدود دو هـزار       اول افاغنه به قزوين   ة  در حمل ) 85:همان  (  تماماً ضبط گرديد   وافتاد  
ن اعزام شده بودند كه تماماً در قزوين  به قزوي ـ  تحت فرمان اعتمادالدولهـتن قزلباش  

  ).همان جا( ماندند و به اصفهان باز نگشتند 
بـسياري شـان تلـف      به رنج افتادنـد و      ، افاغنه از سرما      در راه بازگشت به اصفهان    

 تقاضاي كمك كردند كه خوشبختانه اين بار        ند و كاشان رسيد ة  شدند و مابقي به درواز    
 هـا جنگيدنـد     ، بلكه مسلحانه بـا افغـان       آنها سرباز زدند  مردم كاشان نه تنها از پذيرش       

  . )همان جا (
 كه   ،  آن چنان بر محمود گران آمده بود        ، بازگشت خفت بار سپاه محمود از قزوين      

، دوبار سواره بر گرد شهر مي گـشت          هر روز براي زهر چشم گرفتن از مردم اصفهان        
 بر او   جويند و  مردم قزوين تأسي     ة، مردم اصفهان از دالوري و خيزش شجاعان        تا مبادا 

  ).همان جا( و سپاه اشغال گراش بشورند و به پا خيزند
 ،محمود افغان براي جلوگيري از الگو گرفتن مردم اصفهان و ساير شهرهاي اطراف            

، قـوللر آقاسـي و       ، به دروغ به لطفعلـي خـان داغـستاني          از خيزش قزوين عليه افاغنه    
مي خواهم شما را به عنوان فرستادگان خود        .. «:  فته بود  گ  ، تفنگچي آقاسي دربار خود   

از .   تا شايد با وي كنار آييد و ميان مـن و او را آشـتي دهيـد                 ، زاده فرستم  نزديك شاه 
كدام  از سرداران و       هر  ، دييبا شكوه و حشمت فراوان عزيمت نما      آنجا كه مي خواهم     

  .  )همان جا(  »...يد، برگزين بزرگان را كه بخواهيد با شما همراه شوند
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217  نقش قزوين در سقوط محمود افغان

، از بين بردن سـرداران و دولـت مردانـي بـود كـه از                 هدف محمود از اين پيشنهاد    
  و يـا اينكـه گمـان         ،  بيرون نمي آمدند   و  بودند وحشت در خانه هاي خود مخفي شده      

، مـردم    لـذا .  مردم قزوين الگو بگيرند و دست بـه شـورش زننـد           خيزش  مي رفت از    
ا را  ه و ترفند از خانه هاي شان بيرون كشانيد و به اين ترتيب آنه             اصفهان را به اين بهان    

 اين كشتار در عصر همان روزي كه امـان اهللا خـان   .) همان جا (   عام سر بريد   ءِدر مال 
 زيـرا محمـود بـه        ؛  آغـاز گـشت     ، سرافكنده و شكست خورده وارد اصفهان شده بود       

ر داده بود تمام سربازاني كـه       ، از شدت خشم دستو     خان به دربار   لطفعلي محض ورود 
 شوند و فرمان دسـتگيري عـده اي         حاضر در مقابل محمود       صف به    ، در خدمت دارد  

 دسـتگير    ،  اصفهان ة، محمود قليخان داروغ    خان و برادر بزرگش    لطفعلي.  صادر گردد 
، به قتـل     زاده را اعالم كرده بودند      كساني كه آمادگي رفتن به حضور شاه       ةشدند و بقي  

  . ندرسيد
 بودند كه    آن ، بيگ ها و بيگ زاده هاي اصفهان و اطراف          اين افراد تماماً از خان ها     

كـه  علـت اين  .  به همراه سه هزار تن نگهبان خاص يا قورچي  دربار به قتـل رسـيدند               
اي بود كه در قزوين به اسـارت          شفاعت چند تن از افاغنه     ،   اعتماد الدوله به قتل نرسيد    

ت برادر اعتماد الدوله نجات يافته بودند و اگر اصرار اين افـراد             مردم در آمده و به دس     
  . )87:همان ( ، او هم توسط محمود به قتل مي رسيد به آزاد سازي اعتماد الدوله نبود

، اشـراف    زادگان ، شاه   تن از سرداران   4600، حدود    در اين قتل عام مردم اصفهان     
، پسران شاه سـلطان      كه در ميان آنها   و وابستگان دربار شاه سلطان حسين كشته شدند         

  .  و جبه دار باشي اش ديده مي شدند ،، وقايع نويس او حسين
 ييان كسي به كوچه ها و خيابان هاي شهر اصفهان نمـي آمـد و روسـتا                 ، از آن پس  

