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میشـــوند .دلیل دوم ،رفاقت دیرین عین الدوله
با «میرزا احمد عالءالدوله» حاکم تهران اســـت،
عـــاء الدوله مســـبب فلک کـــردن فروشـــندگان
قند در آذر ســـال  ۱۲۸۴در بـــازار تهران بود و آغاز
تحصنهـــا و اعتراضهـــای مدنـــی را در ایران به
وجود آورد .سومین دلیل ،بیحرمتیهایی بود که
عینالدوله نســـبت به مجتهدیـــن و فقهای عصر
خود انجام میداد .تمامی این عوامل باعث شد
که عینالدولـــه در نظر مشـــروطهخواهان فردی
منفور باشـــد .او یکی از مخالفین اصلی تأســـیس
عدالتخانه بود و در نهایت با توجه به فشار اقشار
مختلف تسلیم این موضوع شد و در برابر امضای
قانون اساسی مشروطه سکوت اختیار کرد .گرچه
او در سالهای آغازین مشروطه ،تأسیس مجلس
اول و مرگ شاه از صحنه سیاست کشور دور شد،
اما با باال گرفتن اســـتبداد در دوران «محمد علی
شـــاه» دوباره ظهور کـــرد .او بهعنوان ناجی شـــاه
جوان و به حکم او به تبریز رفت و با آزادیخواهان
و مشـــروطهطلبان به ســـرکردگی «ســـتارخان» و
«باقرخان» نبردهای خونینـــی کرد اما در نهایت
تـــوان رویارویـــی با این خشـــم نهفته مـــردم را از
دست داد .ناجی شکستخورده پس از بازگشت
به پایتخـــت و فتح تهران در  22تیر  1288خود را
در اختیار ســـران فاتح «سردار اســـعد بختیاری»
و «محمدولی خان تنکابنی» قرار داد .این دو نیز
وی را عفو کرده و عینالدوله رسماً تا چندین سال
از مناصب دولتی دور افتـــاد .عمارت عینالدوله
در تهران ،یادگار روزگار این مشروطهستیز است،
جایـــی بکر بـــرای فـــرار از هـــرج و مرجهـــای آن
روزهای تهران .در سال  1293با استعفای «حسن
مســـتوفیالممالک» شـــاه جـــوان «احمدشـــاه
قاجـــار» دوبـــاره از عینالدوله دعوت کـــرد که به
منصب رئیسالوزرایی خود بازگردد .عبدالمجید
میـــرزا عینالدولـــه در بیـــن ســـالهای  1294الی
 1296دوبـــاره به دولت بازگشـــت .مـــرگ برخی
سران مشـــروطه که وی را از صحنه سیاسی کشور
دور کـــرده بودند ،شـــاید یکی از عوامل باز شـــدن
شـــرایط سیاســـی برای بروز دوباره سیاســـتهای
عیـــن الدولـــه در دولت قاجـــار پـــس از تصویب
نماینـــدگان مجلس در ســـال  1294بـــود ،در این
واقعه مشخص نیســـت که چرا نمایندگان مردم
دوباره به سمت یکی از مخالفین حکومت مردم
بازگشـــتند .او در یک دوره یکساله دوباره استعفا
داد و پس از رئیس الوزرایی برخی از بزرگان قاجار
دوباره به آن منصب بازگشـــت .در کودتای ســـوم
اسفند  1299سران قوای قزاق پس از فتح تهران،
صاحب منصبان قاجار را بازداشـــت کردند ،عین
الدولـــه نیز حـــدود  4مـــاه در زنـــدان کودتاچیان
بـــود تا پـــس از ســـقوط دولت «ســـید ضیاءالدین
طباطبایی» آزاد شد و بخشهای بزرگی از اموال
خود را بـــه جهت بدهی از دســـت داد؛ مردی که
خود در مقام شاهی به ســـر میبرد ،سرانجام در
