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Investigating the contexts and role of King Mahmoud Sistani in the political 

developments of the late Safavid period 

Abstract 

The Qaljaian movements in Kandahar in the late Safavid era, which led to the death 

of several Safavid commanders, eventually led to the conquest of Isfahan. 

Simultaneously with these actions, King Mahmud Sistani, one of the kings of the 

Sistan region, was able to establish an independent government in the east of the 

country by conquering Mashhad and the cities of Khorasan and being crowned, 

declaring a kingdom and minting coins. These actions angered Shah Tahmasb II and 

sent the IRGC to this area. Finally, Shah Tahmasb ended the reign of King Mahmud 

by appearing in Mashhad and attracting the attention of Nader Gholi Afshar and the 

siege of Mashhad. The main purpose of this dissertation - which is based on the 

method of historical research based on two descriptive and critical features and also 

the use of mental inferences - is to examine the context and role of King Mahmoud 

Sistani in the political events of the late Safavid era. The most important questions 

about King Mahmoud is what were the reasons for the rise and fall of King 

Mahmoud? What was the role of King Mahmoud in the relative calm of the Afghan 

presence in eastern Iran? How is his presence in the political events of the late Safavid 

era evaluated? Analysis of the collected data showed that King Mahmoud was able 

to gain control of Khorasan with the relative consent of the Afghans of Isfahan, but 

due to illegitimacy and early claims of the monarchy and some injustices, he could 

not open a strong foothold among the people. Security in Khorasan and individual 

capabilities, defeated by Jenud Shahi under the command of Tahmasb Gholi Khan 

Afshar. 
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 چکیده 

سرانجام  صفوی انجامید  سردار  شدن چندین  شته  صفوی که به ک صر  تحرکات قلجائیان در قندهار در اواخر ع

یکی از ملوک منطقه سیستان توانست با  سیستانیشد. همزمان با این اقدامات ملک محمود  اعث تسخیر اصفهان ب

حکومت مستقلی  در شرق کشور  ،تسخیر مشهد، و شهرهای خراسان و تاجگذاری، اعالم پادشاهی و ضرب سکه

به وجود آورد. این اقدامات باعث خشم  شماه مهماسمو دوم  و ارسماا سمهاه به این منطقه شمد. سمرانجام شماه 

شهد و جلو نظر ناد ضور در م سو با ح شهد به حیات فرمانروایی ملک محمود مهما صره م شار و محا رقلی اف

که با استفاده از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر دو ویژگی توصیفی و انتقادی و -هدف اصلی این رساله پایان داد. 

ست ستنتاجات ذهنی ا سی  -نیز بهره گیری از ا سیا ستانی در حوادث  سی سی زمینه ها و نقش ملک محمود  برر

صر شها درباره با ملک محمود  اواخر ع س ست. مهمترین پر ست که صفوی ا زمینه های  فراز و فرود ملک این ا

سبی دوره محمود چه بود؟ شرق ایران چگونه بود نقش ملک محمود در آرامش ن ضور افاغنه، در ضور  ؟ح وی ح

شده نشان  تجزیه و تحلیل امالعات گردآوری ؟ر حوادث سیاسی اواخر عصر صفوی چگونه ارزیابی می شودد

داد که ملک محمود توانسممت با جلو رضممایت نسممبی افاغنه اصممفهان بر خراسممان تسمملب یافته اما به دلیل عدم 

مشروعیت و نیز ادعای زودهنگام پادشاهی و برخی اجحافات نتوانست جای پای محکمی در بین مردم باز کند از 

مهماسممو قلی شمماهی به فرماندهی  غلوب جنودم در خراسممان و قابلیتهای فردی،این رو علی رغ  ایجاد امنیت 

 خان افشار شد.  

 ار، افغان ها، ملک محمود سیستانیکلمات کلیدی: صفویه، خراسان، نادرقلی افش
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 مقدمه

 ینمنجر شد. مهمتر یراندر ا یاسیس یبه آشفتگ یانصفو ییفرمانروا یساا ها ینحمله افاغنه به اصفهان در آخر

سیس ارساخت یژگیو سر بر آوردن مدع یندر ا یرانا یا شرق اما  .بود یاالتو ا یاتدر وال ییفرمانروا یانعهد، 

س یهمجوار یلبه دل یرانا سلب  دوره ینمه   در ا یدادهایبود. از جمله رو رخوردارب ویژه یتبا افغانان از حسا ت

 ورت قهری حاک  تون بود. بنابراینوی مدتی در اواخر دوره صفوی به ص بود.  بر خراسان ملک محمود سیستانی

ستراتژ هدر منطق یریو قرارگ تجارببا توجه به  شورش  یربا افغانان و تاث یهمجوار یلبه دل و یرانشرق ا یکا از 

سی،س یتاز مرکز یدور نیز و نهاآ شرا یا ستفاده را کرد.  یباز  شهرهای  موجود حداکثر ا صرف  از این رو  با ت

. اندیشه باستان محوری رح کردمط  یزرا ن یراننقشه حکومت بر ا خراسان و یزد، ضمن تاجگذاری و ضرب سکه

جلو . اما این افکار در آن عصمر مشمروعیت الزم برای او را همراه بوداعاده سملطنت کیانیان باسمتان  ادعای با او

 ویاین اقدامات توان نظامی کافی باعث شممد تا ملک محمود نتواند بر دیگر شممهر ها دسممت پیدا کند.  نکرد. و

سته به مدع شان داد که م قلینادر یژهبه و ییفرمانروا یانناخوا س ی توانن ساختار متزلزا  سیدر  سوخ  یهصفو یا ر

ن ناشناخته مانده است. زیرا در گرچه ابعاد ارتبامی او با محمود و اشرف افغاکرد و تاج و تخت را تصاحو کرد. 

بگویی  که اگر  باید  اما هد و اصفهان این دو مدعی تقریبا معترض همدیگر نشدند.شمدت پنج ساا حکومت در م

افاغنه و ملک محمود با قدرت نادر و شمماه مهماسممو حذف نمی شممدند رویارویی آنها اجتناب ناپذیر می نمود.  

 یو در برقرارگرفته تسمملب افاغنه را  مانع یراندر شممرق ا یشپررنگ خو یانسممت با حضممور نظامبنابراین او تو

سبو نظ  آرامش  سان و جلوگ ین سی  یو جان یمال بیدادگریهای و هاافغان یها ی نظمیاز ب یریدر خرا سا نقش ا

سخت کشی ها در برابر رقیبان مبرا نبود. وجود رقیو تازه نفس و مقتدر و مدعی  .ایفا کند گرچه خود وی نیز از 

با ورود شممماه  مثل نادرقلی افشمممار که در ابتدا جزر درباریان او بود او را درگیر یک جنگ خانگی کرد. بنابراین 

صد مهما ستنملک محمود و پ حذف قدرتسو دوم به ق سل  یشبه او، قوا قلینادر یو شده و ت ست  و در  ی س

شممهر ها نظیر قائنات به مرفداری از وی و نیز مکاتبات او با تاتارهای  هایشممورشمم برخی .یدبه قتل رسمم یتنها

سته بود  دوستدارانی در منامق دور شان داد که در این مدت توان از مرکز جذب کند. پیوستن  مرفدارش در مرو ن

بازماندگان ملک محمود به نادرشاه و ابقای آنها بر حکومت سیستان نشان داد که آنها هنوز دارای مشروعیت الزم 

 برای حکومت محلی سیستان هستند. 

