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 چکیده

. بخش شدهای محلی های ناشی از منازعات خانبلوچستان در آغاز حکومت قاجار گرفتار آشوب

، سرانجام با دخالت انگلستان است وسیعی از اين منطقه که همواره جزو جغرافیای تاريخی ايران بوده

 جدا شد.

وانستند شان تکوشد پاسخ مناسبی برای اين پرسش بیابد که آيا قاجارها در آغاز حکومتپژوهشگر می

ديگر اينکه چه کسانی طی دوران  پرسشحاکمیت دولت مرکزی را در بلوچستان تثبیت کنند؟ 

 آفرين بودند؟ شاه و محمدشاه در صحنه سیاسی اين ايا لت نقشزمامداری فتحعلی

که ريشه در تاريخ میانه ايران داشت،  ،های محلی در بلوچستانکشمکشکه د شوچنین فرض می

فرصت تثبیت حاکمیت ايران بر اين ناحیه را پس از فروپاشی دولت صفوی و افشاری نداد و دولت 

 کند.انگلستان نیز کوشید از اين نابسامانی سیاسی در جهت مطامع استعماريش استفاده

های بلوچستان در آغاز دورة قاجار کانون ناآرامی کهدهد: نشان می ريخی به روش تحلیل تا اين بررسی

 هاقاجاريد. تراشی بر نابسامانی آن بیفزاطلبی کوشید با فرقهکه دولت انگلستان با فرصت شدفراوانی 

حاکمیت ند نتوانستکفايتی برخی دولتمردان، و نیز بی انگلیسروسیه و  به دلیل درگیری با دولت هم

 ان را بر اين نواحی به طور کامل برقرار سازنداير

 . 

 .انگلستان ،بلوچستان های شورش قاجاريه، کلیدواژه:

 

 

                                                           
 پست الکترونیك .استاديار گروه تاريخ دانشگاه سیستان و بلوچستان  m.piri@lihu.usb.ac.ir:  

 25/01/94دریافت مقاله: 

 29/03/94پذیرش مقاله: 
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 مقدّمه

بلوچستان بر کرانة دريای پارس و اقیانوس هند 

در جنوب شرقی فالت ايران قرار دارد. اين 

جغرافیای تاريخی  ی مهم ازيسرزمین از ديرباز جز

آمده است و اگرچه در مجموع ايران به شمار می

ها و دارای دشت ،شودگرم و خشك محسوب می

های حاصلخیزی مانند بمپور، خاش، سرباز يا دره

های ديگری است که از ديرباز اقوام ايرانی واحه

اند. اين سرزمین آن را برای سکونت انتخاب کرده

های پست که حوزه داردارتفاعاتی ناپیوسته 

کند. ديگر جدا میــها آن را از همداخلی، کوه

اند از کوير های پَست عبارتترين اين حوزهمهم

لوت در شمال، جازموريان در مرکز و هامون در 

های مرکزی و جنوبی کوه ،همچنین .شمال شرقی

ايران در مثلث بین کرمان، سیرجان و جیرفت توده 

اند. در شمال داری را تشکیل دادهعظیم و دامنه

ها به دو رشتة شرقی غربی غربی جیرفت اين کوه

 شوند. رشته شرقیمالی جنوبی تقسیم میــو ش

شوند، مانند های بارزآغاز میغربی که از حدود کوه

کنند و مت مشرق امتداد پیدا میديواری به س

وجود ستان را بهــهای شمالی بلوچکوهستان

ستانی ــهای معتبر اين ديوار کوهآورند. قلّهمی

اند از شاهسواران، هنديان، بزمان و برگ، عبارت

اين رشته کوهستانی نواحی پست دشت لوت و 

کند و جدا کننده جازموريان را از هم جدا می

بلوچستان هستند)جازموريان به های شمالی برکه

زبان  بلوچی يعنی مکانی که آب در آن جمع می 

اگرد که در مشرق ــای بم و بشــهشود(. کوه

کنند، حدّ فاصل بین بلوچستان امتداد پیدا می

جازموريان در شمال و جلگة ساحلی عمان در 

های سعید، سرباز و در مشرق، کوه هستندجنوب 

قی ها هستند. نیمه شرشته کوهپُشت دنباله اين ربَم

يا منطقه سرحد محل تالقی دورشته  ،بلوچستان

کوه پیشین هستند که در شمال، فرورفتگی هامون 

 ،کند. در اين قسمتو لوت را از هم جدا می

های بلوچستان وجود دارد و ترين کوهستانبزرگ

 4150فشان تفتان با ارتفاع بلندترين قلّه آن آتش

وهستان در جنوب و جنوب شرق متر است. اين ک

 هایرسد و قلّهادامه يافته و به مرز پاکستان می

معتبری مانند کوه سیاهان )ملك سیاه کوه( و 

 کوهك در اين رشته قرار دارند.

 تان درـظر آب و هوايی چون بلوچســاز ن

ترين ناحیه به خط ترين نقطه ايران و نزديكجنوبی

مناطق کشور  تريناستوا قرار دارد، جزو گرم

رود. به خصوص حوزه جازموريان به شمار میبه

 اندازه گرم است؛ لیکن نواحیدلیل پَستی زمین، بی

. در تاسخُنك  ،به نسبت ،کوهستانی مانند تفتان

تابستان نیز بلوچستان زير نفوذ بادهای موسمی 

 استهای بلوچستان معتدل هند قرار دارد. زمستان

ارد. بی تفتان برف میو تنها در نواحی کوهستان

نیز  . گاهیاستها نیز بیشتر در زمستان بارندگی

براثر ورود توده هوای مرطوب موسمی از شبه قاره 

قابل توجهی در های هند، در تابستان باران

 .(152-153: 1353)گنجی،بلوچستان فرو می بارد 

در يکی از آثار جغرافیايی دورة قاجار، محدودة 

گور ه سیستان، از مشرق به پنجبلوچستان از شمال ب

و گیچ و از طرف جنوب به اقیانوس هند و در 

غرب نیز به نرماشیر، رودبار و بشاگرد محدود شده 

درجه شمالی و عرض  33تا  25است که بین طول 

ترين درجه طول شرقی قرار دارد. عمده 70تا  58
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مناطقی که در شمال بلوچستان قرار داشت نیز 

، جالق، مسکن، ايرافشان و شامل سرحد، الزك

اند. در جنوب هم مکران، کوچه، باهو  سرباز بوده

و در غرب بنت )والشار(  و در مرکز بمپور واقع 

نشین بلوچستان شده است که درعصر قاجار ضابط

 (.327:  1364بود)اعتمادالسلطنه،

بلوچستان در زمان خلیفه دوم به تصرّف 

ظر ــير نرن زـــاعراب درآمد و به مدت دو ق

 امیه وفرمانروايانی بود که از طرف خلفای بنی

های دند. با ظهور سلسلهــشعباس منصوب میبنی

محلی ايرانی، مکران بخشی از قلمرو آنان شد و 

های شرقی ايران مانند سیستان، صفّاريان بخش

مکران، مولتان و سند را در اختیار گرفتند و فارس 

برای کرمان  ،به اين ترتیب ،را گشودند و

وبلوچستان نیز حاکمانی منصوب کردند. سامانیان 

نیز بر بلوچستان تسلط داشتند و با فروپاشی 

بلوچستان عرصة منازعات بین  ،خاندان سامانی

کوچ  سببهای محلی شد. تهاجم مغول سلسله

ها به نواحی شرقی و شبه قاره هند گستردة بلوچ

الل خان ها به رهبری میرج. در اين دوره بلوچشد

توان سرآغاز متحد شدند و اين رويداد را می

  رقیـويژه در بخش شبه ،تشکیل حکومت محلی

ها سپس در بلوچستان  )کالت( دانست. بلوچ

شرقی به رهبری میرشکار  بر کالت،  خاران، و 

( تسلط پیدا م 1511 -1487ق/917-892الس )