تاریخ  10آبان  1306و در ســـن 90سالگی در فقر و
تنگدستی از دنیا رفت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است

مصطفی کمال آتاتورک و تاریخ ترکیه

اصرار بر فراموشی میراث شرقی
با سقوط امپراطوری عثمانی
در پایـــان جنـــگ جهانی اول
در  ۱۱نوامبـــر  ۱۹۱۸میـــادی،
«مصطفـــی کمـــال پاشـــا»
متولد ســـال  ۱۸۸۸سالونیک
مونا فاطمینژاد یونان ،بر بقایای آن سرزمین
کارشناسارشد تاریخ
در آســـیای کوچـــک ،رهبری
بیرقیب بـــود که با همفکران خود برای شـــروعی
دوبـــاره از هیچ کوششـــی دریغ نکرد« :ما از شـــرق
آمدهایم اما بهســـوی غرب میرویم» مانیفست و
بیانیه مهمی بود که مصطفی کمال پاشا با انتشار
آن در همان ابتـــدای کار ،نگرش خاص خود را به
برنامههای نوسازی آشکار کرد .در نظر او راه نجات
ترکیـــه ،فرامـــوش کردن میـــراث شـــرقی و اجرای
اصالحات با الهام از تمدن غربی بود؛ دیدگاهی که
او از آغاز ریاســـتجمهوری خود در  29اکتبر1923
تا هنگام مرگ و پایان ریاســـت خـــود در  10نوامبر
 1938به آن پایبند ماند.
تفکرغربگرایـــی کـــه میان رهبـــران نوســـازی در
عصر عثمانی بســـیار طرفدار داشت ،در حکومت
آتاتـــورک بیشاز پیـــش اهمیت یافـــت و اولویت
نخست اصالحطلبان شـــد .آنها در آغاز با رسمی
کردن جمهوری الئیک بهجای نظام پادشـــاهی و
خالفت اسالمی ،رویکرد خود را در عرصه سیاسی
تبییـــن کردند .پس از آن ،کوشـــیدند هـــر جنبهای
دیگر از زندگی مردم را دگرگـــون کنند؛ «از گفتار تا
نوشتار ،از لباس تا هنر ،از اصول تاریخی تا تعریف
زمـــان ،از تلقین حس تعلق داشـــتن بـــه چیزی تا
ســـاخت هویت» از میان این برنامهها در جســـتار
خ در عصر آتاتورک
کنونی به وضعیت دانش تاری 
به اختصار نظر شده است.
نگاهی نـــوبه هویـــت ترکان بـــا فاصلـــه گرفتن از
آرمانهـــای مرســـوم در دوره عثمانـــی ،ماننـــد
عثمانیســـم ،پاناسالمیســـم یـــا پانتورانیســـم از
مهمترین برنامههای اصالحی در دوران مصطفی
کمال پاشـــا بود .در این برهه بهجای اندیشـــههای
یادشـــده بر نوعی ناسیونالیســـم ترکی بـــا گرایش
به فرهنـــگ باســـتانی تأکید شـــد که بـــرای تبیین
آن ،مطالعـــات تاریخی ضرورت بســـیار داشـــت.

مصطفی کمال پاشـــا عالقهمند به تدوین تاریخی
بود که مطابق آن در بـــاب نقش ترکان در بنیان و
توســـعه تمدن بزرگنمایی شود .برای این منظور
پـــاداش و جایـــزه نیـــز در نظر گرفـــت .او به جذب
مورخانی تمایل داشـــت که در پژوهش خود ،مبدأ
تاریخ بشری را به ترکان نسبت دهند و ترکتباران
را بیـــش از هرنژاد و قوم دیگری در توســـعه تمدن
بشـــری تأثیرگـــذار بداننـــد .در کنار تمجیـــد از قوم
ترک ،کماهمیت جلوه دادن اسالم یا هویت دینی
هم ضرورت داشت .ترک بودن چنان مهم بود که
در  24نوامبر 1934یعنی همزمان با لزوم انتخاب
نامخانوادگی در کشـــور ترکیـــه« ،مصطفی کمال،
آتاتورک» یا «پدر ترکان» نامیده شد.
