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 2022/ 4/4کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               
 

 (نیسرورسلطان)سراج الخوات احضرتیعلنقش سیاسی 

 درتاریخ معاصر افغانستان

 
  

 مقدمه:

 تواندینم  ینید یو بنا برآموزه ها دیا یزن موجود درجه دوم به حساب م یو افسوس که درجوامع اسالم غیبا در

بکار اندازد.  یو نظام یو فرهنگ یاسیو س یو اجتماع یگوناگون  اقتصاد یاستعدادش را مثل مردان در عرصه ها

و  هیریخ  یهاکار  ادیو بن استیتا در عرصه  س ندا افتهیزنان امکان  یبرخ یاسالم تیصرف در طبقات باال واشراف

 بگذارند،  خیدر تار یخود را تبارز بدهند و از خود نام و نشان یستگیها  و شا ییساختن عبادتگاه ها توانا

نه تنها در  یالدینام برد که درقرن پانزدهم م یموریت یرزایاز گوهرشاد آغا زن شاهرخ م توانیافغانستان تنها م در

پرشکوه در هرات ومشهد دست  یومساجد  کرد بلکه در اعمارمدارس ینقس باز یو امور کشور دار استیس

را درکشور سراغ  یمازن  ستمیقرن ب لیقرن پارنزدهم تا اوا ازگذاشته است.  ادگاریبه  یو از خود آثار مهم  ازبدهی

و اموزشگاه ها مدرسه  ادیبن ایاعمارعبادتگاه ها  لیاز قب یعموم  هیریخ  یو هم در کارها استیکه هم در س میندار

 خود را بکار گرفته باشد. یواستعداد ذات یامکانات مال

سرور سلطان مادر  احضرتیعل یاسیس یایهللا خان به اثر هوش بیحب ریآمدن ام کاریبعد از رو ستمیقرن ب لیاوا در

و دانشور درخانواده  استمداریو س اریزن باسواد و هوش کیما شاهد حضور فعال   گریبار د کیخان ، امان هللا

 .شوبمیمآشنا  شتریبا او ب ریکه در سطور ز میافغانسنان است یسلطنت

*** 
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خان ملکه رسمى افغاستان ،یکى از  هللاسراج الخواتین )سرور سلطان(  مادر امان  علیاحضرت

 قیفرزندش امان هللا خان توجه عم تیهللا خان بود که در ترب بیزنان شجاع و بارسوخ امیرحب

و اقدامات  استیدر س یسال نقش مهم یمدت س ۱۹۲۹ یتا جنور ۱۹۰۱از اکتوبر  مبذول کرد و

  کرد. یشاه امان هللا باز یوتجددخواه یمدن

 یابن شاغاس ردلخانیش یاغاسدختر ش ،«نیسراج الخوات»سرورسلطان ملقب به  علیاحضرت

پنج دختروهشت پسربود.دختراولش تاجور  ردلخان،صاحبیش یبود.شاغاس یبارکزائ ردادخانیم

خان  ونسیبود. پسران او محمد یمحمدزائ خانیسلطان نام داشت،که درعقد نکاح سردار محمدعل

هللا  بیرحبیبودند.دحتردوم، سرورسلطان،خانم ام خانیومحمدول ندهارالحکومه ق بیسابق نا

 خانیرعلیش ریام عهدیهمدم،نامزدشهزاده عبدهللا جان،ول یب ی( ودخترسوم باحضرتی)عل

 جان نام داشتند. نبیز یب یخاورجان وپنجم ب یب یودخترچهارم ب

 ناب(،محمداکرم خان، محمدعمرخان یبودنداز :خوشدلخان)لو ردلخان،عبارتیش یشاغاس پسران

اوباشد(، محمدعمرخان  یفراه(،محمدعلم خان)حاکم لوگر،پل علم محتمالً از ساخته ها ی)حاکم اعل

 وسفیخان، ومحمد  یخان،محمدعلیقندهار(،سلطان عل یحضرت( ،سکندرخان)وال ایعل اوری لی)کرن

-شد دیشه سهایقندهار درجنگ دوم با انگل یدرشاه برج نوروز یهجر 1297شعبان  27در  -خان

 1874هوتک،سرورسلطان درسال  ی( برطبق ضبط آقا211ورونه، ص یدهار)معصوم هوتک، کن

سرور  ،یهللا خان در آمد.اما بقول پوپلزائ بیبه نکاج سردار حب یمتولد شده بود ودر پانزده سالگ

متولد شد و درماه رمضان  یپوپلزائ رسلطانینظیم( از بطن ب1874)مطابق  ق1291سلطان در سال 