 اوضاع سیستان از اوایل عصر صفوی تا سلطنت شاه سلطان حسین صفوی

صفویه به عنوان بخشی از  ستان در دوره  شد. سی صفوی اداره می  )محمدی ایران توسب ملوک کیانی و یا عماا 

صفوی در  (26: 1392خمک، صر  ستقدرت د ابتدای ع ست.  بودهاوالد ملک قطو الدین  ر د : 1343)غفاری،ا

در قدرت را  توانست  ده شانزده /در ابتدای قرن  بود وسعید تیموریکه خواهر زاده ابکیانی ملک محمود  ( 98

ستان به  شده و در نهایت با در این بین  و دست بگیردسی ستان مسلب  سی چندین بار دیگر بازماندگان تیموری بر 

ستا ،تیموریان ضعف سی شدند تا ملک محمود را از  ستانیان موفق  سی اخراج نموده و  نازبکان با کمک جمعی از 

و ملک محمود مترصد  قلمداد شودیاالت محمدخان شیبانی به عنوان یکی از جنوبی ترین ا 1510/916سیستان تا 

 (218: 1385)دهمره، . برای قدرت یابی شودفرصت جدیدی 
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ظهور شاه  باملک محمود   آن تاسیس سلسله صفوی بود. و ر غرب ایران اتفاقات جدیدی افتادد اما دراین زمان 

یمت شاه اسماعیل به با شنیدن عز کز و شرق را رصد می کرد. پیشروی وی به سمت مر  907 /1502اسماعیل در

روبرو شممده،  سممیسممتان  ازبکحاک  شمماه منصممور بخشممی  1510/916به تقویت نیروهایش پرداخته ودر  شممرق

ا ر. ملک محمود پس از سه روز از این جریان سیستان ده و خودش را نیز به قتل رسانیدایش را شکست داهنیرو

سماعیل صفوی که عزم نبرد مرو با ازبکان را داشتو به قصد دیدار با شاه  به همراه پانصد تن به مقصد هرات  ا

ستانی، سی ستان را برایش تایید کرد.) سی ستقباا کرده و حکومت  سماعیل از ملک محمود ا شاه ا : 1389ترک کرد. 

 (145و144و143و142

 در جریان نبردهای سممردارن صممفوی با عبید خان ازبک ماسممو و هپس از شمماه اسممماعیل و به دنباا حکومت م

لک محم پذیرایی م جه و  مده و مورد تو تان آ به سمممیسممم یان فراری صمممفوی  هاه ندسممم . ود قرار گرفت

 (229: 1385)دهمرده، (1/57ج1382)اسکندربیک

که پس (  62 /1ج1382)اسکندربیکماسو وحاک  هرات هدر سالهای بعد و در جریان شورش سام میرزا برادر م

ست سی شکست متوجه  سرانه به قندهار و  شده بوداز حمله خود شد.  ان  سو تیره  شاه مهما میانه ملک محمود و 

  هزیرا در این زمان سممام میرزا مورد اسممتقباا ملک محمود قرار گرفته و موجبات نارضممایتی مهماسممو را فرا

 (157 : 1389،آورد)سیستانی

را به ضمن تایید حکومت وی، شخصی به نام احمد سلطان شاملو  مهماسو برای نظارت بیشتر بر ملک محمود

سیستان فرستاد و حکومت بخشی از منامق سیستان را به نام این شخص نوشت. این اقدام موجبات رنجش ملک 

به  949/ 1542اما مدتی بعد در به هند پناهنده شممد.  943-1536/944-1537 حدود درا فراه  آورده و محمود ر

 (98: 1343)غفاری،.فوت کرد  951/ 1544( و در 231: 1385نزد مهماسو برگشت.)دهمرده،

ساا ستان توسب ملک محمود  تا مدت چهل و دو  سی ست تقریبا یعنی  بعد از لحظه ترک  تا پایان حکومت مهما

 (159: 1389،)سیستانی. در دست عامالن غیر سیستانی و کیانی، صفوی بود اداره این ایالت

تان لطان محمد خدابنده در سیسو س به دنباا مرگ مهماسو و هرج و مرج ناشی از حکومت شاه اسماعیل دوم

صفوی حمله برده ودر ملک محمود بن ملک حیدر  سلطان عامل  ستان  1578/986با نیروهایش بر جعفر  سی بر 

 (202 :1389)سیستانی،.مسلب شد

در جریان اختالفات میرزایان صممفوی مداخله نمود که به ضممرر وی انجامید. یعنی بن ملک حیدر  ملک محمود 

حاک  سیستان بن ملک حیدر حمله رست  میرزا به مظفر حسین میرزا حاک  قندهار که داماد ملک محمود  پس از 

 (1/480ج1382فرستاد. )اسکندر بیک ترکمان،ار هرا به کمک وی به قندشامل سه هزار نفر  یبود. نیروهای

بن ملک به سیستان حمله کرد و ملک محمود  998/ 1590در  رست  میرزا ،با شروع پادشاهی شاه عباس صفوی 

و بدین ( 484 :1ج1382،()اسممکندربیک7-6برگ 2109به شممماره  1)تذکره خیرالبیان، ج. را به قتل رسممانیدحیدر

 (126: 1383.)وحیدقزوینی،الدین جانشین پدر شد اترتیو ملک جال
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در این زمان حمالت گسممترده ازبکان باعث پناهند شممدن مظفرحسممین میرزا حاک  قندهار به هند و واگذاری این 

شد.  صفویان منجر به 126: 1383وحیدقزوینی،)منطقه به گورکانیان  ستان و ضعف  سی ( گسترش این حمالت به 

ستان به بخارا گردید.  سی سفرای  سفرا تااعزام  شت  مدتی ازبکان بر بخش  خیر کرد وشاه ازبک در اجازه بازگ

کمکی دریافت نکرده  ه  دربار هند شدن به  هپناهند که از لدین ا املک جال بزرگی از سیستان حکومت راندند. 

وی  اما شاه عباس کمک خاصی بهاز شاه عباس راهی اصفهان شد.  برای استمداد 1005/ 1596سرانجام در  .بود

نکرد و ملک جالا الدین با پناهنده  شممدن به حاک  گورکانی قندهار توانسممت اقوامش را از سممیسممتان به قندهار 

ستانیمنتقل کند.  سان 1006/ 1597اما با ورود مقتدرانه شاه عباس در (358: 1389،)سی لدین ا املک جال ،به خرا

دن گنجعلی خان را برای بیرون ران ،ه عباساز مرفی شمما (576 /1ج1382)اسممکندربیک به این شمماه پیوسممت.نیز 

و در واگذاری سیستان به ملک جالا الدین تعلل ورزید و وی را به مدت یکساا  ازبکان به سیستان فرستاده بود

 (. 406: 1389،)سیستانی .نزد خود نگه داشت

 قندهار و نقش کیانیان سیستان در این منطقهاقدامات قلجائیان در 

ستان در حوادث قندمانطور که آمد ه سی سهکیانیان  سیس  صفوی به نوعی درگیر بودند. ار از ابتدای تا سله  با  ل

در که  ایفا نمودهگسترده ای نقش  حکام کیانی سیستان ،وسیله قلجائیان رخ داد هشروع مسائلی که در این منطقه ب

 تحقیقات تاریخی کمتر به آن توجه شده است. 

صرف ب 846/ 1442قندهار در  شاهه ت سرمیران سر میرزا محمد پ سعید پ سر امیر تی ابو   873 /1468ور در آمد. درمپ

ساا بعد م سلطان مراد، و  سردارانیرزا  سن تیمور و پس از آن، امیر برالس از  شیخ ح سعید بر قندهار  امیر  ابو

سلطان پسر میرزامحمد عموی میرزا خلیل پسر جهانگیر پسرمیرزا محمد  876 /1471حکومت کردند. و سهس در

سرانجام امیر ذوالنون حاک  قند ست یافت و  سر امیر تیمور بر قندهار د شد. و او ه  همیرزا محمد جهانگیر پ ار 

 (227و197و187و140و7-94: 1378)تقوی، بیگ داد.  هحکومت آن شهر را به پسرش شا

که تعدیات وی در این  ان حسین حاک  قندهار شد.طبه نام عبداهلل خان از مرف شاه سل شخصی 1110 /1698در

منطقه باعث شکایت اهالی و از جمله گروه قلجایی به اصفهان شد. این مایفه که چندی قبل در حمله دارا شکوه 

به قندهار از ایرانیان حمایت کرده بودند با بی مهری اصممفهان مواجه شممدند. از این رو به شمماه عال  حاک  کابل و 

 (74: 1393)الکهارت،چش  اصفهان دور نماند.  فرزند اورنگ زیو متمایل شدند که از

ایرانیان را در ه   ،قندهار حمله کرده و با قتل و غارتبه 1115/ 1703 در فرد دیگری به نام میر سممممندر بلو 

 پیش آمدشاه سلطان حسین تصمی  گرفت تا گرگین خان را برای رفع شکست. وقتی این اخبار به اصفهان رسید 

نصو سههساالر را از شاه گرفته بود  ملقو م1101/ 1699از  که واقع گرگین خاندر  قندهار به آن شهر اعزام کند.