وی نیز قدرت بین رؤسای  مرگکردند. پس از 

ی گیربلوچ وسران طوايف تقسیم شد. با قدرت

امیر تیمور، بلوچستان نیز تابع وی و ضمیمة کرمان 

؛ لیکن رؤسای مکران در دورة جانشینان وی شد

سر از اطاعت گورکانیان برتافتند. دراين دوره هر 

بخش از بلوچستان در دست يکی از رؤسا و 

. اين وضعیّت تا عصر سرداران بلوچ قرار داشت

صفويان و تصرّف کرمان توسط شاه اسماعیل در 

م ادامه يافت؛ اما وی و جانشینانش 1499ق/ 905

عباس بر بلوچستان تسلطی نداشتند تا سرانجام شاه

حاکم  خانبه سلطنت رسید. اين پادشاه به گنجعلی

کرمان دستور داد حاکمیّت ايران را بر اين منطقه 

قه روپاشی حکومت صفوی اين منطبا ف .تثبیت کند

از اطاعت ايران سرپیچید؛ لیکن هنگامی که نادر 

شاه نواحی سند را تسخیر کرد، بلوچستان نیز 

فرمانروايی وی را پذيرفت. نادر  پس از تسلط بر 

ق( اين نواحی را به سه 1152بلوچستان و سند)

بخش تقسیم کرد و بخش  شرقی بلوچستان را  بار 

مت کرمان قرار داد و حکومت ديگر ضمیمة حکو

آن را نیز به امیر محبت سپرد و او را با لقب خانی 

(  با  63:1371بهزادی،ساالر به قصرقند فرستاد)

خان نیز نصیرخان بلوچ به سمت مرگ محبت

ايان تا پ و شدبیگلربیگی  بلوچستان منصوب 

. نصیرخان بعد از کردسلطنت نادر از او اطاعت 

نوبنیاد احمدشاه دُرّانی در قتل نادر به حکومت 

(.   2/310: 1348 کرزن، ) پردــرسـسستان ـــافغان

 شرق از را اقتدارش حوزه تدريج به نصیرخان

: 1363سايکس،)داد گسترش بمپور تا بلوچستان

 که جايی تا ،نیز بلوچستان امرای ديگر(. 140

هايی از قسمت داد،می اجازه شاننظامی قدرت

 را یهداياي گاهی اينان. کردند تصرف بلوچستان را

 نصیرخان برای حادـــات و تیــدوس انهــنش به

 ابراز بلکا امیر به خود نوبه به نیز او و فرستادندمی

(. 1387 : 126 ،آوری ) ردــکمی رداریـبانـرمــف

با  ،در عمل ،نصیرخان پس از مرگ احمدخان
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راند؛ لیکن با استقالل بر بلوچستان حکم می

وی نظم داخلی بلوچستان فروريخت  درگذشت

ای از منطقه قدرت وهر يك از سران بلوچ درکوشه

ت گرفتند و به جنگ با همديگر ــرا به دس

(. کريم خان زند نیز 2/310: 1380پرداحتند)کرزن،

با وجود تصرف بیشتر نواحی ايران، قلمرو 

حکومتش از نرماشیر فراتر نرفت. اسقف کلیسای 

هنگامی که از مناطق زير حاکمیّت کارملی اصفهان 

دهد، بلوچستان را درسال خان گزارش میکريم

م دارای حاکم مستقلی معرفی 1765ق/1144

 (.355، 126:1387کند)آوری ،می

ها نیز از طوايف مهم بودند.  در بلوچستان ملك

اين طبقه از زمانی که اعراب بر مکران دست يافتند، 

ا در دوره هبر بمپور حکومت داشتند. ملك

اقتدارشان بر تمام مکران نفوذ يافتند. از اين طايفه 

ملك دينار موفق شد بر کرمان و مکران فرمانروايی 

م با 1774ق/1188کند. سرانجام چاکرخان در سال 

ها خیانت طايفه نارويی که از خدمت گزاران ملك

و محافظ قلعه بمپور بودند، بر ملك حسین حاکم 

وی را به قتل رساندند. آنان بمپور شبیخون زدند و 

با تصاحب اموال و امالك ملك حسین دم از 

ری گیدر آغاز شکل ،استقالل زدند. بدين ترتیب

سلطنت قاجار، بلوچستان در اختیار سران مختلفی 

: 1391از طوايف گوناگون قرار داشت)روانبند،

70.)  

 

                                                      بلوچستان در آغاز سلطنت قاجار                            

در اوايل قرن نوزدهم میالدی/  ،بلوچستان و مکران

جزو قلمرو ايران محسوب  /،سیزدهم هجری

شد؛ اما دولت مرکزی تسلط کاملی بر آن می

نداشت. در آغاز سلطنت قاجار، ناصرخان اول به 

 رانـدمــی رمانــستان فــتقالل در بلوچـــاس

(. پس از فتح کرمان توسط 422: 1368)سايکس،

های م قلعه1794ق/1208محمدخان در سال جان

بم و نرماشیر نیز تا حدود بلوچستان به تصرف 

(. 38: 1380آقامحمدخان قاجار درآمد)خاوری،»

وی پس از تسخیر کرمان، دستور قتل عام مردم را 

س ادارة اين شهر  را به آقا ــصادر کرد و سپ

حمدتقی و يکی دو نفر از خوانین محلی م

(. خان قاجار پس 584-588: 1352سپرد)وزيری،

ق( فرصت گسترش 1208از تصرف کرمان و بم)

نفوذش را  بر بلوچستان نیافت و بار ديگر برای 

مقابله با شورش ارايکلی خان و سرکوب قوای 

روس، به مناطق قفقاز بازگشت. بدين سبب ادعای 

وی  می گويندمی قاجار که برخی از مورخین رس

ت درس ،را بر بلوچستان گسترش داد قلمرو خود

او نتوانست حاکمیت ايران را بر بلوچستان  ؛نیست

تثبیت کند و اين منطقه  همچنان مستقل باقی ماند. 

از اثرات نامطلوب عدم حاکمیّت ايران بر 

بلوچستان، تاخت و تاز و غارت اقوام بلوچ در 

  (.739/ 2:  1380ود)خاوری،نواحی داخلی ايران ب
 

 شاهبلوچستان در دوران سلطنت فتحعلی

شاه در ابتدای سلطنتش، به علّت بروز فتحعلی

های نواحی مختلف ايران، نتوانست آرامش شورش

را در بلوچستان ايجاد کند و خوانین بلوچ با 

دادند. در اين دوره ادامه  حکومت خوداستقالل به 

وفق نشدند نفوذشان را بر فرزندان نصیرخان نیز م

شاه در سال سراسر منطقه حفظ کنند. فتحعلی

م. ادارة کرمان و بلوچستان را به 1801ق./1216

گام ـــرالدوله داد. وی تا هنــان ظهیــخابراهیم
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م( حکومت اين نواحی را بر 1825ق/1240فوت)

دلیل  بابعهده داشت. يکی از مورخان قاجاری در 

خان چون حسن»نويسد: یگماشتن ظهیرالدوله م

خان يزدی حاکم کرمان بود و در آن پسر تقی

حکومت استقاللی نداشت و افاغنه سیستانی 

واسطة قربِ جوار از بم و نرماشیر تصرف و به

تطاولی در بلوکات کرمان همی کردند، لهذا 

 خانخان عزالدين دولو به احضار حسنحسینقلی

خان مهديقلیبن خانمأمور و نواب امیرزاده ابراهیم

عم و داماد خاقان کامکار به رياست کرمان و بنی

: 1380مضافات آن مفتخر و مأمور گرديد)هدايت،

9 /7525.) 

برای به انقیاد در آوردن ، به توالی ،خانابراهیم

خوانین سرکش و سرداران بلوچ به اين نواحی 

هايی از بلوچستان را تسخیر کرکشید و بخشلش

رسد (. هرچند به نظر نمی 590: 1352کرد)وزيری،

 نفوذ وی از حدود نرماشیر و حوالی بمپور فراتر

خان محرابم 1810ق/1225نرفته باشد؛ در سال 

فهرجی از طايفه نارويی علیه بازماندگان نصیرخان 

شورش کرد و از دزدك تا بزمان را زير سلطه 

آورد. در اين سال وی با يکی از مأموران در

انگلیسی که مشغول شناسايی حدود بلوچستان بود 

خان محراب(. 120: 1348نیز مالقات کرد)پاتینجر،

؛ اما پس از ازدواج با نداشتاصل و نسب درستی 

دختر سعیدخان از بزرگان بمپور، نفوذش را به 

اطراف بمپور گسترش داد. وی در مالقات با 

ا اش به دولت ايران ربی اعتنايی ،آشکارا ،رپاتینج

سال قبل نیز سه ماه  که اعالم کرد و مدعی شد

الرستان و نواحی اطراف آن را در تصرف داشته 

 (.140: 1363است)سايکس،

م ابوالقاسم 1805ق/1219خان در سال ابراهیم

گروسی را به حکومت بم و نرماشیر فرستاد. وی 

ار و پیاده از راه کرمان نیروهای سو نیز با جمعی از

ای بین بم و بمپور( تا حوالی بمپور و ريگ )منطقه

آمد و از آن نواحی شتر و گوسفند زيادی غارت 

کرد و حدود پنجاه تا شصت نفر پسر و دختر بلوچ 

و به کرمان فرستاد. سال بعد نیز  کردرا اسیر 

خان به وی لقب خانی داد و او را مأمور ابراهیم

بلوچستان کرد. ابوالقاسم خان اين  تسخیر سراسر

بار از راه بزمان به سوی بمپور حرکت کرد. 