«جمعیـــت تاریـــخ ترکیـــه» از جملـــه نهادهـــای
پراهمیتـــی بـــود که نـــگارش تاریـــخ این کشـــور را
برعهده داشـــت .با نظارت این نهاد چندین گروه
تحقیقاتی شکل گرفت ،بر اساس آن تاریخپژوهان
بـــه نوشـــتن تاریخی موظـــف بودند که بـــا اهداف
سیاســـی و ناسیونالیســـتی دولت مطابقت داشته
باشـــد .جمعیـــت در پژوهشهـــای خـــود از آثـــار
مورخان ترک و غیرترک ســـود میجست .آنکارا،
یالووا و دلمهباغچه سه مرکز اصلی آنها بود .ناظر
ایـــن مجموعه مطالعات نیز کســـی جـــز آتاتورک
نبـــود .او نتیجـــه تحقیقات را میخواند ســـپس به
مورخان گوشـــزد میکـــرد که کـــدام بخشها باید
حذف شـــود و چه بخشهای تـــازهای باید اضافه
گردد« .تورک تاریخینین آنـــا خط لری» یا «اولین
خطوط کلی تاریخ ترکیه» از نخســـتین کتابهای
چاپشده در «جمعیت تاریخ ترکیه» بود.
آموزش تاریخ در مدارس از مهمترین دغدغههای
آتاتورک بود که در این حوزه نیز متناسب با اهداف
او آثار مهمی نگاشته شد« .خطوط اصلی» حاصل
پژوهـــش گروهـــی از مورخـــان بـــود که بر اســـاس
آن مبانـــی کتابهای درســـی در مقطـــع پانزده تا
هجده سال مشـــخص و تبیین شـــده بود .مطابق
بخشـــی از ایـــن اصول ،آمـــوزگاران تاریـــخ وظیفه
داشـــتند جایگاه قوم ترک را در عصر باستان مهم
جلـــوه دهنـــد و یادآور شـــوند که مؤسســـان تمدن
بشـــری و توســـعهدهندگان آن ترکنژادها بودند.

دانشآموزان باید اســـامی شاهان هیتی را از حفظ
میکردند .طبق تحقیقات انجامشده در جمهوری
ترکیه ،مـــردم این کشـــور به اقوام باســـتانی هیتی
منســـوب بودنـــد .در ایـــن درسهـــا از امپراطوران
عثمانـــی انتقـــاد و ویژگیهای منفی آن سلســـله
برجسته میشد .همچنین در این تاریخ غیرعلمی
و ساختگی ،اسالم نه سرتاسر تاریخ قوم ترک ،بلکه
تنها حادثهای از هزاران رویداد کوچک و بزرگ بود.
منابع:
* بروکلمـــان ،کارل ،1346 ،تاریـــخ دول و ملـــل

اســـامی ،ترجمه هـــادی جزایری ،تهـــران ،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب
* دلیرپـــور ،پرویـــز ،1394 ،نظامیـــان و سیاســـت
(رشـــته علوم سیاسی) ،تهران ،دانشـــگاه پیام نور،
چ2
* هانی اوغلو ،شـــکری ،1395 ،سقوط امپراطوری
و تولـــد جمهـــوری؛ نگاهـــی به نقش آتاتـــورک در
پیدایش ترکیـــه ،ترجمه ،رضا جوادی ،تهران ،لوح
فکر
* مانگو ،آندرو ،1394 ،آتاتورک ،ترجمه ،هوشمند
دهقان ،تهران ،پیام امروز

آینده ایران در یک شب سرنوشت ساز

ِ
نبرد ابرج

در شـــب شـــانزدهم خـــرداد ســـال
 1171هجری شمسی ،لبه تیز تقدیر
سرنوشـــت ایـــران را طی یـــک نبرد
سرنوشـــت ســـاز تعییـــن کـــرد .ذکر
نیما زند یافتآبادی
این مقدمه ضروری اســـت که حاج
پژوهشگر تاریخ
ابراهیم کالنتـــر به همراه متحدینی
ماننـــد رضاقلـــی خـــان کازرونـــی و
شـــیخ نصر حاکم بوشهر ســـودای حکومتی مســـتقل را در
جنوب ایـــران در ســـر میپروراند .هنگامی که قـــوای زندیه
رهســـپار نبرد با قاجار شـــده بود ،با یک خیانت کنترل شهر
را بـــه دســـت گرفـــت و دروازههای شـــهر شـــیراز را به روی