 (234: 1393)متی،و وی را روانه کرمان نمود.  به شهنواز خان شده بود

سیستان و عازم دارالملک »  یعنی  گرفت شیرادرپ ستانیس حضوردرقندهارراه جهت خان نیگرگ 1115 /173در

ستعداد قشون، از بیابان گرگ عبور، و وارد سیستان و چند  دارالرفاه فراه شد، در کماا اممینان از آذوقه و آب و ا

با عالیجاه جعفرخان سیستانی در سیستان توقف فرموده، بعد از فراغ از امر  -روزی به جهت انجام مواصلت سببی

با تجویز عموی ملک محمود سممیسممتانی دین ترتیو ملک جعفرخان ب (351: 1384،یکرمان) «مزبوره روانه فراه...
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وارد دستگاه گرگین خان شده و همانطور که خواهد آمد  تا پایان عمر پر فراز و نشیو دختر خود به گرگین خان 

 . می شودخود با مسائل قندهار درگیر 

ست.  ستان بوده ا سی شاه برای  زیراظاهرا در این زمان ملک جعفرخان حاک   ساا بعد از این حکمی از مرف  دو 

ساس  شناخته می شود و موظف  آنبرادرش ملک فتحعلی خان پدر ملک محمود می رسد که بر ا حاک  سیستان 

 به همکاری با گرگین خان می گردد:

 متن فرمان شاه سلطان حسین به ملک فتحعلی خان حاک  سیستان

و الشوکه فتحعلیخان حاک  سیستان به  االیه حشمت دستگاه زین آنکه ایالت و شوکت پناه-حک  جهانمطاع شد»

سرافراز گشته بداند شاهانه  شوکت  که در این وقت بنا شفقت بی غایت  شرف درباره آن ایالت و  برتوجه خامر ا

شد مقرر  ستماا و امیدوار با شاهانه م ساا فرمودی  به توجهات پاد پناه خالع فاخره به او عنایت و مرحمت و ار

ه سایر خالع مزبور را به انعام ایشیک و کیل عالیجاه سههساالر مقرر دانسته رسانند و در عهده شناسند تحریرا آنک

  (1004 /3ج1363اعتمادالسلطنه، «)1117انیهمادی الثفی شهر ج

ترتیو ملک جعفرخان در معیت گرگین خان در قندها مشغوا انجام وظیفه شده و ملک فتحعلی در سیستان  بدین

 امر شاه مشغوا امور والیت شد. به 

در قندهار شمممخص نیرومندی به نام میرویس قلجایی یا هوتکی بود که مدتها با حفاظت از کاروانهای تجاری اما 

شت.)متی،بین هند و ایران  شهر را دا سمت کالنتر  س  اناری(234: 1393خدمت کرده بود و  صوبان  میرزا قا از من

امر راهداری را  که در اختیار میر ویس قلجایی بود از مریق گرگین خان  به شممماه عال  افغان پدر  گرگین خان

: 1384. )کرمانی،که موفق نشد خان  خودش  داد. میر ویس تالش کرد که با اهدای مبالغ کلی این امر را باز گرداند

362) 

که شاه سلطان حسین عزم مشهد  1706/1118ر جان ه  داشت در میرویس که عالوه بر شغل از دست رفته خط

ستوفی، سمنان به اردوی (116: 1375را کرده بود.)م سطام در رکاب  شاه در  سمنان تا ب ست از حد  سید. و توان ر

سطه حکی  باشی به حضور شاه رسیده و مخلع گردید. )کرمانی، سطام با وا : 1384شاه سلطان حسین باشد. در ب

363) 

در  توانسممت فتاوایی از علما از شمماه گرفت ودرآنجا  مکه را زیارتجواز فته و ر اصممفهان   بهسممهس میرویس  

. آنگاه وی پس ازتوقف در (54: 1369با گرجیان و دست نشاندگان صفوی بگیرد.)دنبلی،و جهاد خصوص حرب 

 1120ذی القعده ساا  /1709ژانویه در  ( و94: 1391اصفهان و جلو توجه سلطان حسین مخلع گشته)دوسرسو،

سلی  نفس و از معاصی »درباریان در نزد گرگین خان خود را  وارد قندهار شده و ضمن پرداخت رشوه به مردی 

شد که تا گرگین خان به مور مکرر از وی معذرت خواهی ایام « و مناهی نادم و تائو شان داد. این اعماا باعث  ن

 (366: 1384گذشته را داشته باد.)کرمانی،

شورابکی بوکه گرگین خان ر خطریاین زمان تنها  در صمی   1121 /1710در د. از این روا تهدید می کرد افاغه  ت

ستانی وگرفت تا  سی شش ها اعزام بدارد. نرا به مقابله آ برادرزاده اش علیخان ملک جعفر خان   سردار با  این دو 
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برای تجهیز بیشتر دستور داد تا دیگر نیرو ها نیز گرگین خان سو در حرکت شدند.  نهزار نیرو به جهت تنبیه به آ

و ملک جعفر خان به  این ماموریت موفقیت آمیز بودین گروه بهیوندد. از زمین داور و سممرحد گرشممک و ... به ا

سیر کند. آنها این اسرا را به نزد گرگین  هاتفاق علی خان  توانست که پس از حمل جماعتی از آن گروه را قتیل و ا

سرا میرویس که محرک اصلی شان در شورش بود دست به کار شده و خود را به نزد دند. ن آورخا با ورود این ا

با من نسممبت خویشممی  »گرگین خان رسممانیده و ادعا کرد که این جماعی را که جعفرخان و علی خان آورده اند 

شده اند -دارند سیر و عبیر  صیر ا شدهوی د« و بی تق شوه  ست به دامان ر سرا را  ر ادامه د شد تا ا  آزادو موفق 

 (374و371و373: 1384)کرمانی،.کند

شد از این رومیرویس برای حذف گر صت  صد فر سهاهیان گرجی گرگین خان را ترک  گین خان متر وقتی اکثر 

کرده بودند و با برادرزاده وی عازم ماموریت بودند. میرویس از فرصممت اسممتفاده کرده و در دهکده ای به نام ده 

 (77: 1393شیخ به او حمله برده و او و سهاهیانش را به قتل رسانیدند.)الکهارت،

جائیان آگاه شمممد به اتفاق علی قلی خان برادرزاده ملک جعفر خان وقتی از عملکرد قلکیانی اما ملک جعفر خان 

بقیه »تصمممی  به مقابله با  گروه میرویس را گرفتند از این رو حمله را آغاز کردند اما چون در نبرد موفق نشممدند. 

السمممیف سمممهاه قزلباش، در رکاب خوانین مخالفت معاش، عزیمت مکان و موامن خود نموده، هر یک به جانو 

نوشممت ملک رسممدراین کتاب)صممحیفه االرشمماد( دیگر ذکری از  (382و385: 1384کرمانی،«)الیت خود رفتهو

در این سمماا که احتماال فوت ملک فتحعلی خان برادر ملک  اما بر اسمماس اسممناد موجود جعفرخان نمی شممود. 

 . حک  گرفت بدین شرح  از مرف شاه به عنوان حاک  سیستانبود. ملک جعفر خان  خان  جعفر

این آسممتان عرش توامان  خامر معدلت پرورآنسممت که بندگان آنکه پیوسممته منظور نظر عدالت گسممتر و قرارداد»

مظهر الطاف را  افآت وغالمان این عتبه آسمممان سممان روز به روز مورد مراح  بیش از پیش شمماهنشمماهی و آن

ساق نامتناهی صداقت  سیاق  صداق این  ستگاه کمااحاا نیکومآا ا فرمائی ، م شمت د شوکت پناه ح  یالت و 

شوکه الالیاله ست. ملک جعفرخان وال ستان ا سی سابق  شمه ای از  لهاذا برادر مرحوم ملک فتحعلی خان حاک  

ده ماهه  از ابتدا شفقت شاهانه و شرذمه ای از مرحمت پادشاهانه شامل حاا ایالت و شوکت پناه مشارالیه فرموده

را به رتبه ایالت الکای مزبور سمرفراز و آنهه به هر جهت در ازای ایالت آنجا در وجه  اودئیل ایالت پناه مشمارالیه

شوکت پناه ستورالعمل در وجه ایالت و  سابق آنجا مقرر بود به د شارالیه عنایت فرمودی  حاک   باید  که چنانهه  م

نماید و در نظ  و نسمق الکای آن قیام و اقدام نموده دقیقه ای فوت و فروگذاشمت ن و شمایدبه امر مذکور و لوازم

و اوباش و دفع و رفع  معاندین  مزبور و آراسمممتگی سمممهاه ظفر پناه و تنبیه  و تادیو دزد و قطاع مریق و اجامره

سلوک نموده دعای خیر جهت ذات اقدس اعلی  سن  ساند و با رعایا بر وجه اح صه ظهور ر ساعی جمیله به من م

ر سممکنه و متومنین الکای مزبور مشممارالیه را حاک  باالسممتقالا خود غازیان و کدخدایان و جمهو حاصممل نماید.