شهبازخان بزمانی رئیس بزمان، مکسان و هوديان 

به استقبال وی آمد و با ابراز اطاعت و دادن خراج 

 کرد؛ تشويق و آذوقه وی را به تسخیر بمپور

خودش نیز با سیصد شترسوار بزمانی به طرف 

که ايالت  ،خان نارويیمحراب. بمپور حرکت کرد

بمپور از وی اطاعت می کردند، با شنیدن اين خبر 

از رؤسای چانُف )مرکز الشار(، فَهرِه و مَگس 

ای  بین سرباز و ايرانشهر( کمك خواست و )قلعه

با دو هزار نفر پیاده و شترسوار برای مقابله با قوای 

حکومتی به بیرون از قلعه بمپور شتافت. نبرد 

فین يك ماه ادامه يافت و قوای کرمانی که با فرا طر

الح صرسیدن فصل گرما ماندن در بلوچستان را به 

دانستند، پس از گرفتن تعدادی اسیر و نمی خود

دريافت مبلغی پول دست از جنگ کشیدند و 

ای همراه يکی از نزديکانش خان نیز عريضهمحراب

م البا هدايايی به خدمت ظهیرالدوله فرستاد و اع

خان گروسی پس از اطاعت کرد. ابوالقاسم

ان را خمحراببازگشت در بم باقی ماند و فرستاده 

به کرمان اعزام کرد. ظهیرالدوله هدايا را پذيرفت و 

خان خلعت فرستاد و حکومت بمپور محراببرای 
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 کردو مضافات آن را به او واگذار کرد و تصريح 

 ای تسخیرخان بردر زمستان آينده ابوالقاسم که

ساير نواحی بلوچستان اعزام خواهد شد و از 

خان خواست با وی همراهی کند. همچنین محراب

 واوعده داد مناطق تصرف شده در بلوچستان به 

و نزد شاه از موقعیت وی حمايت  شودمیگذار وا

 (.71-73: 1391خواهد شد)روانبند،

خان در اوايل سال بعد با دو هزار نیرو ابوالقاسم

ان خمحراببرای تسخیر بلوچستان حرکت کرد. 

نیز چند تن از ريش سفیدان قومش را در 

ای بین بمپور و کرمان( به گردان )منطقهکوچ

استقبال وی فرستاد. پس از آن قوای نظامی به نیم 

فرسخی بمپور رسید و پنج روز توقف کرد. 

نیازهای آنان را تأمین  اينکهبا  ،ن نیزخارابحم

نمود؛ لیکن با دورانديشی از حضور در اردوگاه می

داری کرد. در اين مدت شهبازخان از بزمان با دخو

خان پیوست و سیصد شترسوار به ابوالقاسم

خان نیز پسر عمويش را با پانصد پیاده و محراب

شترسوار برای راهنمايی و کمك به اردوی 

خان به دلیل محرابسم خان گسیل کرد. لقاابوا

خان را اتحاد با خانِ فهره )ايرانشهر(، ابولقاسم

تشويق کرد به الشار حمله کند. وابستگان 

ای در الشار( خان نیز که در سرمیچ ) قلعهرابحم

 ردندکخان استقبال کردند، از ابوالقاسمحکومت می

و نیازهای سپاهیانش را تأمین کردند. به زودی 

که توسط سعیدخان اداره  ،نیروهای ايران به چانف

شد، وارد شدند. در چانف بین قوای ايران و می

اهالی الشار درگیری رخ داد. در اين بین چون 

خان از قبل کدورت داشت، محرابشهبازخان با 

کوشید بین سعیدخان و قوای دولتی واسطة صلح 

خان نیز سوگند خورد در صورت . ابوالقاسمشود

اعت سعیدخان، جان و مال وی در امان خواهد اط

برادر  ،بود. شهبازخان و ابوالمعصوم بیگ

به قلعه رفتند و با دادن اطمینان  ،خانابوالقاسم

سعیدخان را به اردوگاه آوردند و صلح برقرار شد. 

روز بعد سعیدخان هدايا و تعدادی غالم و کنیز را 

فرستاد.  ای اطاعت آمیز برای ظهرالدولههمراه نامه

خان بود و محراباين حوادث برخالف انتظار 

هنگامی که اردوی نظامی به بمپور بازگشت، وی 

همچنان به بهانة ناخوشی به استقبال نیامد؛ لیکن 

آذوقه و علوفه سپاهیان را تأمین کرد و هدايايی 

خان فرستاد تا به حاکم کرمان برای ابوالقاسم

ا ارسال کرد. تحويل دهد. خان فهره هم اموالی ر

خان نیز رهسپار کرمان شد و شهبازخان ابوالقاسم

 نیز به بزمان بازگشت. 

وم ــبرای بار س بعد،ال ــتان ســـدر زمس

 شد تانــخان مأمور فتح بلوچسمــــابوالقاس

(. اين بار ظهیرالدوله طی 73-75:1391)روانبند،

ای به وی دستور داد بمپور را تصرّف کند تا نامه

مناطق بلوچستان نیز گشوده شود. بدين ساير 

یز خان نرابحبمپور محاصره شد و م ةقلع ،ترتیب

با گردآوردن گروهی از ايالت بلوچ به جنگ با 

قوای ايران پرداخت. محاصره چهل روز طول 

خان پنهانی برای محراب ،سرانجام ،کشیدو

خان پیام فرستاد: گشودن قلعه بمپور ابوالقاسم

و اگر هم آن را تصرف کنی،  بسیار دشوار است

ظهیرالدوله ديگر به وجود يك سردار فاتح نیاز 

نداشته و بم و بلوچستان را به ديگری خواهد داد. 

خان با وی صلح کرد و ابوالقاسم ،پس از اين پیام

از راه ابطر به مگس رفت و با غارت اين مناطق به 
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خان را برای رابحبم بازگشت. وی هدايای م

 ةگشودن قلع که فرستاد و بهانه آورد ظهیرالدوله

به دلیل آنکه نمی توان در آن نقب زد و  ،بمپور

فصل گرما هم رسیده است، غیر ممکن است و 

 بايد تسخیر آن را به وقت ديگری واگذاشت.

خان چون از تبانی پنهانی محمدقاسم

خان اطالع يافت، کوشید رابحخان و مابوالقاسم

دست چستان را بهحکومت بم، نرماشیر و بلو

خان آورد؛ بنابراين، موضوع را به اطالع ابراهیم

خان از حکومت رساند و به همین سبب ابوالقاسم

 .شدبرکنار و محمدقاسم به جای وی منصوب 

محمدقاسم خان برای پنج سال حاکم اين 

با قوای ايران  ،مناطق بود و در طی حکومتش،بارها

کرد. در يکی از اين به بلوچستان لشکرکشی 

ها ظهیرالدوله نیز با برخی از خوانین بلوچ يورش

د. توانست بر بمپور دست يابحضور داشت؛ لیکن ن

خان را تشويق محرابسرانجام سعیدخان رودباری 

زد خان به نبه تسلیم کرد. روز بعد نیز محمد قاسم

واگذاری قلعه بمپور به  باوی رفته و اطمینان داد 

او امان داده خواهد شد. در پی اين مذاکرات 

خان که زخمی شده بود، خود را تسلیم محراب

 رد.قوای ايران ک

ظهیرالدوله پس از اين موفقیت، سردارانش را 

برای تسخیر ساير نواحی بلوچستان فرستاد. اين 

مگس و بعضی از  ،نیروها طی يك ماه فهره، ابطر

های منطقه سرباز را فتح کردند و با غنايم قلعه

فراوان و با برخی از رؤسای بلوچ به اردوگاه 

 (.76-78: 1391بازگشتند)روانبند،

ش مال ــان در دورة حکومتـخمــمحمدقاس

فراوانی از چپاول بلوچستان اندوخت و قدرت 

ال ـــرانجام نیز در ســای يافت. سزايندهـــف

م ادعای استقالل کرد. در پی اين 1822ق/1237

.  سرکشی، ظهیرالدوله به بم لشکر کشید

خان را برکنار کرد و بار ديگر ابوالقاسم محمدقاسم

بم، نرماشیر و سرداری  گروسی را به حکومت

بلوچستان منصوب کرد و به کرمان بازگشت. 