لطفعلیخان و سپاهیان او بســـت و با تهدید خانوادههای
سربازان که اکثر آنها ساکن شیراز بودند ،جز عدهای معدود
در اطراف لطفعلیخان باقی نماند .اما این پایان راه نبود،
لطفعلیخـــان به جنـــوب رفت و با یاری حاکـــم بندر ریگ
قوای مختصری را جمعآوری کرد .شکســـتهای پیدرپی
حاج ابراهیم و متحدیـــن او از نیروی اندک لطفعلیخان،
وی را مجبـــور کرد تا از قاجار درخواســـت کمـــک کند .ابتدا
مصطفیخان قاجار اعزام شـــد و شکســـت خورد ،ســـپس
جانمحمدخان قاجار با نیروی کمکی فرستاده شد ولی او
هم شکســـت خورد .حاج ابراهیم و فرماندهان قاجاری در
شیراز محصور شده و امیدشـــان کمرنگ و کمرنگتر شده
بود ،تا اینکه ترس از ســـقوط شـــهر بر وی غلبـــه کرد و چاره

عکس :موزه نگارستان تهران

«سلطان احمد میرزا» فرزند
چهل و نهم «فتحعلی شاه
قاجار» پدر یکی از مهمترین
سیاستمداران تاریخ معاصر
ایران «عبدالمجیـــد میرزا»
حامد سرلکی ملقـــب بـــه «عیـــن الدوله»
بـــود .عبدالمجید میـــرزا در
ســـال  1224هجری شمســـی در تهران بدنیا آمد،
نســـب او تنهـــا با یـــک واســـطه به فتحعلی شـــاه
میرسید .در زمانی که «میرزا تقی خان فراهانی»
(امیرکبیـــر) در بـــاغ فین رخت از جهان بســـت ،او
هفت ســـال سن داشت .به سفارش نزدیکان خود
به مدرسه دارالفنون میرود اما بهدلیل کاستیها و
نقصانی که در فراگیری علوم داشت از این مدرسه

اخراج میشود .روزگار عینالدوله در تهران روزگار
مناسبی نبوده است ،گویا سرخوردگی این شاهزاده
قجری در کودکی با توجه به غرور ذاتی که نزدیکان
عینالدولـــه از او نقـــل کردهانـــد باعث شـــد که در
نوجوانی به شـــهر تبریز کوچ کنـــد .تهران در دوران
کودکی وی ،شـــهری خاطره انگیز نشـــد اگرچه در
دوران قدرت و اقتـــدار ،تهران تمام قد در خدمت
او بود.
عینالدولـــه در جوانـــی بـــه خدمـــت ولیعهد
ناصـــری یعنـــی «مظفرالدیـــن شـــاه» رســـید .او
ابتـــدا اندکی بر تحصیالت خود افزود و ســـپس با
پیشـــکاری و مشـــاوره به حلقه نزدیکان ولیعهد،
روزبهروز به شـــاه آینده نزدیکتر میشـــد .جنگ
آن روزهـــای خانـــدان قجـــری ،عالوه بر مســـائل

حاشیهای بیشـــتر بر سر پوشـــیدن ردای شاهی بر
تن «مســـعود میرزا ظل الســـلطان» فرزند ارشـــد
ناصرالدین شـــاه ،حاکم وقت اصفهان بود .کبر و
غرور ظل السلطان در کنار مردمداری و عطوفت
مظفرالدین شـــاه باعث شـــد که خاندان قاجار به
سمت فرزند کوچکتر شـــاه در تبریز بروند تا دیگر
فرزند ارشـــد در اصفهـــان .در این رفـــت و آمدها
اعیـــان و اکابر قجری بـــا جوانی پخته و سیاســـت
پیشـــهای ب ه نام عبدالمجید میرزا آشـــنا شدند ،او
که دیگر در دل ولیعهد نشســـته بود پس از چندی
داماد وی شد .مظفرالدین شاه ولیعهد ،دخترش
«انیسالدولـــه» را به عقد عینالدولـــه درآورد ،او
دیگر مرد شـــماره یک ولیعهد بـــود .پس از عزل
«امیرنظـــام گروســـی» از پیشـــکاری آذربایجان و
انتصاب «میرزا عبدالرحیـــم قائممقام تبریزی»
به جای وی ،شـــهر تبریز دچار آشـــوبی بزرگ شد.