ستوفیان عظام رق  این عطیه را در دفاتر خلود سند. م شنا سته و در عهده  سته اماعت و انقیاد او را واجو دان  دان

ع االوا ثبت نموده از شمممایبه تغیر و تبدیل مصمممون و محروس شمممناسمممندو...الزمه مسممموده نمایند. شمممهر ربی

سلطنه،1121 شدن گرگین خان در  (1007 /3ج1363)اعتمادال ثانی لجمادی ا/1709اوت و  با توجه به اینکه کشته 

 .این حک  قبل از اقدامات بعدی ملک جعفرخان باشد( از این رو باید 379: 1384بود)کرمانی، 1121
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داماد وی بود نهایت  ملک جعفرخان در مدت حضممور در قندهار از ابتدا تا پس از  کشممته شممدن گرگین خان که

صفوی را نیز همهنان حفظ کرد. که این ادعا ازمندرجات یکی از منابع  شت. اما وفاداری به دولت  همکاری را دا

 ن خود خلوت کرده بود  در اینجابدسممت می آید بدین نحو که گرگین خان در یکی از جلسممات وقتی با خاصمما

آشممکار میگردد که با واکنش ملک ومت صممفوی نیز در آن کآثار شممورش و عدم تمکین ازحمی کند که  ادعاهایی

صلت با بندگان »جعفر خان کیانی روبرو میگردد. ستانی که چون بنای موا سی در همان مجمع، عالی جاه جعفرخان 

 مذکور می ساخت:  -سههساالر گذاشته بودند

 «همه بندگانی  و خسروپرست    من و گیو و گودرز و هر که هست»

 شاعری گفته:  آنکهوبه مضمون 

 (377: 1384کرمانی،«)با ولی نعمت ار برون برون آئی       گر سههری که سرنگون آئی

از این نکته بر می آید که ملک جعفرخان سممخت به حکومت صممفوی پایبند بود که توانسممت پاسممخ قامعی به 

 خود بدهد. و داماد  فرمانده 

رسید. شاه سلطان حسین ابتدا نماینده ای به قندهار اعزام وقتی خبر مرگ گرگین خان به اصفهان اما از آن مرف 

شد.  ستگیر و زندانی  سب میرویس د شت که تو شین  از این رودا سرو برادرزاده گرگین خان که داروغه پی کیخ

 (116: 1375اصفهان بود را به سوی افغانها اعزام داشت. )مستوفی،

سهاه به زحمت افتاد. زیر سردار جدید برای تجهیز  سرباز موجود در  3000تومان ناچیز برای  7000ا بیش از این 

ترتیبی رو . از این که از خزانه او را تامین کنند اختیارش نگذاشممتند. وزیر اعظ  که رقیو وی بود مانع از آن شممد

و مابقی پوا نیز دیر به دسمممتش برسمممد.  دادند که مقداری از وجوه اختصممماص یافته به او حیف و میل شمممود.

 (235: 1393)متی،

کیخسممرو گرچه در ظاهر تابع دین اسممالم بود اما قصممد داشممت دوباره به مسممیحیت بازگشممته وی در راه قندهار 

ین لشممکرکشممی شممرکت اعالمت صمملیو را بر پرچ  خود نصممو کرده بود و چند راهو مسممیحی نیز با او در 

 (103: 1391داشتند.)دوسرسو،

 1710ابدالی سممدوزایی را با خود همراه کرده  و توانسممت در نوامبر  عبداهلل خان موفق شممدکیخسممرو در هرات 

را مطرح صممل   قرارداد وارد فراه شممود. وی در ابتدا به گونه ای با میرویس ارتباب برقرار کرده و 1122رمضممان /

صل  بره  خورد.)الکهارت، ا. امکرد سیز1710سهتامبر7در بنابراین  (79و78: 1393سرانجام این  شنبه  ده  چهار

شد 1122رجو  شکر توسب کیخسرو تعیین  ستانی در رکاب  .در ارغنداب نظ  ل سی سربازان و خوانین  در اینجا 

سان در میم صور خان بیگلربیگی خرا ضور و من سهاه ح سره  سرو در می نه نظ  یافتند. در این علی خان برادر کیخ

شممود. به محت تالقی دو سممهاه نیروهای د که میرویس با سممهاهش به عزم مبارزه با آنها نزدیک مییرسمم بین خبر

میرویس شکست خورده و به قلعه پناهنده شدند. این محاصره چهار ماه موا کشید و در ماههای بعد به حرمت 

ماههای حرام جز تالقی های کوچک جنگی صمممورت نگرفت. میرویس تقاضمممای بخشمممش کرده و قوا داد در 
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معهود را روانه خزانه کند. کیخسممرو جز به دسممتگیری و  صممورت تفویت ایالت قندهار به وی هر سمماله مبالغ

 (. 406و405و402و401: 1384 )کرمانی،. سوزاندن میرویس و اوالد او پاسخی دیگر نداد

صیه میرویس آذوقه ناامید در این بین میرویس  ساس تو ست از بلوچهای جنوب قندهار کمک بگیرد. آنها بر ا توان

 (79: 1393ردوی کیخسرو بیماری اسهاا شایع شد. )الکهارت،امراف شهر را از بین برده و در ا

ست کرده و  شک سروخان و یارانش را وادار به  ستند خ شد و نیروهای بلو  و افغان توان شروع  باالخره جنگ 

از این رو می بینی  که دومین سممردار مطرح صممفوی نیز در این بین  (235: 1393جانشممان را در فرار بگیرند.)متی،

 جان خود را از دست می دهد.

گرچه به هر دلیل  از ملک جعفرخان دوباره نامی به میان نمی آید اما حضمممور سمممربازان و خوانین  زین رو  

 سیستانی نشانه گرایش مردم این منطقه جهت سرکوب قلجائیان قندهار است. 

 به این حمله سیستان  حمود افغان به کرمان و واکنش کیانیانحمله م-4

شاندن نا آرامی های قندهار، صفویان در فرون سلب بود وااا دیگر بر قندهس میرویس پنج به دنباا ناتوانی  به  ر م

که  او عبدالعزیز به جای وی به این سمممت انتخاب شممد  برادر صممل  دوسممت وی، 1715/1127در دنباا مرگش 

رادرزاده اش از میان برداشته به وسیله محمود ب 1716/1128در  داشت به نوعی از در صل  با صفویان درآیدسعی 

شاه  .(244: 1374سیوری،)شد. شد تا  سائل باعث  سیناین م ش ح ن داده و برای جمع آوری نیرو به اواکنش ن

( اما در این بین اسممداهلل خان  ابدالی که  او و پدرش عبداهلل خان چندی پیش 123: 1375قزوین برود.)مسممتوفی،

و فراه ه  متصرفی شان بود برای سیطره بیشتر قصد قندهار را کردند که قدرت را درهرات بدست آورده بودند. 

شد تا دو گروه قلجایی و ابدال سعه ملبی ها باعث  شدند و این تو ی در دالرام با با واکنش محمود قلجایی روبرو 

محمود این اقدام  (108: 1389.)شیخ االسالم بهبهانی،ه  روبرو شده و اسداهلل خان شکست خورده و مقتوا شد

سلطان حسین وانمو شاه  شاه ایران مورد توجه قرار گرفته و ملقو به حسین  درا به مرفداری از  کرده و از مرف 

شد شانگر بی مقدار بودن این تایید دومرفه اما حمله  .(89و 88: 1393)الکهارت، .قلی خان  بعدی وی به کرمان ن

 بود.

 لوک سیستان و ملک محمود سیستانیملقو  نام خاندانی و  -1

 نسو -1-5

عد ها توسمممب مورخین درباره وی مطرح گردید  بحث یکی از مهمترین مباحثی  که در زمان ملک محمود و ب

سق  ساب وی  صحت و  صفاریانو خاندانش ادعای انت ستانی ایران  به  سطوره ای یا با و از آن مریق  به کیانیان ا

که مورخین ه  عصممر ملک محمود نیز این ادعا را تنها به خود ملک محمود ارجاع می دهند و می آورند  اسممت.