 ،سلطنتیپوپلزائهللا خان در آمد.)  بیبه نکاح شهزاده حب یسالگ 17رسن م( د1891)یقمر 1307سال 

 (4۲امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان، ص 

 یشمس 1271 یبرج جوزا10شهزاده امان هللا است که درروزپنجشنبه  احضرتیفرزند عل نیاول

عبدالرحمن  ریزرگر پغمان]درمحل طاق ظفر[ چشم بجهان گشود وام ۀدر در1892 یم 31مطابق 

از سرورسلطان  وقوم وتبار  یدر قطعه شعر وسفیمحمد رزایخان نام امان هللا را براو گذاشت.م

 است: کرده ادی نیاوچن

 جهان شاه زنان سروربارک سلطان

 باد تبارک یتــرا تــاج شه همــواره

 ونیتـومسـعود بود ماه هما هرسال

 روز توفرخنده وهرلمحه مبارک هر
 (35،همان،صی)پوپلزائ

 

داشت تا  یقران را حفظ کرده بود وسع ۀوباسواد بود وهشت پار دهید میوتعل دهیفهم یزن احضرتیعل

حضرت  ای.علدادیمشورت م ریکشوربه ام یوادار یاسیس لیحفظ کند.او درمسا زیقرآن را ن هیبق

زنان  رینسبت به سا یوحضور وابستگانش درمقامات مهم دولت یاسیبه امور س یبلحاظ فهم ودسترس

هللا خان برتخت سلطنت ،  بیحب ریام دنیشمرد. او در برکش یسروگردن برتر م کیخود را  ریام
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تا پسرش شهزاده  کردیپول وطال بخشش م انیکه به نظام نیآهن ریزن محبوب ام مهیاز ملکه حل

سرورسلطان به رجال بانفوذ  احضرتیگرفت. عل یشیپ زیپدرش بردارند، ن ینیمحمدعمر را بجانش

کنار  یشهزاده محمدعمر، به معن دنیخود خاطرنشان  نمود که بسلطنت رس یومادر یپدر هخانواد

هللا خان  بیرا درجبهه شهزاده حب یصاحب منصبان  دران نسانیاز قدرت است، بد هایرفتن دران

هللا  بیعبدالرحمن خان را اعالم کنند، اول حب ریمرگ ام نکهیقبل ازا یقرارداد و رجال بانفوذ دران

نمودند وسپس شهزاده محمدعمر را به  عتیاعالم و به اوب یرمتوفیام ینیرا در باغ باال به جانش نخا

 بیحب ریواوهم سلطنت ام دیبگو کیهللا خان( تبر بی)حب دیجد ریمجلس فراخواندند وبه او گفتند به ام

 .دینقش برآب گرد  مهیصورت نقشه ملکه حل نیدگفت وب کیهللا را تبر

سراج »پاداش نگذاشت واو را با لقب  یرا ب احضرتیعل یاسیخدمت س نیهللا خان ا بیحب ریام 

رفتار درخدمت  زیت یبرخوردارش ساخت وموتر یپادشاه ازاتیبنواخت واز امت «نیالخوات

به استقبال موکب  یوسالم شاه کیبرموتر وبرقصراو به اهتزاز درآمد وموز یدولت رقیاوگذاشت وب

 ( 43-4۲اثر ، صص ،همانی) پوپلزائ.دیگردیاو اجرا م

بي بي حلیمه به یاري هواداران خود در دربار بسیار کوشید تا به هر وسیله که مي شود امیر  بعدتر

حبیب هللا خان را از قدرت برکنار سازد. براي این منظور توطئه اي را سازمان داد، ولي توطئه اش 

د حسین محم اافشاء گردید و تمام کساني که در آن شرکت داشتند زنداني شدند. این توطئه را میرز

امور ضبط احواالت خود را بدو سپرد. به  ریخان کوتوال ) پدر خلیل هللا خلیلي(، کشف نمود وام

از دسیسه بازي، امیر اورا وادار کردتا تمام دارائي خود را به قسم  مهیمنظور کوتاه کردن دست حل

 ریام ۀمحل مقبردر ییرا از ارگ به قصربوستان سرا مهیحل یب یبه امیر انتقال بدهد.] و ب هیهد

 ،چاپیاحمدنور یبه اهتمام ول ،یائیض میافغانستان، نوشته سردار رح خیاز تار ی)صفحات عبدالرحمن خان کوچ داد.[

 ،(3۱ -3۰، ص۲۰۱۰موژفرانسه،یل

 