ولیعهـــد ،عینالدوله را مأمور امنیـــت تبریز کرد.
او با قاطعیت کامل آرامش را به شـــهر بازگرداند.
چند ماهی بیشتر از احراز این منصب عینالدوله
نگذشـــت کـــه «ناصرالدین شـــاه» توســـط «میرزا
رضا کرمانـــی» در  ۱۲اردیبهشـــت  ۱۲۷۵به گلوله
بسته شد .به گواهی اســـناد تاریخی ،تمامی هم و
غم ســـالیان نخســـت وزارت عینالدوله این بوده
است که پس از جلوس مظفرالدین شاه و بهدلیل
کهولت سن ،او را در مقام سابق امیرکبیر و زعامت
شـــاهی دربیاورند .گرچه وی تالشهای بســـیاری
میکند اما در نهایت با کشف این حقیقت توسط
«میرزا علیاصغر اتابک» (امین الســـلطان) این
نقشـــه آشکار شـــده و وی اجباراً به بهانه والیت بر
مازندران تبعید سیاسی میشود.
پس از مرگ امیـــن الســـلطان ،عینالدوله بار
دیگر به حکومت مرکزی نزدیک میگردد ،بهنظر
میرســـد در قلـــب مظفرالدین شـــاه قاجار عالقه
شدید به عینالدوله بوده است که حتی در شرایط
اثبات نیـــات او ،از وی برای تشـــکیل دولت تقاضا
میشـــود .حتی پس از بازگشت دوباره عینالدوله
به تهران ،بـــه لقب «نبیل وزیـــر اعظمی» مفتخر
میشود.
از معـــدود اقدامات مفید عیـــن الدوله پس از
رســـیدن به ســـمت وزیر اعظمی این بود که سعی
بیشتری بر آبادانی ایران کرد .او در اولین گام خود
برخی هزینههایی را که شـــامل خرج تراشـــیهای
دربار و شـــاهزادگان بود  ،کاهـــش داد و به تمامی
حکام اســـتانهای مختلف به جهت صرفهجویی
در هزینهها نامه نوشـــت .خزائن مالی ایران در آن
ســـالها ،فقیرتریـــن و خالیترین روزهـــای خود را
سپری میکرد.
مخالفتهای مردمی نسبت به سیاستهای
عین الدوله یکـــی از مهمترین بخشهای حیات
سیاســـی این شـــاهزاده قجری اســـت .ریشـــه این
مشـــکالت عمدتـــاً به ســـه اتفـــاق مهم تقســـیم
میشـــود .نخســـت ،انتشـــار تصویـــر توهینآمیز
«ژوزف نـــوز» (رئیـــس بلژیکـــی اداره گمرکات -
پست) در سال  ۱۲۸۴با عبا و عمامه در بالماسکه
و اهانت به مقدســـات اسالم نســـبت به سکوت و
بیکفایتی عینالدوله معترض شـــده و متحصن
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پرتره لطفعلی خان زند

را جـــز این ندید که پس از گذشـــت  9مـــاه از آقامحمدخان
قاجار بخواهد که شخصاً به همراهی سپاه دولتی به فارس
آمده و آنها را از این مخمصه نجات دهد و او شـــهر شیراز
و والیـــات جنوب ایران را به وی تســـلیم کند .لطفعلیخان
که پس از خیانـــت حاج ابراهیم کالنتر ،تمـــام توان خود را
برای بازپسگیری پایتخت زندیان به کارگرفته بود ،حضور
آقامحمدخـــان در شـــیراز را یـــک کابوس میدانســـت زیرا
بخوبی میتوانســـت سرنوشـــت تاریکی که بر خاندان زند و
خانواده او ســـایه افکنده بود ،پیشبینی کند .تحمل تسلط
دشمن بر خانه پدری و ناموس و فرزند او که در شیراز تحت
اســـارت بودند ناممکن بود .به محض اینکه آمدن قشـــون
سی هزارنفری قاجاریه از شـــمال بر سر زبانها افتاد ،یاران
را بـــرای یافتن راه چاره به دور خود جمع کرد تا با هرچه در
توان دارند عازم نبرد شوند.