سو محمودخان ملک» سروبنیک بهی منته خودرا ن سته انیک اوالد اززمره وخودرا دیگردانیم اوشیس خ ی دعو دان

 هیصممفار نیبسممالم نسممو» نظیر این عبارت در جایی دیگر ه  تکرار ی شممود:.(186: 1383،یمهران)«نمود ملک

 (162: 1831حزین الهیجی،«)ونددیهیم
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ملک محمود این مساله را به مور جدی باور داشته و در مراسالت و سخنرانی های خود نیز مدعی آن بود. به اما 

 درنامه ردیبگ دردست را بالد امورآن قراربودی باباقدرت و مشهد اهل درخواست بهی وقت و کاری درابتداموریکه  

ض نیا به کامالی و به شاره عومو سکون ربعی وتمام  یاقل هفت»: دارد ا سر را نیزمی رو م سراعتبارو ی بزرگ بر

 (132: 1383،یمهران«)... گذاشته داستیخسرووجمشیوک قبادیازک تیکنا که نجانویا اجداد

 تعلق نام خاندانی کیانی 

اسممت که ملک محمود در این « کیانی»اما مفهوم دیگری که در این میانه باید مورد توجه قرار گیرد نام خانوادگی 

 (  19: 1393دوره به آن خوانده می شد.)تاجدار نافرجام،

مردم و دربار وجود داشت اما از این رو گرچه اعتقاد  ارتباب نژادی بین حاکمان سیستان و کیانیان باستان در ذهن 

شروع اختصاص این لقو به عنوان پسوند رایج از دوره صفویه به بعد شکل می گیرد.   چنانکه در این دوره بدیع 

الزمان میرزا حاک  صفوی سیستان   که به شعرا اهمیت می داد و دربار او محل حشر و نشر شاعران گشته بود  به 

ستان ملک محمد و ملک محمودی برادرا سی سرعموی حاک  بعدی  سین یعنی نوه حاک  قبلی و پ شاه ح ن ملک 

داد. که در این بین تخلص ملک محمودی « کیانی»)جد ملک محمود(  که نویسمممنده احیار الملوک اسمممت لقو 

 (. 165، 1389بود. )سیستانی: « کیانی»جذبی و تخلص ملک محمد 

شت  سرعت رایج گ صفویه به  شه در دوره  صص اما این اندی شاملو یعنی مولف  ق به موری که ولی قلی خان 

صحنه آن نبرد را  سروده ای که  صرت  جد ملک محمود بود،  در  شاهد یکی ازکارزهای ملک ن الخاقانی    وقتی 

 یاد می کند:« کیانی نسو»توصیف کرده  از او به عنوان 

 در آن روز فرمانده نیمروز      که مثلش نیامد به زابل هنوز»

 (1/473ج1370شاملو، ولی قلی خان، «)سو، خان دارا سیر        خداوند شمشیر فت  و ظفرکیانی ن

اما  نباید فراموش کنی  که سیستان سرزمین پهلوانان اسطوره ای است. و این امر را حافظه و تاریخ مردم سیستان 

د ارتباب نقاب مختلف تا عصممر حاضممر در خود نگه داشممته اسممت. یک سممیاح اروپایی در اوایل قرن بیسممت  ایجا

 سیستان با خاندان رست  را مورد توجه قرار داده است: 

تقریباً درتمام والیت سممیسممتان، هررودخانه یاعارضممتقابل توجه فیزیکی به نحوی به روایات اسممامیری روزهای »

شته مربوب میگردد سام وزاا،. قهرمانی گذ سو، دک ازجملتاین موارد میتوان به قالع  شا مربوب به ) رتی کاناا گر

ست  سور(تیرر ست )،چخان شکدۀ (مربوب به ازدواج دخترر صروآت ست  دررودبار، ق ست  درقرنین، بندر سو ر ،آخورا

ست  درکرکویه شاره نمود( به نقل ازقزوینی) ر ستان بود،  دکتر بیلو که. وغیره ا سی سیون ژنراا پوالک در همراه می

: 1378احمدی، )«مربوب به کیخسممرووکیقبادارتباب دارندشممنیدکه ویرانه های بین رودباروچهاربرجک به روایات 

321) 

 «ملک»لقو 
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شوند  ستانی همان پی سی ست که وی را به «  ملک»یکی دیگر از القاب ملک محمود  ستانی»ا سی « ملک محمود 

 این لقو ه  مانند شجره و نام خاندانی آنانی فرایندی چند صدساله را می کرده است.شهرت داده است. 

را به حاک  سممیسممتان یعنی تاج الدین « ملک»ر الملوک مدعی شممده که سمملطان سممنجر اولین بار لقومولف احیا

( اما باید گفت که این لقو سالها قبل از سلطان سنجر برای نامیدن حاک  75: 1389ابوالفضل نصر داد.)سیستانی، 

س ضور ملک محمود در  ساا قبل از ح صد  شت ست و  حدود ه ستان مورد توجه بوده ا ستان به کار می رفته سی ی

درقصممیده میمیه رودکی .  یاد می شممود«ملک نیمروز» اسممت.  و احتماال اولین باری که از حاک  سممیسممتان عنوان

 سروده است. ( 963/352) باشدکه دروصف ابوجعفراحمد

 (376: 1381 تاریخ سیستان،)«آن ملک نیمروزوخسروپیروز    دولت اویوزودشمن آهور ناالن»

برای اشاره به تاج الدین « ملک»جبلی شاعر ایرانی قرن شش /دوازده  که از مادحان حاک  سیستان است از لقو 

 ابوالفضل نصر حاک  سیستان استفاده می کند:

 (135: 1378جبلی،«)ملک نیمروز تاج الدّین         آن فلک همّت ملک مخبر»

صر بن خلف فرزانه تاج الدین     که» ضل ن شیر اوژن ملک بوالف شاهان  سر  : 1378جبلی، «)برباید همی تاج از 

312) 

 اوضاع خراسان در آستانه حضور ملک محمود در تون و مبس

صفهان، خرادر ستانه حمله محمود قلجایی به ا ضاع سآ شنجی ان او شت مت در و دلیل آن ه  تحرکات ابدالیان  دا

شیرخان غازی  این ناحیه به مرکزیت هرات بود. ستی  سرپر  نیز در این دورهعالوه بر ابدالیان گروهی از ازبکها به 

شممهرهای خراسممان تا سممبزوار و نیشممابور را عرصممه تاخت و تاز خود می کردند. شمماه سمملطان حسممین با اعزام 

 خورده و یا کشتهیکی پس از دیگری شکست  سردارانکنترا اوضاع داشت اما این  فرماندهان مختلف سعی در

از این رو نه تنها این اقدامات باعث آرامش در منطقه نگردید بلکه خطر حمله این گروهها را بیشممتر  شممدند. می

 کرد.

 شیرخان غازی

مقارن با شمماه عباس جد وی ابوالغازی خان  (250: 1363)لین پل،بود. 1715/1127از  خیوه شممیرخان غازی والی 

شت.  سلطنت خوارزم  را بر عهده دا صورت ثانی  صفوی در  سالمین ماورار  بروزاین حکام در عهد  جنگ با  

 (23: 1362)مرعشی،ده شده و در خواست کمک می کردند.النهر و قبوا شکست به دربار صفوی پناهن

چهل هزار نیرو به سمت خراسان حرکت با   1716/1128در  شیرخاندر عهد سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، 

به شممهر مشممهد آنها می کند که از این تعداد بیسممت هزار تن آنها زن بودند که در لباس مرد مالزم گردیده بودند. 

. ن به حصار شهر کار به محاصره این شهر ادامه پیدا کردحمله برده  که با هوشیاری شهروندان مشهدی و پناه برد

جمان نبردهایی صورت می به خارج حصار ونبرد با مها آورانروز با خروج رزم  هفت شبانبدین ترتیو به مدت ه

خود محاصره پنجاه نفری به قصد شکست حصر در شو هفت   کهرات با نیروی اند . منصورخان حاک  گرفت
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سانید شهد ر ضا)ع(. این نیروها با را به م شد تا   کمک میرزا محمدعلی متولی روضه امام ر سیج مردمی موفق  و ب

 (103: 1383.)مهرانی،شهد دور کندرا از م ازبکان

 ابدالیان

ستند  ابدالیان گروهی از این  (1/9ج1331.)هزاره،مدتی در ملتان روزگار می گذراندند که جماعتی از آنها افاغنه ه

در قندهار زندگی می کردند اما در دوره شاه عباس اوا به علت فشاری که از جانو  در ابتدای عصر صفویگروه 

 نام  بهاین پادشاه شخصی از تیره پوپلزیی قلجایی ها بر آنها وارد شد مجبور شدند تا به والیت هرات کو  کنند. 