ابوالقاسم خان در ابتدای هر زمستان به بلوچستان 

رفت و رؤسا و حاکمان بمپور، فهره، ابطر، می

الشار، پُشته، فَنوج، مَگس، بُست، دِزَك، جالق، 

رسیدند و سرباز، گَه و قصرقند به حضورش می

. ظهیرالدوله در  کردندیرا تقديم م مالیات خود

م به تهران احضار شد و پسر 1823ق/1239سال 

کرد. وی بزرگش به امور کرمان رسیدگی می

م 1824ق/1240رانجام در تهران به سال ـــس

ان به پسرش ـــت کرمـــت و حکومــــدرگذش

 (.79-90: همانخان رسید)عباسقلی

 

تحدددوّالت بلوچسدددتان در دورا حکمراندددی   

 خانعباسقلی

خان، ايالت کرمان در با شروع حکومت عباسقلی

خان را ناامنی فرو رفت. وی بار ديگر محمدقاسم

به حکومت بم و بلوچستان منصوب کرد. 

 خان حکومتمحمدقاسم خان نیز با قتل ابوالقاسم

خان را پس محرابدست گرفت و اين نواحی را به

 .کرداز هشت سال حاکم بمپور 

خان ايالت کرمان لیخردانه عباسقحرکات بی

ترين خطای وی را در آشوب فروبرد. عمده

ت پنداشسرکشی علیه حکومت مرکزی بود. او می

چون لشکر روس آذربايجان و قفقاز را تصرف 

ادشاه و پ کندتواند از فرصت استفاده کرده است می
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؛ بنابراين، با هشت هزار نیروی کرمانی شودايران 

ی بلوچ مجهز به و چهار هزار شترسوار و تفنگچ

سه عراده توپ و دويست قبضه زنبورك در 

م از کرمان به سوی تهران حرکت 1827ق/1242

 فدر نزديکی يزد ،کرد. اين نیروها از کرمان تا انار

 به دلیل اينکه در ادامه ،پیشروی کردند. در اين محل

راه آب کافی برای اردو وجود نداشت، تصمیم 

طقه توپخانه از منگرفته شد نخست نیروی پیاده و 

خان و شمش عبور کنند و سپس عباسقلی

خان همراه سواره نظام از پی آنها محمدقاسم

حرکت کنند؛ لیکن اين نیروها پس از عبور از 

خان تجمع کردند و منطقه شمش در چادر فتحعلی

تر از خان را سادهاز آنجا که چپاول اموال عباسقلی

ند میم گرفترويارويی با دولت مرکزی ديدند، تص

اموال وی را تاراج و او را رها کنند. در پی اين 

تصمیم اموالی که ظهیر الدوله در طی بیست سال 

-406: 1377اندوخته بود، به تاراج رفت)سپهر،

 (. 69-76: 1371باستانی پاريزی، ؛ 404

اش شاهزاده خان نیز به نزد دايیعباسقلی

ز ا علی میرزا فرمانفرما به شیراز گريخت وحسن

آنجا به مازندران رفت. محمدقاسم دامغانی هم به 

قلعه بم پناه برد؛ اما چون او را به قلعه راه ندادند، 

رهسپار سیستان گرديد. سرانجام حکومت کرمان 

السلطنه داده شد. وی محمد و يزد به شجاع

خان را با تدبیر و حیله به کرمان فراخواند و قاسم

ايتخت نیز به دلیل او را به تهران فرستاد. در پ

چشمانش را در آوردند و به دامغان تبعید  خیانت

 (.406،408: 1377کردند)سپهر،

 

 السلطنهبلوچستان در دورا حکمرانی شجاع

مت شاه حکوخان، فتحعلیپس از شورش عباسقلی

حکمران فارس داد.  ،میرزاعلیکرمان را به حسن

 السلطنه را برای ادارة شهر به کرمانوی شجاع

فرستاد. اهالی که از اين امر ناخشنود بودند، نخست 

از ورود اين شاهزادة قاجاری جلوگیری کردند تا 

محمدحسین پیش خدمت سرانجام با تدابیر آقا

 خاصه شاه، به اطاعت از وی گردن نهادند.

ــال   ــا سـ ــا تـ ــدان فرمانفرمـ ــت خانـ حکومـ

(. در 407: همـــانم ادامـــه يافت)1832ق/1247

و در هـر   کردنـد زيـادی   هـای اين دوره شـورش 

ــه ــه    ناحی ــت ب ــتقالل برافراش ــم اس ــرداری عَل س

خــان نتوانســت حــاکمیتش طــوری کــه عباســقلی

ــتان را تثبیــت کنــد. بــا درگذشــت      در بلوچس

خـان حـاکم   خان نیـز پسـرش محمـدعلی   محراب

 (. 85: 1391)روانبند،شدبمپور 

های نواحی مرکزی در پی گسترش آشوب

شاه برای تحعلیايران، عباس میرزا از طرف ف

 میرزاها فرستاده شد. عباسسرکوب اين شورش

های اين مناطق چون پس از فرونشاندن ناآرامی

مأموريت داشت به اوضاع خراسان نیز سروسامان 

دهد، چندان به اوضاع بلوچستان نپرداخت و با 

الملك رهسپار سپردن حکومت کرمان به سیف

از اين  .(156، 1384خراسان شد)جهانگیر میرزا: 

تاريخ به بعد، شرق ايران و افغانستان مرکز ثقل 

و يك رشته  شدرويارويی بین ايران و انگلیس 

پیچیده بین دو کشور آغاز  مخاصمات طوالنی و

گرديد. کوشش اصلی انگلستان حفظ افغانستان به 

عنوان منطقه حايل در مرزهای هندوستان بود. اين 

مأمورانش در کشور در اجرای اين مقصود بر تعداد 

منطقه افزود و با تهديد نظامی به تضعیف حاکمیّت 



 13                                                         محمد پیری م.(1848تا1797ق./1264تا1212)پادشاهان قاجار با حکمرانان محلی بلوچستان چالش 
 

 

ايران پرداخت. دولتمردان انگلیس با ايجاد 

های داخلی در ايران به تداوم ناامنی در شورش

مناطق شرق و جنوب شرقی ايران دامن زدند و به 

هیچ يك از قراردادهايی که با ايران درباره عدم 

ه بودند، اعتنا دخالت در امور افغانستان بست

يکی از مأموران  .(38: 1359نکرد)کارلوترنزيو،

ان در ــی دربارة نقش دولت انگلستــانگلیس

های  فالت شرقی ايران می نويسد: مرز ناآرامی

شرقی ايران چون در مدخل هند قرار داشت، مورد 

عالقه مستقیم انگلیس بود. پس از معاهده 

نفوذ  چای، دولت ايران در صدد تحکیمترکمن

قبلی خود در اين مناطق برآمد؛ لیکن به اين دلیل 

که افغانستان و بلوچستان حافظ مرزهای خارجی 

شدند، انگلستان به حمايت هندوستان محسوب می

اطق در برابر دولت ايران ــکام اين منــاز ح

(. انگلیس برای 194-195: 1383پرداخت)رايت،

تحکیم نفوذش در سراسر بلوچستان از روش هديه 

دادن به حاکمان محلی يا ترساندن آنان استفاده 

 (.                         444: 1371کرد)کاظم زاده، می

میرزا جنوب شرق ايران با بازگشت عباس

. اهالی کرمان نیز شدمیدان رقابت مدعیان قدرت 

م حاک ،الملك آزرده بودند، از فرمانفرماکه از  سیف

دعوت کردند به شهر بیايد. وی نیز کرمان  ،فارس

را تصرّف کرد و با سپردن حکومت آن به هالکو 

ه السلطنه، بپسران شجاع ،میرزا و ابوسعید میرزا

 -171: 1384فارس بازگشت)جهانگیر میرزا،

169.) 

 

 تأثیر شورش آقاخان محالتی بر بلوچستان

 ،های نظامی حاکمان کرمان و بلوچستانتموفقیّ

های نتوانست پايه ،شاهدر عصر پادشاهی  فتحعلی

حاکمیّت ايران را  در جنوب شرق کشور تثبیت 

های داخلی کند. شکست از روسیه نیز بر ناامنی

ايران افزود و زمینة درگیری بین حاکمان نواحی 

 ويزد، کرمان و بلوچستان را فراهم آورد. سرداران 

ی گیری از گرفتارخوانین بلوچستان نیز با بهره

دولت مرکزی ادارة مناطقی چون بمپور را از دست 

 حکومت بیرون کردند.