 ةآذوقـ و   ت ورود به شهر و آوردن مايحتاج مردم را به خـود نمـي دادنـد               ئ جر پيرامون
ند كه بهتر است مخالفـان را        محمود به او گزارش داد     ة افاغن ب شد و مأموران   شهر نايا 

، محمـود    از ايـن رو   .   در خفا انجام پـذيرد     هانزند و اين گونه كشتار      عام سر  ءِدر مال 
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 مخفيانه  مي برد و  ، بلكه آنها را به كاخ حكومتي          عام نمي كشت   ءِديگر كسي را در مال    
  ).همان جا ( به قتل مي رسانيد

  ،  اشغال گر در اكثر شـهرهاي ايـران        ةن جرقه اي بود عليه افاغن     شورش مردم قزوي  
 ، ة آن ، اصفهان و حوم    ، خوانسار  ، گلپايگان  ، كاشان  ، قم  ، شيراز   همدان درخصوصاً  
:  ؛ الكهارت ، همان      92-93:همان  ( جنوب ايران در   و بعدها     ، ، بِن و خيزون    شامل گز 

242-234( .  
الفـت هـا را بـه صـورت     د اخبار شـورش و مخ    كه هر روزه در مقابل خو     ،  محمود  

باره از حالت اعتدال خـارج شـد و مجبـور شـد بـا               ، به يك   مي داشت  گزارش دريافت 
 به داخل    ، لذا.  ، روح بيمار و شيطاني خود را آرامش دهد         جسم خود به  رياضت دادن   

در تنهـايي و    ،   و در آنجا حدود چهل روز، بدون صرف غذاي كـافي             رفتسردابه اي   
، به همه چيـز    بود    زرد و الغر شده     ، هنگامي كه از سردابه بيرون آمد     .  وا به سر برد   انز

      نـه گيـري او بـه حـدي بـود كـه       بها.  ايراد مي گرفت و به همه  كس ناسزا مي گفـت         
 گوشـت بـدن      ، از آن پـس   .   صادر مي كرد    ، گان خشم مي گرفت و دستور قتل      بر هم 

غفاري (، و از مدفوع خود تغذيه مي نمود          مي كند   مي گرفت و    خود را با دندان گاز      
شدت ناراحتي روان و جسم او تـا         .  )170 : 1375 ؛ مستوفي ،     382 : 1404كاشاني ،   

     اقي تـ تن دسـت هـاي او شـدند و او را در ا            به حدي رسيد كه ياران او مجبور بـه بـس          
  .كردند در بسته محبوس 

 او مسلم شد كه او كامالً عقل خود را از            اين حقيقت براي ياران افغاني      ، از آن پس  
او غالباً افسرده و ملول بود و به هيچ كس و           .   از اعتدال خارج شده است      و دست داده 

 ،  مورخـان عـصر او     ) . 242: الكهـارت ، همـان       (هيچ چيـز اعتمـاد و بـاور نداشـت         
 بيمـاري اش    نوع.   )245: همان  ( ، جـزام و فلـج يـاد كرده اند         بيماري اش را رواني   

  ، پس از شكست از مردم قـزوين  او ، اثر شدت غم و افسردگي       ، دقيقاً بر   هر چه باشد  
  . به وجود آمده بود و بهبودي هم نداشت
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219  نقش قزوين در سقوط محمود افغان

 عـده اي از      ، هماسـب ت، در اين هنگام در اصفهان شـايع شـد كـه قـواي                از طرفي 
   و   انـد  دهسپاهيان افغاني را به فرماندهي محمد سيدال خان در حوالي قـم شكـست دا              

 كـه محمـود در ايـن       آنجـايي از  .   به سوي اصـفهان پيـشروي خواهنـد كـرد          به زودي 
، رؤسـاي افاغنـه تـصميم گرفتنـد           كنـد  روايـي  فرمـان موقعيت بحراني نمي توانست     

از  ـ   برادر محمود ـ  و چون آوردن حسين ؛شخص ديگري را به جاي او انتخاب كنند
 كه قبال به درخواسـت       ، صمم شدند اشرف را   قندهار مستلزم داشتن وقت كافي بود، م      

در كاخ نگهـداري مـي       ولي تحت الحفظ      ، )همان جا (  محمود به اصفهان بازگشته بود    
  . دبر گزينن به پادشاهي  ،شد

، ق   . ه 1138/. م 1725 آوريـل سـال      22اين تصميم در نهايت در بعد از ظهر روز          
اشرف و هفتـصد يـا هشتـصد تـن از           توسط امان اهللا خان و ساير فرماندهان وفادار به          

 كه با حمله به كاخ و خفه كردن محمـود پايـان يافـت                ، سربازان افغاني انجام پذيرفت   
  . )1 : 1367فلور ، (