. گورکانی لقو سلطان گرفتیر گمیر افاغنه داد. و بعدها به جهت همکاری در فت  قندهار از جهان لقو را « سدو»

از ملتان  ر زمان سلطنت شاه سلطان حسین د (86: 1393ابدالی)الکهارت، ننسل پنج  سدو خاعبداهلل خان ابدالی 

 (164: 2005.)سیستانی،خان گرجی  علیه قلجائیان به آنها پیوست ودر لشکر کشی کیخسرو عازم هرات شده

آنها  تاتصمی  گرفتند  کردند مشاهدهو پسرش اسداهلل از شورش قبیله قلجایی  ابدالیوقتی عبداهلل در همین دوره 

دو را به زندان انداخت. به  هر ه واز نیت آنها آگاه شد حاک  هرات  نیز چنین شیوه ای را برگزینند. عباسقلی خان

ان فرسمممتاده به اصمممفهدسمممتگیر و دنباا شمممورش پادگان هرات این دو از زندان گریخته و عباسمممقلی خان نیز 

وارد هرات شد اما پدر و پسر ابدالی نیروهای او  آنان باجعفرخان استاجلو برای مقابله   (87: 1393شد.)الکهارت،

روبرو نیز به سممرنوشممت سمملفش را در ه  شممکسممته و از بین بردند. منصممور خان سممردار بعدی صممفوی 

 (118: 1375مستوفی،).شد

 آخرین انتصابات در خراسان

شت شدن به دنباا ک صمی  گرفت تا ه  صفوی ت سان در مقابله با ابدالیان دربار  صفوی در خرا سرداران  شدن  کشته 

سعدلو فرماندهی جدید به این مرکز اعزام دارد. ست  محمد خان  شهد مقدس به عنوان ر شد  بیگلربیگی م انتخاب 

  )شیخ اال(رسید.وارد نیشابور و در دوازده  همین ماه ه  به مشهد 1719ژوالی /1131در رمضان و 

 سیستانیوی دراین مدت توانست ملک در مبس ساکن بود و در دوره رست  محمد خان ملک محمود سیستانی  

 (125: 1383)مهرانی،.را در دفع غارتگران بلو  با ارساا توپهایی از مشهد یاری رساند

ست  محمد خان در مقابله با ناامنی های این دور شهایی از دیگر توجهات ر ست. آورده اند که گزار شده ا ه ثبت 

سوار در دو فرسخی  1719سوم اوت /1131جماعتی از بلو  در هفده  رمضان  شتر  با آمار حدود ششصد نفر 

شابور وارد و پس از عبور از قریه محمدآباد  شده، آن توابع را تا »وارد نی سک  محاا سلطان میدان و محاا مارو

صبه جوین تاخت ست  محمدخان  نمودند.« ق سعد لو بیگلربیگیر ستور داد تا  جمعی  خان  شد د به  وقتی آگاه 

سب شون بیات حاک ،  سرخس به مدد ق توابع تون با  زوار و حاک  تربت حیدریه درسرکردگی یحیی خان حاک  

شده و مراجعت  شیخ بهبهانی، کنندآنها درگیر  ست که  این زمان در همهنین  (110: 1389.) ست ا اخباری در د

ست.)فلور،وی به کرمان  شکست داده ا سفانه در این  (42: 1365اعالم کرده بود که محمد زمان خان ابدالی را  متا

شد  ستور داده  شهد زمان د ست  محمدخان را از م سماعیل قلی خان نامی  حذفتا ر شین او و ا و مقام  شدهجان

 (111: 1389)شیخ االسالم بهبهانی،ری مشهد دهند. السههسا
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 مبسملک محمود حاک  تون و 

ستان ملک  سی ستان ک  ی فرزند ملک فتحعلی حامحمود  سی صاببه دنباا قبلی  سداهلل به  انت سرعمویش ملک ا پ

 (152: 1364)تیت،عنوان حاک  سیستان از سوی شاه راهی تون ومبس شد.  

برد.  ده های اخیر از غارت راهزنان بلو  و افغان رنج می درملک محمود در حالی روانه تون  شممد که این منطقه 

به اتفاق  شممهر از جانو شمماه سمملطان حسممین حاک  این  دون سمملطانفریقمری بر اسمماس یک گزارش  1108در 

کلبعلی خان حاک  نه وبندان موفق شممدند گروهی از غارتیان بلو  را که از یزد مراجعت می کردند تعیو نمایند. 

صابت گلو سلطالن در ا شتران مقاومت کرده و فریدون  ضروب و از بلوچان در پناه   گریزبازمانده راه  تعقیوله م

ست غارتیان ر سروقه بر فرار مجبور کرده و امواا  اپیش گرفت اما کلبعلی خان توان صیری،م :  1373پس بگیرد.)ن

 ( 273: 1373)نصیری،.منصوب شد این شهر  افتخار سلطان به حکومتقمری  1110در چندی بعد نیز ( 206

روایت مهرانی ملک محمود در  هب تاریخ دقیق شممروع حکومت ملک محمود بر مبس و تون مشممخص نیسممت. 

شهد  سعدلو به عنوان بیگلربیگی در م ست  محمد خان  سر می برد.تانجام وظیفه می کرد در حینی که ر و  ون به 

زیرا در دفعه نخسممت وی از حضممور دوم ملک محمود در تون بود مطابق با می تواند و این مورد تایید وی بود. 

رسممت  که  آنجایی( و از 119 :1383مرف شمماه عزا شممده و مجدد با قوه قهریه تون را تصممرف می کند.)مهرانی،

ضان  سعدلو از رم شیخ االسالم بهبهانی،1719سهتامبر/1131محمدخان  شد) سمت را عهده دار  (و 110: 1389این 

 همانطور که آمدو ( 42: 1365کرمان می رسمممد)فلور،به   1719نوامبر /1132محرم نیز گزارشممماتی از وی در 

حداقل ملک محمود می توان پذیرفت که  بیگی مشهد تعیین می شود.به عنوان بیگلر 1133اسماعیل قلی خان در 

  .در این منطقه حضور داشته است  1132/1719قبل از 

 ناصفهاواکنش ملک محمود به حضور قلجائیان در تصرف 

پیروزی ملک محمود بر فرستادگان سههساالر از مشهد مقارن حضور افاغنه در امراف کرمان و سهس اصفهان اما 

ملک محمود نیز به این ماجرا بی تفاوت نمانده و علیرغ  همه نقارهایی که بین او شاه سلطان حسین بود در بود. 

 (203: 1386)صبوری،صدد واکنش بر آمد. 

سمت  1721/1133محمود افغان در اواخر  شد.از قندهار به  شکرکشی دوم خود  یو کرمان در حرکت  در واقع ل

 (115: 1393می شود.)الکهارت،  برآوردعده قوای وی در این زمان هجده هزار  را آغاز نمود.