پـس از بـه سـلطنت رسـیدن محمدشــاه، وی     

بـــه توصـــیة صـــدراعظمش میـــرزا ابوالقاســـم  

 بـه پـاس خـدمات    ،مقام حکومـت کرمـان را  قايم

ــه او    ــومتش، ب ــت حک ــی در تثبی ــان محالت آقاخ

(. پــیش از ايــن   19: 1370ار کرد)الگــار، واگــذ 

خــان زنــد حکومــت ايــن نــواحی در دورة کــريم

علی شـاه داده شـده بـود. پـس     به جدّ وی حسن

ــريم  ــرگ کــ ــدش   از مــ ــز فرزنــ ــان نیــ خــ

خـــان کرمـــان و بلوچســـتان را اداره ابوالحســـن

کرد. فرزندش آقاسـلطان محمـد نیـز بـا لقـب      می

-291: 1377آقاخــان بــر يــزد نفــوذ يافت)ســپهر،

 (.100-102: 1369الگار، ؛ 290

آقاخان پس از رسیدن به حکمرانی کرمان و 

ای پسران ــهورشــتان، کوشید به شــبلوچس

ها که در فاصله السلطنه و افغانان و بلوچشجاع

شاه و جلوس محمدشاه روی داده مرگ فتحعلی

بود، پايان دهد. با حضور آقاخان در کرمان دو پسر 

نشینی کردند و آقاخان عقبالسلطنه به بم شجاع

خان را با گروهی از عشاير برادرش ابوالحسن

عطاءاللهی که کیش اسماعیلی داشتند، به تعقیب 

آنان فرستاد. ايشان به سوی قندهار فرار کردند؛ 

های افغان و بلوچ يك سال در برابر لیکن دسته
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قوای آقاخان پايداری کردند. سرانجام بم و نرماشیر 

 فتح گرديد. توسط آقاخان

مقام به آقاخان روی هر چند محمدشاه و قائم

مقام، با برکناری و قتل قائم ،خوش نشان دادند

صدراعظم جديد حاج میرزا آقاسی توجهی به وی 

نکرد. پس از لشکرکشی محمدشاه به هرات، 

، دــنود بودنــها که از اين امر ناخشیـــانگلیس

از جمله  ،هايی را در مناطق مختلف ايرانشورش

دامن زدند. آقاخان گزينة  ،کرمان و بلوچستان

ها برای راه انداختن مناسبی برای انگلیسی

 رفت. ای به شمار میهای فرقهجنگ

 هک آقاخان اندکی بعد از تسخیر بم، خبر يافت

خان را برای برکناری وی محرابحکومت مرکزی 

و انتصاب فیروز میرزا به کرمان اعزام کرده است. 

آقاخان به استوارسازی ارگ بم   ،ی اين خبردرپ

ها پرداخت و برادرانش را که برای سرکوبی بلوچ

به بمپور و راور اعزام کرده بود، به بم فراخواند. با 

رسیدن قوای دولتی، آقاخان که تاب مقاومت 

نداشت، از حاکم فارس درخواست کرد بین او و 

خان محمدصادق ،شاه پادرمیانی کند. به اين ترتیب

پسر عموی محمدشاه نزد آقاخان رفت و وی را 

امان داد و از قلعه بم به اردوگاه آورد؛ لیکن 

 درنگ او را دستگیر، اموالش را مصادره و هشتبی

ماه در کرمان زندانی کردند. با دست کشیدن 

محمدشاه از محاصرة هرات، آقاخان نیز اجازه 

 هيافت به تهران برود.محمد شاه با اين شرط ک

گیری اختیار کند وی را بخشیده وآقاخان به گوشه

 ،محالت باز گشت و نخستین مرحلة شورش وی

 
 

 

 

 

 (. 21-22: 1370پايان گرفت)الگار، ،به اين ترتیب

دولت انگلیس در جريان محاصرة هرات کوشید 

بلوچستان را از ايران جدا کرده و به امیرنشین کابل 

م شهر و تهاجواگذار کند؛ لیکن با رفع محاصره اين 

عام لها و قتکه شورش افغان ،انگلیس به افغانستان

ور را در پی داشت، سیاست ــقوای اين کش

ها تغییر کرد و تصمیم گرفتند تا سراسر انگلیسی

 ای مستقل در دستبلوچستان را به صورت منطقه

حاکمی وفادار به خودشان قرار دهند. در نتیجه 

ا به ذ ايران ربلوچستان غربی تحت نفو کوشیدند

حکومت کالت يا بلوچستان شرقی الحاق کنند. 

خان محرابحاکم بلوچستان شرقی در اين زمان 

نارويی بود. وی تعهد کرد که به آن کشور برای گذر 

از بلوچستان برای ورود به افغانستان کمك کند؛ اما 

و  دکردنقوای انگلیس حمله بلوچ ها به در بین راه 

ه ها ک. انگلیسیرساندنده قتل ب را تعدادی از آنها

خان برخالف تعهدش عمل محرابکردند گمان می

رف ـــره و تصــاصــ، کالت را مح تــاسکرده 

آنان با گماردن  .م(1839کردند)پنجم نوامبر 

نیروهای انگلیسی يا افراد دست نشانده، تسلط خود 

 . کردندرا بر منطقه تثبیت 

فرماندهی نیروهای به   2دستیار کاپیتان بین 1الودی

نواز خان به عنوان خان نظامی قلعه کالت، و شاه

کالت معرفی شدند. شاه شجاع نماينده حکومت 

هندی انگلیس و مجری طرح بلوچستان بزرگ نیز 

بر مناطقی مانند ماستونگ، کويته، کچ گنداوا تسلط 

ط رانجیت ــدوداجیل نیز توســهرن ت وـــياف

                                                           
1. Lavedy 
2.Capitan bean  
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دالی اداره ـدخان ابمحمتـــپیمان دوسهم1سینگ

خان شد. خاران زير سلطه آزادخان بود و عیسیمی

خان بر بگوانا  و رشیدخان بر کمال ،بر ناحیة وَد 

تند. تمامی اين مناطق در ــسلط داشــزهری ت

 بلوچستان شرقی قرارداشتند.

که همزمان با شورش  ،هاادامه سرکشی بلوچ با

ها که سیــم بود، انگلی1841ا در سال ــهافغان

ر ها پايان دهند، بار ديگتوانستند به اين ناآرامینمی

ه های بومی افتادند. آنان ببه فکر استفاده از نیروی

که پس از -خان پسر سهراب ،سوی نصیرخان دوم

ها به آزادخان حاکم قتل پدرش توسط انگلیسی

دست دوستی دراز کردند  -خاران پناهنده شده بود

ای که منافع بستن عقدنامه و با وعدة حمايت و

کرد، وی را به امارت دولت انگلیس را تأمین می

م(. بريتانیا با اين 1841کالت منصوب کردند)

گاه ــت هم خود را از حمالت گاه و بیــسیاس

خان رهانید و طرفداران میرنصیر دوم پسر محراب

نشانده در کالت هم وی را به عنوان حاکم دست

ها را نیز به دست ت بلوچبه کار گرفت و رضاي

آورد. در اين عهدنامه توافق شد انگلستان در هر 

تواند پايگاه نظامی ايجاد کند و جای بلوچستان می

. نصیرخان و کندخان کالت هم بايد به آنها کمك 

رّر و مق شدندگذار انگلیس جانشینانش نیز خراج

کالت حضور  شد يك مشاور انگلیسی همواره در

خان کالت موظف است با او  داشته باشد و

همکاری کند. در اين قرارداد قید شده بود که خان 

 با هیچ يك از کالت حق انعقاد عهدنامه

 همسايگانش را بدون اجازه دولت انگلیس ندارد.

که نقش ، کومت قاجارــان حــدر اين زم

 

1.Ranjit Singh 

ای درك کرده بود، بلوچستان را در معادالت منطقه

ان را در بلوچست خود یّتبا تمام توان کوشید حاکم

غربی حفظ کند؛ اما حکومت کالت که از جانب 

شد، مانعی مهم در کمپانی هند شرقی حمايت می

محدودة تسلط  ،اين راه بود و به همین دلیل

حکومت ايران از حدود خاران و مکران فراتر 

 نرفت. 