 او را خفه     ، به دستور اشرف  «  : مي نويسد     التواريخ �زبدمحمد محسن مستوفي در     
  ، مود ساخته شده بود    در مقبره اي كه در زمان حيات مح         ، در كنار زاينده رود    و كردند

 مـذكور را خـراب كـرده انـد و نعـش آن مـردود را اهـل                   ةدفن كردند و حـال مقبــر     
  . )170: مستوفي ، همان (» سوزانيدند،  بيرون آورده  ، اصفهانة بعد از تخلي،اصفهان

ق ، .ه  1135 /.م1722 .  ، يعنـي از  حدود سه سال بود    محمود افغان    مدت حكومت 
  .   )241:  ؛ الكهارت ، همان 241: فلور ، همان (ق . ه 1138./م1725 تا

  مكافات بدرا ، ز يزدان بدي است       افره ايزدي است كنون ، روز باد
)3 جدبيرسياقي ، تصحيح ، شاهنامة فردوسي (  
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  نتيجه گيري
 نه تنها زمينه ساز خيزش سـاير         ، قيام مردم قزوين و مقاومت مؤثر ايشان عليه افغان ها         

 همچون قم ، كاشان ، اصفهان و شيراز و جنـوب ايـران گرديـد ،    ، زديكنقاط دور و ن 
و اسـتحكام و انـسجام ميـان افاغنـه را زايـل              در پي آورد      نيز رابلكه ديوانگي محمود    

 افاغنـه را آغـاز سـرانجام ايـشان          بر ضـد   مي توان قيام مردم قزوين        ،  به عبارتي  نمود؛
   .قلمداد نمود
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   كتابنامه
سـازمان تبليغـات   ، بي جـا ،   )مكافات نامه (علل بر افتادن صفويان     ، 1372. جعفريان ، رسول     .1

  .اسالمي

، تحقيـق و تـصحيح علـي         حزين ةتاريخ و سفرنام   ،   1352 .، شيخ محمد علـي       حزين الهيجي  .2
  .مركز اسناد انقالب اسالمي  تهران ،، دواني

 . 8س، 5ش،  ي تاريخيها  بررسيةمجل، » بصيرت نامه«  ،1352 .  ، محمد اسماعيل رضواني .3

 ،  محمـد مـشيري    ة، به تـصحيح و تحـشي       رستم التواريخ   ، 1348. ، محمد هاشم     رستم الحكما  .4
  . بي ناتهران ،

، به تصحيح و مقدمه و       تاريخ نگارستان  ق ، .  ه   1404. ، قاضي احمد بن محمد       غفاري كاشاني  .5
  .كتابفروشي حافظ  تهران ،،  مدرس گيالني ـتزييل آقا مرتضي

ة ، ترجمـ   )به روايت شـاهدان هلنـدي     (بر افتادن و برآمدن محمود افغان         ، 1365. ، ويلم    فلور .6
  . توس تهران ،، ابوالقاسم سري

 .  توس تهران ،،  ابوالقاسم سرية، ترجم اشرف افغان بر تختگاه اصفهان  ،1367.  _____.7

،  ي مريم ميراحمـدي    به تصحيح و مقدمه و حواش       ، فوايد الصفويه   ، 1367. ، ابوالحسن    قزويني .8
  . مطالعات و تحقيقات فرهنگيةمؤسستهران ، 

 با مقدمه و تصحيح مـريم       )مفتون( عبدالرزاق دنبلي    ة ، ترجم  سفرنامه  ، 1363. ، ج    كروسينسكي .9
  . توستهران ،، ميراحمدي

امـور    اصفهان ،  ،  محمد مهريار  ة، ترجم  سقوط اصفهان   ، 1371 . ، پطرس دي سركيس    گيالنتز  .10
  . شهرداري اصفهانفرهنگي

  تهـران ، ،  اسـماعيل دولتـشاهي    ة، ترجمـ    صفويه ةانقراض سلسل   ، 1344 . ، لـورنس   الكهارت  .11
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب 

، بـه   )در تاريخ انقراض صفويه  (مجمع التواريخ     ، 1362 . ، ميرزا محمد خليل    مرعشي صفوي   .12
  . و طهوريسناييانه هاي كتابخ ، تهران ،» آشتياني«تصحيح و اهتمام عباس اقبال 

دانشگاه   تهران ،  ، به كوشش بهروز گودرزي   ،    التواريخ �زبد  ، 1375. ، محمد محسن     مستوفي  .13
  .تهران
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، به تصحيح و با مقدمه و توضـيحات محمـد            عالم آراي نادري    ، 1364 . ، محمد كاظم   مروي  .14
  .1ج ، ج3 . كتابفروشي زوار  تهران ،، امين رياحي
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