ملک اسداهلل خان بن ملک  وی نیز از سیستان بود. اما  در این جا ذکری از حاک  این ایالت نمی شود. هعبور دوبار

سرعموی ملک مح ستان در این لحظهجعفر پ سی سداهلل  در اردوگاه مود حاک  قبلی  سر می برد. ملک ا  محمود به 

از سمرداران قلجایی بود ودر آن شمهر  خشمونت زیادی به  1719/1131ن حمله اوا محمود به کرمان در در جریا

ضور این دیگر  نامش تکرارپس از که خرج داد  شه احتماا ح شود. اندی ست که   نمی  سداهلل از تقریری ا ملک ا

سالهای پس از  صف 1722/1135کرمانی در مورد افاغنه ای ذکر می کند که در حوادث  ان هدر تردد بین قندهار و ا

ستند:  ستان را گذرگاه امن خود می دان ستان، و چون »سی سی سید، وارد  شان خطری نر دیگر روز، هیچ جا، به ای

ستانی ولد جعفرخا سی سداهلل خان  بلد و بدرقه همراه، و روانه به آنان  کماا احترام نموده،  -ن در نزد محمود بودا

 (461: 1384کرمانی،«)قندار شدند.
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با مقاومت رسممت  محمد خان  (240: 1364وقتی به کرمان رسممید )متی،1134محرم /1721اکتبردر  محمود قلجایی

ترفندهای محمود قلجایی را خنثی کرد به سممعدلو حاک  پیشممین مشممهد روبرو شممد. رسممت  محمد خان به خوبی 

 (80: 1365موری که تعداد زیادی از آنها را در یک راهرو به قتل رسانید.)فلور،

 و یزد دملک محمو

قرار گرفت. آنها پس از کرمان در  یزد از جمله شممهرهایی بود که در حمله محمود به اصممفهان مورد توجه افاغنه

روازه بسمممته و مخالفت اهالی روبرو شمممدند که تلفاتی نیز برای افاغنه به دنباا اما با د به یزد آمدند 1722/1134

فهان چون در یزد آذوقه کمیاب بود عزم اصممم دیگر آنکه  ( لذا با این وصمممف و116: 1393داشمممت.)الکهارت،

 (1286 /3ج1391کردند.)جعفریان،

بین او و شمماه در خصمموص حمله به محمود  یمکاتباتمحمود سممیسممتانی به یزد وارد شممده و ملک  چندی بعد 

آنجا قرار گرفت. و ملک محمود به « اوباش»مورد مخالفت  (اما وی 203: 1386قلجایی آغاز می گردد.)صممبوری،

رده وحکومت شممهر برای ملک رها جان به در ب د که مقاومت را بی فایده می داند. حاک  یزدسممت می زندمقابله 

صو ق». اما به دلیل می کند سانیتع شد و وی « ن موروثیادی  که عراقیان را با خرا شان ملک نمی  بود. اعتنایی به 

سممقوب پس از  اماسمماکنان آنجا را مطیع سممازد. « هتک حرمت و رسمموایی»مجبور گشممت تا از راه قتل عام و نیز 

صفهان و موقعی که  شت ا صمی  به بازگ شخصی به نامملک ت سان می گیرد  فتی را به میرزا عنایت بیک با به خرا

 :می گمارد. ملک محمود در این شهر اقدام به ضرب سکه به نام خود نیز می نمایدجای خود بر حکومت یزد 

 « سکه زد در جهان به رغ  حسود           وارث ملک خسروی محمود»

 (146 :1383اما دستور داد تا این سکه همهنان در خزانه باشد و از رواج آن جلوگیر به عمل آورد.)مهرانی،

شد سب ملک محمود در منابع آن دوره نیز گاهی تایید وگاهی نیز رد می و 162: 1365.)فلور،اخبار تاراج یزدیان تو

 (177و 167

 سبزواردر حمله به ملک اسحاق فرمان ملک محمود به 

ضور ملک ستانه ح شهرهای که در آ سان مورد تاخت  و تاز عوا از جمله  شهر ممحمود در خرا ل وی قرارگرفت 

 ن غازی قرار گرفته بود. چندی بعد با ورودورد تاخت و تاز عوامل شیرخام1130م/1718شهر در این سبزوار بود. 

بعد در اونیز مدتی شخصی به اس  مسعودخان را به حکومت آنجا می گمارد که  کستان اوغلی صفی قلی خان تر

 ( 108: 1389ابدالی کشته می شود)شیخ االسالم بهبهانی،جریان حمله هرات به دست نیروهای زمان خان 

آن  قدی  منشور  ملک  در هنگامه ظهور افغان در اصفهان در منابععماا  و تاراج سبزوار بوسیله تصرف  حکایت

 عنوان شده است.  به تفصیل  در منابع نویافته این حادثه خوشبختانه نیامده است. به وضوح دوره 

ملک نسبت تاراج سبزوار به وسیله ملک اسحاق کیانی از بستگان ملک محمود انجام گرفت. لشکرشی و در واقع 

کار این دو  او تکرار می شمممود. در منابع مختلف به گونه ای  که از این به بعد تا پایاند با ملک محمواسمممحاق 

ست.   شده ا سحاق از خاندان کیانی بود. در عال  آرای نادری اورا  متفاوت ذکر  سته  برادرملک ا ملک محمود دان
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ند. یث  دیگر موارددر  (38 /1ج1364)مروی، ا حد یاد شمممده اسمممت.) لک محمود  به عنوان برادرزاده م از او 

: 1383در جایی دیگر ازاوبه عنوان ع  زاده ملک محمود نام برده می شمممود.)مهرانی،   (127: 1376نادرشممماهی،

140) 

 اوضاع مشهد در آستانه ورود ملک محمود به این شهر 

 حذف اسماعیل قلی خان سههساالر از قدرت

شا ساالر که قبل از این از مرف  سهه سماعیل خان  صفهان ا شد مقارن با حضور قلجائیان در ا  ههمانطور که گفته 

 . می کردنوز ادامه حکومت هسلطان حسین به مشهد رفته بود 

سمعیل خان سههساالر »وی  عالوه بر مسائل چگونگی حضور وی آورده شده است که: درباره نسو و عملکر  ا

سلطان  شاه  ساالری که در ایام  سهه سباب  شون وخزانه و ا شهد مقدس مرد بامل مجهولی بود. با وجود ق در م

شون خود را محافظت و جمع آ سته بود که ق ستاده بودند، نتوان سخیر قندهار او را فر سین به تدارک ت وری و ح

 (175: 1375مستوفی،«)خراسان را الاقل مشهد مقدس را منتظ  دارد

شین او بود از این رو  سماعیل خان در فکر جان ست ملک محمود، ا شدن فتحعلی خان قاجار به د شته  پس از ک

 د.علیقلی خان شاملو که در آن زمان بیگلربیگی مرو بود را فراخوانده و او را به این سمت در مشهد منصوب نمو

 (   10: 1377)استرآبادی،

قوا پرداخته و به  آوریاز افاغنه هرات به جمع  ]محمدزمان خان ابدالی[در این زمان شممخصممی به نام محمد بیگ

مشهد حمله نمود. شهروندان مشهدی که از این حمله به شدت در هراس افتاده بودند دست به دامان  سههساالر 

ستند تا دستورات الز ستار شدند. سههساالر که از دستش کاری بر شده و از او خوا م برای مبارزه با افاغنه را خوا

علی قلی خان بیگلربیگی عل  مقاومت برافراشممته و حدود  امانمی آمد تمارض نموده و بیماری اش را بهانه کرد. 

افاغنه نیز با بستن  ودو ماه که مشهد در محاصره افاغنه  بود با بستن دروازه ها از ورود آنها به شهر جلوگیری کرد

راه آذوقه شهروندان را در مضیقه گذاشتند. اما بیگلربیگی با خروج از شهر محاصره را شکسته و جمعی از افاغنه 

 (103: 1393.  )تاجدارنافرجام،به قتل رسانیدرا 

 قدرت یابی باباقدرتی در مشهد و تاثیر ملک محمود در این رویداد

حاجی  ش( که در اصممل اسممم176: 1375)مسممتوفی، .الواب مشممهد مقدس می دانندمحمد باباقدرتی را از جمله 

نیز یاد مالرونقی یا حاجی محمد رونقی (عالوه بر این از او تحت عنوان 26: 1393محمد بود.)تاجدار نافرجامع 

شد)مهرانی،  شده  سکونت در محله باباقدرتی پس از چندی به این نام خوانده  لبته در ا(.131: 1383که به علت 

مشممهد به  در باباقدرتی (38: 1364دانسممته شممده اسممت.)مروی،« کوههایت ارض اقدس»مردم  ازمنبعی دیگر وی 

 .شجاعت شهره بود

 به مشهد یکی مرد بی باک بود     بجنگ اندران چست وچاالک بود»

 (26: 1393تاجدار نافرجام،«)قوی پنجه درنده مانند گرگ     نموده بسی کارهای بزرگ
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نیز بوده اسمممت.)مسمممتوفی، « متفق و رفیق»ابتدای کار ظاهرا با امین آقا و تقی آقا مذکور ه  عقیده  رباباقدرتی د

  .اما پس از چندی در صدد حذف آنها و علیقلی خان افتاد (178: 1375

د به بر اسمماس یک روایت فکر اولیه حمله به علی قلی خان را ملک محمود در ذهن پهلوان انداخت. ملک محمو