هـای مکرانـی بـه اتحـاد     به دلیل اينکـه بلـوچ  

شــدند و نیــز یهــای کالتــی راضــی نمــبــا بلــوچ

نبــودِ قــدرت کــافی در حکومــت دســت نشــاندة 

ــرقی      ــش ش ــردن بخ ــمیمه ک ــرای ض ــالت ب ک

بلوچســـتان تحـــت حاکمیـــت ايـــران، دولـــت 

انگلیس به اوضـاع داخلـی ايـران چشـم دوخـت      

ــرای     ــاملی ب ــا ع ــايد در آنج ــا ش جداســازی  ت

ــد  ــدا کن ــتان پی ــری بلوچس ــا،)ناص -161:1388نی

کــه (. در چنــین شــرايطی آقاخــان محالتــی 160

م زمینــــة شورشــــی تــــازه را 1839ق/1255از 

ــورد    ــود، م ــرد ب ــاز ک ــت قاجــار آغ ــه حکوم علی

لــیس قــرار گرفــت. آقاخــان بــه بهانــة گتوجــه ان

ــپتامبر  1ق/ 1256رجـــب  4ســـفر حـــج در  سـ

از محــالت بیــرون رفــت. وی بــا جعــل  م 1840

هـــايی از طـــرف محمدشـــاه مبنـــی بـــر  نامـــه

واگـــذاری حکومـــت کرمـــان، کوشـــید بـــدون 

ــرد؛  درگیــری ح ــه دســت گی کومــت کرمــان را ب

لیکن هنوز در مهريـز يـزد بـود کـه بهمـن میـرزا       

ــب او     ــه تعقیـ ــد و بـ ــاخبر شـ ــت بـ از واقعیـ

پرداخــت. در جنگــی کــه روی داد، بهمــن میــرزا 

ــت.     ــزد گريخ ــه ي ــورد و ب ــختی خ ــت س شکس

هــای کوچــك ديگــری نیــز در آقاخــان پیــروزی
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برخورد با قوای دولتـی بـه دسـت آورد و بـرای     

گـاهی مسـتحکم بـرای تصـرف کرمـان،      ايجاد پاي

بــر آن شــد تــا شــهر بابــك را کــه توســط        

شـد، تصـرف   خـان امیـر قنـدهار اداره مـی    کهندل

خــان پــس از تســخیر افغانســتان بــه کند.)کهنــدل

دســت قــوای انگلــیس بــه دربــار ايــران پناهنــده 

 شده بود(. 

ان را برای ــان برادرش محمدباقرخــآقاخ

یرجان فرستاد و آوری نیرو و آذوقه به سجمع

خودش به روستای رومنی نزديك شهر بابك 

نشینی کرد؛ اما پس از چند روز خبر يافت عقب

محمدباقرخان به محاصرة نیروهای هوادار دولت 

ايران درآمده است. آقاخان به زحمت توانست 

برادرش را از محاصره درآورده و به سوی فارس 

بگريزد. در اين هنگام حکومت انگلیسی هند 

سعیدخان بلوچ را با مهمات و چند قبضه توپ به 

کمك آقاخان فرستاد. با دريافت تجهیزات انگلیسی 

آقاخان بر قوای دولتی پیروز شد و گروهی از 

: 1353سپاهیان محلی نیز به وی پیوستند)محمود،

 (. 90-91: 1391روانبند، ؛ 2/520

ها نیروهای دولتی به فرماندهی در پی اين شورش

خان به منطقه فرستاده شدند. وی در اوايل اهللحبیب

خان م به کرمان رسید. علی1841ق/1257سال 

 اهلل خان برایالری نیز در همان سال به کمك حبیب

سرکوب شورشیان بلوچ همراه با سه هزار تفنگچی 

(. نیروهای 781: 1367ی، يفرستاده شد)حسینی فسا

متحد در اين ناحیه شکست سختی به قوای آقاخان 

وارد کردند. شورشیان که ديگر توان مقابله با قوای 

خان را در خود علیاهلل خان و فضلحبیب

 

                                                           
1. Rawlinson 

ديدند، از راه سیستان، الش و جوين به قندهار نمی

از  1 عقب نشستند و در نزديك قندهار راولینسون

ق. 1257ذيقعده  17آنان استقبال کرد. آقاخان در 

روزانه  وارد قندهار شد و حکومت انگلیسی هند

پرداخت)خورموجی، صد روپیه خرج اقامتش را می

1363 :31.) 

 

 بلوچستان پس از شکست آقاخان محالتی

 ،حاکم بمپور و بلوچستان ،خان نارويیمحمدعلی

تان و ــای داخلی بلوچســـهورشـــپس از ش

تقالل ـــای دولت مرکزی ،عَلم اســـهگرفتاری

به  و کردبرافراشت. وی از شورش آقاخان استفاده 

: 1348کرد)واتسون،اندازی ايالت کرمان دست

اهلل خان از کرمان مأمور (. به همین دلیل حبیب312

. دلیل اصلی اعزام امیر توپخانه به شدفتح بمپور 

خان در علیکرمان و بلوچستان، ناتوانی فضل

اه، با فرمان محمدشبرقراری امنیت  بلوچستان بود. 

نیز که به  ،برادر کهندل خان افغان ،خانمهردل

دولت ايران پناهنده شده بود، برای ياری وی اعزام 

. او نیز با يکصد سوار به طرف بلوچستان شد

حرکت کرد و حصار مستحکم بمپور به محاصره 

درآمد. سرانجام با پیوستن امیر سعید خان بلوچ که 

ه رسید، بمپور به تصرّف با هزار شترسوار از را

(. امیر توپخانه 10/8280: 1380درآمد)هدايت،

توانست با تصرف بمپور نفوذ دولت ايران در 

بلوچستان را به میزان قابل توجهی افزايش دهد؛ 

لیکن به زودی حوادثی به وقوع پیوست که بار 

 ديگر منطقه را در آشوب فرو برد. 

وی ر از حوادثی که پس از گشودن قلعه بمپور
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ان خاهللداد، قتل عام اهالی اين شهر توسط حبیب

بود. در اين زمینه يکی از مورخان قاجاری 

در روزی که امیر توپخانه به شکار »... نويسد: می

اشتغال داشت و در اردو نبود همانا سربازی به يکی 

اندازی خواست. آن از عورات اسیر بمپوری دست

ن را ست نسوافرقه با يکديگر موافقت جسته، نخ

بکشند، آنگاه به فوج به محاربه در آمدند. جوی 

خون جاری گرديد و بسیاری مقتول شدند. بعد از 

مراجعت امیر توپخانه چون متفرق نشدند، مجدداً 

قشون نظام طغیان و ازدحام گرفته در قتل آن طايفه 

اهتمام تمام کردند و امیر توپخانه ... چندين هزار 

قیقه الحر و قتیل کرد...که فیکس از آن طوايف اسی

رضا نداده ... و  داًپادشاه عدالت پناه بدان حد اب

 فرمود ايیــــرا رهـــد اســـدگان را از کمنــمان

 (.10/8281: 1380)هدايت،

اهلل خان در حالی که اسیران شورشی را حبیب

برد، برای سرکوبی در قل و زنجیر همراه می

؛ پیش رفت« دهارقن»طوايف بلوچ تا پنج منزلی 

های فزون از اندازة لیکن با رسیدن خبر خشونت

 . امیرشدامیر توپخانه، وی به پايتخت احضار 

توپخانه اسیران را به تهران برد. در مسیر راه جمعی 

از آنان تلف،  برخی زندانی و بعضی هم به 

کدخدايان محالت داده شدند. محمدشاه برای 

ای طپانچه قدردانی از خدمات امیر توپخانه

نشان به وی هديه داد. ديگر سرداران سپاه الماس

شان خلعت نیز هر کدام فرا خور خدمات

 (.746: 1377گرفتند)سپهر،

 