لطفعلیخـــان تمایل زیادی به جنگ رودررو داشـــت و
به آنها گفت« :جنگ روبهرو به صالح اســـت و به ضوابط
فتـــوت و مردانگـــی نزدیکتر اســـت» اما یـــاران او بهدلیل
تفـــاوت فاحـــش در تعداد نیروهـــای دو طـــرف ،او را از این
کار برحذر داشـــتند و به او گفتند کـــه با نتیجه نبرد رودررو با
چنین لشکر انبوهی شکست حتمی است .سرانجام با اصرار
آنها به حمله غافلگیرانه متقاعد شـــد .تصمیم بر این شد
تا خانوادههای ســـربازان از زرقان که پایگاه موقت لطفعلی
خان بود ،خارج شـــده و به یکی از قلعههای مرودشت برده
شوند تا از گزند نیروهای حاج ابراهیم در امان باشند.
غروب آفتاب بود و آســـمان مرودشت و تخت جمشید
ســـرخ ...نیروی ســـه هزار نفری لطفعلی خان از مرودشت
حرکت را آغاز کردند و در عرض چند ساعت ،پانزده فرسنگ
پیموده شد .آقامحمدخان و سربازان او نیز در منطقه ابرج
در نزدیکی ســـد ســـیوند کنونـــی اردو زدند و هشـــتصد نفر
تفنگچی دامغانی را به سرکردگی ابراهیمخان به تنگه ابرج
که مســـیر احتمالی حمله لطفعلی خان بود فرستاده شد.
تا آن شب کســـی تصور نمیکرد که لطفعلیخان بخواهد
بـــا آن نیـــروی محدود به آن قشـــون پرتعـــداد حمله کند و
تصور همگان این بود که با شـــنیدن خبر ورود قشون قاجار،
خـــود را از غائله دور نگاه دارد .به قول عبدالکریم شـــیرازی
مؤلف تاریـــخ زندیه« :چون طبع غیورش جز به ســـلطنت
روی زمیـــن تن در نمیداد ،وجود را بـــا فرمانروایی راغب و
بدون ســـلطنت ،عدم را طالب بود» تفنگچیان هشـــتصد
نفـــری اعزامی به تنگـــه نیز خیال آقامحمدخان را آســـوده
کرده بودند .در آن شب ماه روشنتر از همیشه بود و مهتاب
تمام دشـــت را روشن کرده بود .جاسوسان لطفعلیخان از
موقعیت نفرات قاجار آگاه شدند.