 در بقدرت رساندن پسرش امان هللا خان: احضرتیعل نقش

 یزن یودر موردش نوشته اند،و دهیرا د احضرتیکه عل یسندگانیبگفته جمهورمورخان ونو      

به سلطنت از  دنیرس یفرزندش شهزاده امان هللا برا تیشجاع، سرسخت ومصمم بوده ودر ترب

 .دیرس شیآرزو نیتا به ا دینورز غیتالش در چگونهیه

شاهزاده  ۀجد گم،یسلطان ب رینظیامان هللا خان وب ۀوالد احضرت،یعل»،یپوپلزائ نیزالدیعز بقول

ومردم  یوعدالت پسند یشعار عتیوشر ،یامان هللا بجانب بزرگ منش یوحدرجهت پرورش ر

نموده اند وهردو تن)مادر ودختر( سلسله نسب  دهیمز یوجلب قلوب طبقات جامعه کوشش ها یدوست

 (۲۲۹امان هللا شاه،ص  یسفرها ،یپوپلزائ.«)ندبزرگ داشت

داخل  یمشکالت سیاسى و رقابت هاسلطان  زنى آهنین بودکه توانست در مقابل رملکه سرو    

کند تا  پله هاى ترقى را بپیماید. بدین  تیهدفى بزرگ ترب یوپسرش را برا د،ینما یستادگیارگ ا

استقالل  ،یدوست نیمه هیرا به کسب علم ودانش ،روح هللاسبب ملکه براى رسیدن بهدف خود امان 

 برفقرا ومستمندان وشجاع ونترس دربرابر زورمندان تربیت نمود . یو مهربان یومردم دوست یطلب
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  یامان هللا مکتب خصوص یم(درداخل ارگ برا1896)یقمر 1316خان در سال رعبدالرحمنیام

بزرگ را همدرس  یکرد ومعلم ومؤدب ومالزم مقررنمود وچند تن از پسران خاندان ها ریدا

[ شش سال درآن مکتب 1903]درسال هیبیکتب حبم سیوهمکالس اوساخت. امان هللا پس از تاس

خواند  یمکتب مدت ده سال درس عسکر نیدرا د،یفنون حرب گرد کتبدرس خواند. بعد شامل م

را  یوترک یبار آمد وبراثر عالقه خود زبان فرانسو رومندیسرعسکر ن کیشاگرد ممتاز و کیو

-36شاه امان هللا ، ص ،سلطنتی.) پوپلزائدینورز غیدریپشتو ودر اتیو ادب یعرب یآموخت واز آموختن زبانها

37) 

وسخنور توانا،انسان  بیاد ،یبرازنده مل تیامان هللا شخص احضرت،یعل یمیبراثر توجه وموظبت دا 

 ینیب یجهان یدارا ،یدلسوز، مردم دوست، وطن پرست، دشمن استعمار ،عاشق استقالل وازاد

 به بار آمد. یوعاشق علم ومعرفت ووحدت مل یوبندید یومالها رهایروشنفکرانه ،دشمن خرافات وپ

دستور داد که در  ریوام دینامزدگرد یطرز ایم(شهزاده امان هللا با ثر1914) یقمر 1332 درسال

 نیالدوله ازا نیمدت هفت شبانه روز برگزارگردد. ع یآنها برا یبرج عقرب همان سال جشن عروس

ً خوشنود نبود یدر عروس یگزافه خرچ  حضرتیاعل ۀاگراراد»عرض نمودکه: ریو به ام قلبا

 یرا برا یهفت شبانه روز  یمراسم عروس افتهی صیمبلغ تخص نیکه هم ردیشرف تعلق پذ یونیهما

 کیشده  دیبمصرف برسد وملت از آن مستف هیباب شفاخانه اناث کی ای هیباب مکتب اناث کی سیتاس

 نیثمرصرف نظرشود ع یوب  هودهیمراسم بماند واز اسراف ب نیا یبرا یمیدا ادگاریو یتذکار ابد

 (38شاه امان هللا ، ص ،سلطنتی) پوپلزائ«بود. واهدمرحمت خ

را  ی. و مبلغرفتیگفت وخواستش را پذ نیشهزاده متعجب شد وسپس او را آفر میتصم نیاز ا ریام

حضرت  مادر امان هللا خان  ایداد. عل یوصح یموسسات عرفان یمنظور مدنظرداشت برا نیکه به ا

 اریبس یدر باب فرزند خود خواهشها و ارزوها یکرد و گفت: هرمادر دینظر پسر را تائ نیا زین

روش وطنخواهانه  نیو ا کنمینواز خود را قدر م بیاما من فکر و نظر پسردانش پرور و غر ارد،د

 یرویپ یومردم دوست ینوع فداکار نیاز فرزندان آرزو دارم تا ازا کیبهر اتیاو را سرمشق ح

 ( 38اثر ، ص ،همانی) پوپلزائ«کنند.