 خان بلوچستان در دورا حکومت عباسقلی

پس از فتح بمپور، دولت ايران برای پیشگیری از 

یر را به خان جوانشعباسقلی ،نارضايتی بیشتر اهالی

تان منصوب ــــکرمان و بلوچسکومت ــح

(.پیش از اقدامات 10/8285: 1380کرد)هدايت،

امیر توپخانه حاکمیت ايران بر بلوچستان تنها به 

شد و اگر گاهی امیر يا حوالی بمپور محدود می

س کرد، پسرداری به مناطقی دورتر لشکرکشی می

 از بازگشت لشکريان، ديگر اثری از حاکمیت ايران

  خانمحمدعلی ماند. سرکوبباقی نمیمنطقهدرآن 

نارويی توسط امیر توپخانه با نفوذی وسیعی که در 

تر زهر چشم بلوچستان داشت، از خوانین کوچك

گرفت و تا حدی اطاعت دولت ايران را گردن 

پرداختند. اکنون شان را به موقع مینهاده و مالیات

یدند با ــسیاست قاجارها تغییر کرد و کوش

آمیز سرداران محلی ی و برخورد مالطفتــدلجوي

و اهالی را جذب کرده، از تجديد شورش در منطقه 

و اتحاد آنان با خوانین نواحی شرقی و حوزة 

  یاست بهــرای اين ســسندجلوگیری کنند. اج

خان جوانشیر حاکم جديد کرمان و عباسقلی

سپرده شد. وی نیز به شیوة مطلوبی اين  ،بلوچستان

انجام داد. محمدشاه برای جبران  مأموريت را

های گذشته، فرمان داد اسیرانی که به رحمیبی

تهران برده و در اطراف به فروش رسیده بودند، 

خان برای خريداری و آزاد شوند. عباسقلی

پرداخت . با آنکه بازخريد هر فرد يك تومان می

م کتعداد زيادی از اسیران تلف شده بودند، دست

د تومان مخارج بازگرداندن آنان سه هزار و ششص

شد. مبالغی نیز صرف آذوقه و دادن بذر و وسايل 

خان و ديگر بزرگان بلوچ را . محرابشدزراعت 

نیز با بخشیدن خلعت مورد لطف قرارداد . بدين 

اوضاع بلوچستان آرام شد. به دستور وی  ،ترتیب
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در گرفتن مالیات با اها لی مدارا کردند و تا آنجا 

چنانچه در حوزة  کردشان داد که اعالم نرمش ن

حکومتی وی مالی به سرقت برود و نتوانند از 

سارقین بازپس گیرند، خودش خسارت وارده را 

(. تجارت 765: 1377جبران می کند)سپهر،

بلوچستان که مدتی تعطیل شده بود، رونق گرفت 

. در نرماشیر نیز دويست شدو قلعه بم مرمّت 

محافظت راهها گماشته تفنگچی شترسوار برای 

 (.10/8296: 1380شدند)هدايت،

اقداماتی که برای تأمین آسايش اهالی  به رغم

رسد حاکم جديد نیز ، به نظر نمیداده شدانجام 

توانسته باشد از دست درازی سربازان به اموال 

مردم جلوگیر کند. آنان به فرامین فرماندهان نظامی 

تا جايی که دادند خويش بیش از حاکم اهمیت می

خان می خواست  برای تفريح از شهر اگر عباسقلی

شان به خارج شود، سربازان بدون اجازه فرمانده

به  ،دادند. به همین دلیلوی اجازه خروج نمی

های ناامنی در اين ايالت پديدار شد نشانه ،زودی

و وی نیز پس از دو سال به تهران احضار 

 (.94-95: 1391)روانبند،شد

خان را علیم فضل1843ق/1259در  محمدشاه

 گماشت بار ديگر به حکومت کرمان و بلوچستان

(. با ورود حاکم جديد در 789:1376)وزيری،

که در بمبئی ساکن بود،  ،م آقاخان1844ق/1260

برادرش محمدباقرخان را با پول نقد و تدارکاتی 

که حکومت انگلیسی هند تدارك ديده بود، به 

ن ان پس از ورود به بلوچستابلوچستان فرستاد. آن

دو هزار سوار و به در عرض سه چهار ماه نزديك 

تفنگچی فراهم آوردند. برادر آقاخان هدايايی را 

برای بزرگان روستاها فرستاد و از آنها دعوت کرد 

به او بپیوندند. چندين نامه و سفیرانی نیز نزد 

خان ناروئی فرستاد و درخواست کرد محمدعلی

لیم کند و وعده داد در صورت بمپور را تس

اش برای تصرف کرمان، حکومت آن شهر همراهی

خان اين به وی محول خواهد شد؛ لیکن محمدعلی

پیشنهاد را نپذيرفت و محمدباقرخان برای تصرّف 

قلعه بمپور آن را محاصره کرد. دو طرف به جنگ 

پرداختند و آقاخان برای تقويت قوای برادرش 

نفس و پول و تجهیزات پیوسته نیروهای تازه

یشتری افراد ب ،روز به روز ففرستاد. بدين ترتیبمی

به طمع دريافت پول و انعام به قوای محمدباقرخان 

خان در طول مدت درگیری پیوستند. محمدعلیمی

رد؛ کخان تقاضای کمك میپیوسته از فضلعلی

لیکن ثمری نبخشید و دست تنها به مقابله ادامه 

 (.95-96: 1391داد)روانبند،

آقاخان نیز در هند بیکار ننشست و برای جلب 

نظر خوانین بلوچستان ، برای آنها  خلعت و 

ای آنان را برای فتح بمپور مواجب فرستاد و در نامه

 به»... تشويق کرد. وی در اين نامه تأکید کرد: 

الیه افزودم و حکم کردم اگر استعداد برادر معزّی

قه نکنند و حتماً ده لك هم خرج بشود، مضاي

: 1353محمود،«)بنفهل]بمپور[ را تسخیر نمايند...

523.) 

آقاخان سپس به بمبئی رفت و برادر ديگرش 

خان را نیز برای کمك به بلوچستان ابوالحسن

م 1846ق/1262رانجام در زمستان ــتاد. ســفرس

خان از کرمان با دو هزار نیرو و سه عراده فضلعلی

ت کرد و دو تن از توپ به سوی بمپور حرک

سرداران بلوچ طرفدار دولت ايران را پنهانی نزد 

رؤسای بلوچی که به برادر آقاخان پیوسته بودند، 
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فرستاد تا آنان را تشويق کند برادر آقاخان را 

خان که از دستگیر و تحويل دهند. ابوالحسن

و سی نفر از  موضوع باخبر شده بود، با خانواده

بهار متواری شد. خدمتکارانش به طرف چا

نیروهای بلوچ به تعقیب وی پرداختند و سرانجام 

اش را اسیر و اموا لش را غارت کردند. او و خانواده

پس از تصرف قلعه بمپور، نیروهای حکومتی 

ضمن گوشمالی شورشیان نواحی اطراف، به کرمان 

خان نیز برای مجازات به بازگشتند. ابوالحسن

 (.97 -98:  1391تهران فرستاده شد)روانبند،

تراشی با شکست آقاخان، سیاست فرقه

خان نیز انگلستان در بلوچستان ناکام ماند. فضلعلی

در طی دوره حکومتش به صورت متوالی به 

بلوچستان نیروهای نظامی اعزام کرد و پیوسته 

کوشید امنیت اين نواحی را تأمین کند. يك بار می

يکی کرمان ای از اشرار بلوچ در نزدهم که طايفه

دست به چپاول گشودند، به سرعت آنها را 

سرکوب کرد. در بازگشت از اين عملیات بود که 

: 1376خبر فوت محمدشاه را دريافت کرد)وزيری،

793-790.) 

ی هاموفقیت که به رغمرسد چنین به نظر می

خان در مقابله با فرقه اسماعیلیه، وی فضلعلی

چندان هم در امر حکومت موفق نبوده است. 

خان در های فضلعلیهايی درباره ناکامیگزارش

مقابله با دزدان و راهزنان وجود دارد . با اين حال 

وی گويا درصدد بوده حکومت يزد را نیز ضمیمه 

از فوت محمد  (. پس252: 1377کرمان کند)سپهر،

شاه اهالی منطقه به محض شنیدن خبر درگذشت 

وی برای برکناری فضلعلی خان و بیرون کردن 

لشکريانش متحد شدند و دست به شورش زدند. 

رد، بخان نیز که در خارج شهر به سر میفضلعلی

خان را به شهر فرستاد. در اين پسرش محمدعلی

ه اهالی ک خان فرمانده محافظان ارگ بابین عبداهلل

در اين محل پناه گرفته بودند، همراه شد و بین او 

خان به دلیل عصبیت قومی درگیری و محمدعلی

ايجاد شد. سربازان طرفین دست به تفنگ بردند. 