به محض ورود به تنگه و با یک حمله برقآسا ،هشتصد
نفر تفنگچی مستقر شکست یافتند .بسیاری کشته و برخی
اسیر شدند و برخی فرار کردند.حتی فرصتی برای رساندن

خبر بـــه اردوی قاجاریـــه نیافتند .زندیان بســـرعت از تنگه
عبـــور کرده و در نیمههای شـــب آمـــاده حمله بـــه اردوگاه
شدند .نیروی ســـه هزار نفری لطفعلیخان به سه قسمت
تقســـیم شـــد و دو گروه از آن به محمدخـــان و عبداهللخان
دو عمـــوی لطفعلی خان داده شـــد تا از دو جهـــت به اردو
حمله کنند و خود نیز از روبهرو آماده نبرد شد .فریاد حمله
کنید لطفعلیخان در ســـکوت دشـــت پیچید و یورش آغاز
شـــد .تفنگچیان مستقر در ســـنگرها آتش گلوله را به سوی
مهاجمین گشـــودند ،اما سواران با ســـرعت هرچه تمامتر
خود را به درون اردوگاه رســـاندند و پس از مدتی مقاومت،
مدافعین شکســـت خورده و اردو به هم ریخت .چهار هزار
سوار قشـــون قاجار در همان ابتدای کار از وحشت پا به فرار
میگذارنـــد .امرایی ماننـــد صادقخان شـــقاقی از خوانین
معتبـــر آذربایجان که به اجبار بـــه خدمت قاجاریه درآمده
بودند به این بهانه اردو را ترک میکنند.
لطفعلیخـــان در کنـــار اردوگاه ایســـتاده و عملیـــات و
چگونگی حمله را رهبری کرد .او به عموهای خود دستور داد
تا به قلب اردوگاه دشمن پیش بروند .عبداهللخان و افراد او
با ســـرعت هرچه تمامتر به چادر آقامحمدخان رسیدند و
درگیری شدیدی بین مهاجمین و نگهبانان چادر روی داد.
در همین زمان بود که فتحاهللخان اردالن از خوانین معتبر
کردســـتان که ملزم به همراهی اردوی قاجار شده بود خود
را به لطفعلیخان رســـانید و اظهار ندامـــت و اطاعت کرد
وگفت« :با چشـــم خـــود دیدم که آقامحمدخـــان پا به فرار
گذاشـــته و نگهبانان اطراف چادر شاهی بدون اطالع از این
موضوع مقاومت جانانه میکنند .صالح در این است که تا
طلوع آفتاب حمله را متوقف کنید.
نگهبانـــان صبح هنگام بـــه محض اطـــاع از واقعیت
تســـلیم خواهند شـــد و ســـربازان فـــراری به خدمت شـــما
خواهند آمـــد تا هم خونریزی کمتری شـــود و هم افرادتان
کمی اســـتراحت کننـــد ».لطفعلیخان که دیـــد صالح به
پایـــان درگیری اســـت ،دســـتور توقف حملـــه را داد تا اینکه
طلوع صبح پـــرده آن شـــب پرماجرا را کنـــار زد و حقیقت
بر مـــا شـــد :آقامحمدخان تمام شـــب در چـــادر خویش
باقی مانده و پنهان شـــده بود .پس از طلوع آفتاب ،صدای
نقارهخانـــه دشـــمن خبر حضـــور آقامحمدخـــان را اعالم
کرد .لطفعلیخان دریافت کـــه آقامحمدخان در دورترین
نقطـــه از اردوگاه چـــادر زده و ســـپاه پراکنده از هرســـو به او
پیوســـته اســـت .افراد لطفعلیخان از خستگی  36ساعت
راهپیمایـــی پی در پی و جنگهای ســـخت کـــه یک نفر در
مقابل بیســـت نفر میجنگید بیرون نیامـــده بودند و حالی
نداشـــتند که بتوانند در چنین شرایطی حمله را تکرار کنند.
آقامحمدخـــان به هفت هزار نفر از نیروهای تازه پیوســـته،
دستور نبرد با مهاجمین را داد ولی لطفعلیخان صالح را
در توقف ندید و آرام و در کمال وقار ،لیک دلتنگ میدان را
ترک گفت و روانه مرودشت شد.
وقتی که به آقامحمدخان میگویند چرا دشمن را دیگر
تعقیب نمیکنی؟ جواب میدهد« :هرگز به شـــیر گرسنه،
هنگامـــی که قصـــد دارد شـــما را ترک کند حملـــه نکنید».