اول دربار که متعلق  یحضرت[، بانو ایمادرامان هللا خان]علپوالدا،  ونیلئ ،یکائیامر سندهینظرنو به

هللا خان نقش مهم  امان هیاول تیشخص یده  ناب( بود در شکل ی)لو ییبه خانواده با نفوذ بارکزا

 داشت.

 ایبودند. عل یناب خوشدل خان از سرداران مهم قندهار یخان و برادر او لو ردلیش احضرتیعل پدر

هللا خان  خان داشت، فرزند خود امان هللا بیزنان حب هیبق انیکه در م ی[ با موقف بلنداحضرتیخانم]عل

 یکه داشت برا یها ییمنظور او را با توانا نیو به هم دانست یخان م هللا بیحب ینیجانش ستهیرا شا

 سیاز دو جنگ افغان و انگل یتجربه تلخ ها ییکرد. از آنجا که بارکزا  تیافغانستان ترب یاسیس ندهیآ

خانواده  قیاو از طر یریرپذیهللا خان موثر بود. تاث امان یخانوادگ تیتجربه در ترب نیداشتند، ا

 الرحمن بی: مجصیفصل ناتمام،ترجمه و تلخ والدا،پ یب ونیل....«) بزرگ ساخت سیضد انگل هیاو را با روح ،یمادر

  اگست ( ۲۱اتل، برگه ف.ب.شفق همراه،
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عقاب است[  ینیب زیاز بلندپرواز وت هی)کنا«ریعقاب پ نیا»  یبه قول محققان غرب ای احضرتیعل    

. کردیوآماده م تیسلطنت ترب یونفوذ موثر داشت وپسرش را برا ریوطرز فکر امان هللا تاث تیدرترب

 خانیمرحوم آصف آهنگ پسرمهد یحضرت از این حکایت برمال میشود که روز ایشجاعت عل

)اُخت السراج( ، در ریخواهر ام ی: بارگفتیکرد و م فیتعر میبرا دربار شاه امان هللا یمنش یداولچن

برپا نموده و در آن زنان و دختران رجال معتبر و معروف پایتخت را  یباغ چهلستون دعوت مجلل

 تهمه زنان دعوت شده به قصرحاضر شدند، امیرحبیب هللا نیز در آن دعو یدعوت کرده بود. وقت

را از آن میان بپسندد و به کام دل برسد،  یشرکت ورزید تا مهمانان را از نزدیک ببیند و احتماالً کس

 یعلیا حضرت اطالع رسید که اُخت السراج در قصرچهل ستون محفل بزرگ در این هنگام به

برگزارکرده ، و امیرهم در آن شرکت دارد. پس علیاحضرت با سرعت خود را به قصر میرساند و 

امیرایستاده بود، پیش میرود وچون به او  یاُخت السراج که در پهلو یناگاه داخل قصرمیشود و بسو

خود را  یاُخت السراج حواله میکند، مگراخت السراج رو یبررو یممحک ینزدیک میشود، سیل

شنوندو  یعلیاحضرت  را همه م یلیس یامیر میخورد. صدا یبررو یبسرعت عقب میکشد و سیل

امیراز این « عیش امیر به غیش مبدل شد.»این صحنه مهمانان بخنده افتاده میگویند:  دهاز مشاه

را  ید ، فوراً به کابل بازمیگردد و در نیمه شب، قاضبرخورد علیاحضرت برافروخته  میشو

سردار محمدآصف خان  و سردار محمدیوسف خان)  یخواسته و علیاحضرت را طالق میدهد. وقت

السلطنه سردار نصرهللا خان  بیقضیه مطلع میشوند، نزدنا نیهللا خان( ، از ا بمصاحبین امیر حبی

ه اتفاق هم نزد امیر میروند ومیگویند : امیر با این کار و ب سازندیروند واو را ازقضیه آگاه م یم

را علیه خود تحریک میکند و سلطنت خود را به آشوب میکشد، زیرا که  یخود تمام قوم بارکزای

اقوام ملکه میشود.  یهمه را مي برد و باعث انتقام گیر یکشور ، آبرو یملکه رسم دنطالق کر

دیگر  یاینست که امیرحبیب هللا از کرده پشیمان میگردد، وطالق نامه را پس گرفته پاره میکند ، ول

( حادثه چهلستون سندهیافتند. به نظرمن)نو یعلیا حضرت و پسرش شهزاده امان هللا از چشم امیر م