خان برج ارگ را به توپ بست؛ لیکن محمدعلی

 خان استیالسرانجام سربازان ماليری بر محمدعلی

خان تند که عبداهلليافته قصد زندانی کردن او را داش

ممانعت کرد. اين وضعیت ناپايدار تا ورود 

مؤيدالدوله از طرف ناصرالدين شاه تداوم يافت و 

ای سامان  اندازه با ورود وی امور ايالت تا

 (.311-312: 1384گرفت)جهانگیر میرزا، 

 

 اهمّیت بلوچستان برای دولت انگلیس   

از آغتوجه دول اروپايی به ايران از عصر صفويه 

ای دو شد. البته اين روابط در اين دوره تا اندازه

سويه بود؛ اما در دوره قاجار با توجه به ضعف 

دولت ايران و فشار نظامی روسیه بر ايران يك 

ن از اي ،از جمله انگلیس ،سويه گرديد. اروپايیان

شان استفاده ضعف در جهت منافع استعماری

ر عصر کردند. روابط جديد ايران و انگلیس د

شاه نیز در چارجوب حفظ مستعمره هند حعلیتف

 شکل گرفت. 

به مرزهای  ،شاه حاکم افغانستانبا هجوم زمان

هند، انگلیس کوشید برای دفع اين تهديد از توان 

نظامی ايران استفاده کند و به همین سبب 

خان )بهادر جنگ( را به ايران اعزام کرد علیمهدی

م( را برای حمله  1798-9ق/1313شاه )تا فتحعلی

خان به افغانستان تشويق کند. مهدی علی
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داشت که بر اثر  فريبکارانه در دربار ايران اظهار

ها هزاران نفر از شیعیان نواحی تاخت و تاز افغان

و  اندالهور به قلمرو کمپانی هند شرقی پناه آورده

شاه جلوگیری کند، ثواب اگر شاه ايران از ظلم زمان

 ،اه خدا و وطن انجام داده است. ویبزرگی در ر

شاه را تشويق کرد تا به محمود میرزا و  چنین،هم

دست گیری قدرت در فیروز میرزا برای به

 (.120-121: 1348افغانستان کمك کند)واتسون،

علی خان در ايران، زمان با حضور مهدیهم

يدار و د« حاج ابراهیم کالنتر»شاه نیز با سفیر زمان

تقاضا کرد از شاه بخواهد خراسان را از صدراعظم 

 سببها واگذار کند. اين درخواست به افغان

اد د و به صدراعظم دستور شدشاه ناراحتی فتحعلی

پادشاه ايران مصمّم  که شاه برساندبه اطالع زمان

است قلمرو ايران را در جنوب شرقی به مرزهای 

دوران صفوی برساند و حاکمیّت کامل دولت ايران 

ر هرات، مرو، بلخ، کابل، قندهار و نیز نواحی را ب

شاه تبت، کاشغر و سیستان برقرار سازد. فتحعلی

چنین دستور بسیج نیرو برای تصرّف اين مناطق هم

 را داد.

صدور اين فرمان زنگ خطر را برای انگلیس 

به صدا درآورد. سیاستمداران آن کشور از نفوذ 

و برقراری معنوی ايران در هندوستان آگاه بودند 

حاکمیّت ايران در اين نواحی را برای مستعمره 

دانستند؛ لیکن در اين مرحله هندی خطرناك می

حساسیت چندانی نشان ندادند و بیشتر در انديشة 

شاه بودند. به همین دلیل رفع خطر فوری زمان

دومین هیأت سفارت به رياست جان مالکوم در 

گسیل شاه م را به دربار فتحعلی1800ق/1215

 0(123-125:  1348کردند)واتسون،

گرگر از اولین کسانی بود که بر لزوم مك

شناسايی نواحی مجاور هندوستان تأکید 

(. انگلیس هم که به عمق 38: 1363کرد)سايکس،

های پیرامون خبری خود نسبت به سرزمینبی

هندوستان پی برده بود، مأموران شناسايی متعددی 

رد. متکاف به پنجاب، را به اين مناطق اعزام ک

استوارت الفنیستون به افغانستان، چارلز مانت

کريستی و هنری پوتینچر نیز به ساير مناطق 

(. 378: 1387پیرامون هند گسیل شدند)آوری ، 

سفیر انگلیس در ايران نیز به گردآوری اطالعات 

ای از شیراز گزارش داد پرداخت و مالکوم طی نامه

صرف پژوهش در تاريخ  که همه اوقات فراغتش را

کند. وی سروان گرانت را به اين کشور می

های مکران اعزام کرد تا چگونگی نفوذ يك کرانه

سپاه اروپايی از سواحل جنوبی ايران به هند را 

بررسی کند. گرانت نیز از چابهار تا بمپور برای 

گردآوری اطالعات به گشت و گذار پرداخت. 

ر سوم راهی ايران مالکوم هنگامی هم که برای با

م( کريستی و پاتینجر را  که تازه 1810ق/1225شد)

از شناسايی نواحی اطراف سند بازگشته بودند، به 

بلوچستان فرستاد تا مرزهای شمال مکران را 

شناسايی کنند. اين دو نفر پس از ورود به سواحل 

مکران از کالت عبور کردند و در منطقه نوشکی از 

نخست از راه سیستان به  هم جدا شدند. کريستی

 شدهرات رفت و از آنجا راهی کوير مرکزی ايران 

س از ر نیز پجو سپس از يزد به اصفهان آمد. پاتین

گشت و گذار در بلوچستان، به سواحل مکران 

رسید و از آنجا به کرمان، شیراز و اصفهان رفت. 

وی در اين سفر با تعدادی از رؤسا و بزرگان 

و اطالعات مهمی از وضعیّت  بلوچستان ديدار کرد
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دست آورد)پاتینچر، قبايل ساکن بلوچستان به

(. مالکوم پس از 205: 1383؛ رايت، 120: 1348

دريافت گزارش افسرانش در خصوص اهمیت اين 

اطالعات نوشت: دربارة عملی بودن رخنه قوای 

نظامی از طريق سیستان، بلوچستان يا مکران به 

وجود نداشت؛ اکنون  هندوستان، اطالعات چندانی

بر اساس اطالعات تازه دربارة طبیعت اين مناطق 

تواند اقدامات دفاعی آينده انجام و اهالی، می

 (.379: 1387گیرد)آوری ، 

در تمامی قراردادهايی که بین ايران وانگلیس 

، تأکید اصلی بريتانیا اين بود که از شدمنعقد 

 به خصوص ،هرگونه حرکت قوای نظامی اروپايی

از ايران به طرف هندوستان جلوگیری کند؛  ،فرانسه

لیکن به مرور دولتمردان آن کشور دريافتند که 

خطر فرانسه امری فرعی است و تهديد کنندة 

اصلی منافع آنها در هند، روسیه است و ايران مطیع 

 ند.دانستروسیه را نیز برای هندوستان خطرناك می

 

 گیرینتیجهبحث و 

آمدن قاجارها، گرچه بلوچستان در آغاز روی کار 

 ،در عمل ،کردبه ظاهر از دولت ايران اطاعت می

دولت مرکزی تسلطی به اين نواحی نداشت. 

 پرداختند و اغلبسرداران بلوچ مالیات ناچیزی می

کردند. با از پرداخت آن نیز شانه خالی می

م( وحدت 1795ق/ 1209درگذشت نصیرخان)

وانین با هم به داخلی بلوچستان فروپاشید و خ

ی های بازرگانجدال پرداختند. ناامنی بلوچستان راه

کرد و دولت ايران به قدری شرق را نیز مسدود 

ناتوان بود که نتوانست اقدامی مناسب برای ايجاد 

 ،آرامش در منطقه انجام دهد. دولت قاجار

تسلطی بر سواحل جنوب شرق نداشت  ،همچنین

ر، باهوکالت، سرباز های بمپور، چابهاو سران تیره

شان و ديگر مناطق بلوچستان با استقالل به حیات

دادند. دولت انگلستان نیز با اهداف ادامه می

ان های بلوچستاستعماری برای افزايش نابسامانی

کرد و افرادی مانند آقاخان محالتی ريزی میبرنامه

انگیخت و تجهیز مرکزی برمی را علیه دولت

شاه و محمدشاه هم تحعلیهای فکرد. کوششمی

برای به انقیاد در آوردن خوانین بلوچ ثمری 

نبخشید و حاکمیت ايران از منطقه بمپور فراتر 

رفت؛ لیکن اقدامات حاکمان اين ايالت برای نمی

ان را شهای قدرتخوانین بلوچستان پايه  مقابله با

در عصر ناصرالدين شاه  ،و سرانجام کردسست 

بخش غربی بلوچستان تثبیت حاکمیّت ايران بر 

 .شد
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