یاران لطفعلیخان خانوادههایشـــان را از قلعه برداشـــته و
عازم کرمان شـــدند ،درهای آنجا نیز به روی لطفعلیخان
بســـته بود و سفری ســـخت از میان کویر ســـوزان به مقصد
طبس آغاز شـــد .رویدادهای این شب شوم همه امیدهای
لطفعلیخـــان را برای پس گرفتن شـــهر شـــیراز از چنگال
قاجارهـــا ،که حاال دیگر بالمانع پیش میرفتنـــد بر باد داد.
همچنانکه آقامحمدخان به ســـوی شهر میرفت ،حاجی
ابراهیم از فاصله به پیشـــواز او درآمد و دروازههای شـــهر را
به او تســـلیم کـــرد و در عین حال خانـــواده لطفعلیخان،
خزانه او و جان و شـــرافت همشـــهریان ســـابق خـــود را در
اختیار این مرد سنگدل نهاد .هارفورد جونز بریجز ،نویسنده
بریتانیایی روایت میکند که در این لحظه آقامحمدخان به
حاج ابراهیم گفته بود« :من در طول زندگی با سه ماجرای
خارقالعـــاده روبـــهرو شـــدهام :اولای حاجـــی ابراهیم! با
وســـعت و عظمت و ســـیاهی خیانت تو! دوم با شهامت و
جســـارت لطفعلیخان در حمله به جبهه پیشـــقراوالن در
گردنه تخت جمشـــید و ســـپس در حمله به من! و سوم با
سرسختی خودم هنگامی که تقریباً همه چیز از دست رفته
بود لیکن من تا سپیدهدم در میدان برجای مانده بودم».
امـــا در خصـــوص فتحاهللخـــان اردالن کـــه خبـــر فـــرار
آقامحمدخـــان را داده بـــود ،هارفورد جونـــز بریجز ،مدعی
است که او از طرف آقامحمدخان مأمور بوده چنین پیغامی
را به لطفعلیخان برساند اما این ادعا با شواهد موجود در
منابع مغایـــرت دارد ،زیرا پس از این ماجـــرا از اردوگاه فرار
کرد و چند ســـال بعد در یزد توسط مأموران آقامحمدخان
کور شد.
منابع گویای آن اســـت کـــه او از دولتخواهان زندیه بود و
مانند صادقخان شـــقاقی کـــه در همان ابتـــدای کار از اردو
فرار کرد ،بـــه اجبار ملزم به همراهی اردو شـــده بود .اما در
خصوص مطلع نبودن آقامحمدخان از دیدار فتحاهللخان
و لطفعلیخان با قطعیت نمیتوان نظر داد ،شاید فریب
دادن فتحاهللخان بخشـــی از نقشـــه آقامحمدخان بوده یا
شاید در واقعیت ریســـک ماندن در چادر را به جان خریده
بود .این نبرد یکی از نبردهای مهم و سرنوشت ساز در تاریخ
ایران است و آینده ایران در یک شب پرنور مهتابی اینگونه
رقـــم خورد .این نوشـــتار را با جملـــهای از احمدرضا مؤلف
ذیل تاریخ گیتیگشا به پایان میبرم که میگوید« :اگرچه در
شـــبیخون ،حضرت کاووس فر(منظور لطفعلیخان) روح
کیخسرو را شاد و رستم دســـتان را دور از نهاد برآوردند ،اما
جنـــاب آقامحمدخان نیز پایداری و ثبـــات قدم را به جایی
رسانیدند که نام افراسیاب از صفحه عالم محو شد».
منابع:
محمدصـــادق نامی اصفهانی ،تاریخ گیتی گشـــا ،با مقدمه ســـعید
نفیسی،تهران۱۳۶۳
علیرضا بن عبدالکریم شیرازی ،تاریخ زندیه :جانشینان کریم خان
زند ،ج ،۱ص ،۱۰چاپ ارنست بیر ،تهران۱۳۶۵
آخرینروزهایلطفعلیخانزند،سرهارفوردجونز،مترجمین:هما
ناطقوجانگرنی،انتشاراتامیرکبیر