شاند. پهلوان نیز  ستد او را به مقامات عالیه خواهد ن سر بیگلربیگی را به نزدش بفر صورتی که  او وعده داد که در 

صد به ملک محمود داد.)تاجدار نافرجام، شدن آن را از مریق قا ست وعده عملی  : 1393ضمن قبوا این درخوا

26) 

پهلوان با جمعی از یارانش به مور ناگهان در محل 1135االوا یجماد 13 / 1723فوریه  19از این رو بود که در 

بر سممر علی قلی خان که با محرمانش در خلوت بود ریخته و آنها را به قتل رسممانیدند. میرزا ابوالحسممن صمماحو 

سق سرخس از جمله مقتوالن بودندمتموا ن شی و یحیی خان حاک   سی با ستوفی، ، محمدرضا بیگ ایشک آقا .)م

سترآبادی،)( 176: 1375 شان داده و نقاره (11: 1377ا سر بیگلربیگی را به مردم ن شت بام رفته و  در ادامه آنها به پ

سر دادند.)تاجدار نافرجام،  شان محمد امین آقا و تقی آق پس از این ماجرا(.  28: 1393شادیانه  ا را نیز در خانه 

 (176: 1375مستوفی، .)کشاندندن وبیر جنازه ها را کشته و

 از ملک محمود برای حضور در مشهد مقدسدعوت 

عالوه بر سند ابتدایی که نشان از تحریک باباقدرتی برای کشتن علیقلی درباره علل حضور و دعوت ملک محمود 

شهد مقدس نیز مزید بر علت گشت به موری آنها خطر این  شرق و غرب م خان می داد. خطر حضور افاغنه در 

ناتوان در برابر هجوم قریو الوقوع آنها می دانسمممتند الجرم به فکر احضمممار تهدید را حس کرده و چون خود را 

 (131: 1383ملک محمود و سهاهیان کارآمد او افتادند. )مهرانی، 

شتند که پهلوان باباقدرتی و دیگر  صد حمله دا صد می کردند و ق شهد مقدس را ر شفته م ضاع آ افاغنه هرات او

ساا نام هایی ملک را ب شهد ملبمتنفذین با ار ستوفی، .دندیه م ضور  (177: 1375)م گرچه در جایی دیگر علت ح

ستور  شهد را د سو شاه ملک محمود در م صره  نمی دانند بر ایدوم مهما سو میرزا از محا ساس  وقتی مهما ا

ساا هدایایی از وی خواست تا مشهد امالع پیدا کرد به یکی از خان های تحت الحمایه خود متوسل شده و با ار

ملک محمود که نام این خان است هدایا را پذیرفت و رهسهار جنگ شد. پس از آزادی مشهد »را حفظ کند . شهر 

 (251: 1391دوسرسو،«)به جای آنکه شهر را به مهماسو میرزا تحویل دهد آنجا را جزو قلمرو خود ساخت

ست شت درخوا ستانی دا سی شهد نیز باعث اما آنهه بود عالوه بر تعهداتی که محمود افغان به ملک  ضاع م ها و او

: 1383ه سممر می برد)مهرانی، در این زمان در یزد بکه محمود  کملگردید تا ملک عزم آن دیار نماید. از این رو  

 در پاسخ به درخواست مشهدی ها نامه ای به این شرح برایشان نگاشت:( 131

 یشریک و هماا است و شاهنشاه ذوالجالا در نخستین ایام ایجاد عال  جهت انتظام بن یکه خداوند بایزد متعاا »

سر بزرگی  سر اعتبار و  سکون روی زمین را بر  سلطنت و فرمانروایی هفت اقلی  و تمامی ربع م سر  نوع آدم، اف

شته معزز و مفتخر در جمیع خ ست گذا الیق گردانید. و اجداد اینجانو که کنایت از کیقباد و کیخسرو و جمشد ا

توت الملک من تشمممار و »به فحوای کالم قدسمممی و آیه هدایت کنایی حوادث هر چند  نزوابعد وقوع نوایو و 

فرمانروایی تمامی آفاق منتقل به خاندان مختلفه گردیده « تنزع الملک ممن تشممار و تعز من تشممار و تذا من تشمما
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ضالع عال  متعلق به ج ضلعی از ا ست  ساعت تحرلیکن حکوت و ریا ر این مکتوب ید و آبای این احقرالعباد تا 

ذات خجسته صفات خویش قدم  مقبوا درگاه حضرت قادر مطلق و خالق بر حق به آناز آنجا که بوده و هست. 

صوا انوار بامنی  سی فیت اندوز این دولت ظاهر از ح شته اند و قبل از این دودمان واال ک سلطنت گذا سریر  بر 

شان ن ستی مرتبه که همت بلند  ضل و  آنظر بر پ ش  امید از عال  ف امور نموده و توجه نفرموده اند، اگر دیده چ

سو پی شهر اگر از ا ست که در پیش نظر مردم  شکر جبین بر  ددناده گرکرم نگران این الطاف ا سجده  و جهت 

به عنوان سیر و شکار ودر روز مالزمت  فرمودهدن و استعالم رکاب سعادت انتساب نمود، موقوف ینیاز مالخاک 

فدوی راسخ العقیدت توجه به صحرا نمایند. یقین که بالتکلف اقدام به ادای جمیع مراتو فروتنی و بندگی نموده 

 ( 132: 1383مهرانی، «)سعادت پذیر پای بوس واال خواهد گشت

شهری باید بنابراین ملک محمود  ستمی قدم به  شت که به دلیل ظل  و  شت آماده گذا می که باباقدرتی روا می دا

 استقباا از یک ناجی بود:

 زجورش خالیق به جان آمدند         که در االمان  االمان  آمدند»

 (30: 1393تاجدار نافرجام، «)به غ  مبتال خلق، کامد نوید            که محمودخان، اینک از ره رسید
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 نتیجه گیری 

توانست  ه و منجر به سقوب این دولت گردید عمده آن در شرق صورت گرفت حوادث اواخر عصر صفوی که 

ملک محمود سممیسممتانی که از  هرج و مرج ایران را ناشممی شممده و مانند هر حادثه مشممابه پای مدعیان را بازکند.

و مرج آخر صفوی  بدون توجه  رجقابلیتهای فردی و ه برخوردار بود توانست با  جایگاه خانوادگی چندصدساله

مقر حکومت خود قرار  صفویدر واپسین سالهای عصر  راو مبس  تون نطقه به تائید خود از مرف شاه صفوی، م

باعث درگیری های فراوان محلی و کشممته  در بدو امر  مبنی بر عزا خود شمماه تمرد ملک محمود از فرماندهد. 

شد. این می توانست اوضاع متزلزا صفوی را در داخل دچار بحران بیشتری  تون ومبسسرداران صفوی در شدن 

شد. گرودر دفع اما نقش وی  .دکن ملک  ههای غارتگر بلو  و افغانی باعث ایجاد منطقه ای امن در این محدوده  

سا سهه سرنگونی  شهد دخالت کرده و  سائل م شد که در م سیله مرفالمحمود به دلیل نفوذ خود قادر  داران ر به و

ملک محمود در این مدت توانسممت دسممت  .و خود نیز چندی بعد بر این شممهر مسمملب گردید .گیردوی انجام 

صورت دهد. شیرخان غازی را قطع کرده و یک رابطه تجاری فی مابین  برخورد قامع ملک محمود با  اندازیهای 

به کرده بودند به نوعی دلگرم کرد. راهزنان و تادیو اراذا و اوباش مردم تحت نفوذ را که سمممالها آشمممفتگی تجر

شت و انتظار می رفت که  پنجاز  کمترملک محمود گرچه در ظاهر  ست دا شهد قدرت را در د  حداقلساا در م

برای بیرون راندن افاغنه از اصفهان  محدوده خودش را گسترش دهد. اما باید توجه کرد که ملک محمود در ابتدا 

انی وی در حمالت چریکی نادر و ناتو  رستاده مهماسو دوم درگیر بود.رضاقلی خان ف با بعد و به جنگ نیشابور

آوازه نادر را  از این رو بود که یکسره کردن کار فرصت هر اقدام خارج از مرزهای مشهد و خراسان را از گرفت.

مسخر و ملک را  در پناه این رقیو توانست مشهد را شد بطوریکهاز خراسان خارج و ملکه ذهن شاه مهماسو 

 دستگیر کند.  
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