با  ریمناسبات ام رایاده باشد، زاتفاق افت 1914شهزاده امان هللا درسال  یبعد ازعروس احتماالً 

بود وکتاب سلطنت امان  ارخوبیبس یطرز ایالدوله با ثر نیشهزاده ع یدر زمان عروس احضرتیعل

 روابط حسنه است. نی( گواه ا46-35هللا شاه )صص

بر  یمبن مشیبا علیاحضرت، ملکه  را از تصم ریآهنگ عالوه کرده گفت:قطع مناسبات ام مرحوم

 تیو درصدد تقو ردیگیم میتخت سلطنت منصرف نساخت. او شجاعانه تصمپسرش به  دنیرس

صفورا ملقب به)قمرالبنات(که  یافتد. ابتدا دو دخترخود یعن یرمیاز ام یپسرخود و انتقام کش تیموقع

مادرش فوت شده بود وعلیاحضرت اورا مثل دختران  یسکه او نبود مگر چون درکودک خترگرچه د

و  کندیخان نامزدم یخود پرورش داده بود( به شاه محمودخان وصفیه سلطان)سمرالسراج( به شاه ول

ازفرزند خود شهزاده امان هللا قرار میدهد.  یخانواده مصاحبان، نادرخان وبرادرانش را در پشتیبان

خود)عذراسلطان بنت  یرا با دادن دختر ماما محمدولیخان سرجماعه غالم بچگان سسپ

از بستگان دیگر بخود  یارگ را با دادن یک ی( وشجاع الدوله خان فراشباشیفقیرمحمدخان پوپلزائ

نزدیک میکند تا حمایت خود را از امان هللا خان دریغ نورزند و او را به سلطنت برکشند . بدینسان 
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د وابسته میسازد و سپس درانتظار انتقام از امیرحبیب را در دربار بخو ی، گروه مؤثر رتعلیاحض

الممالک  ینشیند. حادثه سوء قصدعلیه امیر در شوربازارکابل و پیگرد قضیه توسط مستوف یهللا م

سفر لغمان بود، مجازات  یشهزاده امان هللا نشانه گرفت. وچون امیر راه یانگشت اتهام را بسو

 یموکول کرد. پس گروه علیا حضرت که امیر را همراه را به بازگشت خویش از لغمان همینمت

امیر در بستر خواب پایان  یشب به زندگ مهین کیمیکردند، و مورد سوء ظن قرار داشتند، در

مرحوم آصف  تیروا نیپدر برتخت کابل تکیه زد.)ا یبخشیدند و هفت روز بعد امان هللا خان به جا

 جهینت نیچن گذارند،یرخدادها را کنار هم م نیردم ام یاست(.  وقت سندهیحافظه نو یروآهنگ از 

 .رگرفتیام که از جانب امیر دیده بود از یکه علیاحضرت ، انتقام خود را به دلیل توهین رندیگیم

ً یتقر زیعبدهللا کاظم ،ن دیداکترس قصر چهلستون  ۀوحادث احضرتیرا در باره عل تیروا نیع با

 ادیز ریو بر او تأث ربودیام یزن محبوب وملکه رسم یمدت طوالن احضرتیعل: »سدینویم ادنمودهی

او کناره گرفت و  رازیحضرت در باغ چهلستون کابل جنجال برپا کرد،  ام ایداشت. پس از آنکه عل

 ندیگویکه م نستیا قتیبه حق کینزد ۀعیاو آشکارا خصمانه شد. شا ربایاز آن به بعد مناسبات ام

زنانه برپا  یدرقصر چهلستون محفل یـ شاهدخت هاجره ملقب "اخت السراج"  شب ریخواهر مقرب ام

 مهیدر ن یحضرت به مجرد آگاه ایبود. عل یعشرت وخوشگذران رمصروفیکرده بود که درآن ام

  احضرتیوضع عل نیومجلس به وضع ناهنجار برهم خورد. درا دهیرا به قصر رسان خودشب 

که با  شودیپرست" وگفته م زیزاده" و"کن زیرا"کن ریو خود ام را "دالل" خطاب کرد ریخواهر ام

 ریسردارنصرهللا خان مانع شد وام یرا ً طالق دهد، ول احضرتیگرفت عل میبعداً تصم ریام نکاریا

 ریام نیو خصومتها ب یداخل یهایدگیاقدام منصرف ساخت. بعداً رنجش ها، کش نیرا ازا

مادرش  تیدرمقابل پدر به حما تیکه شهزاده امان هللا خان به جد دیرس یبحد احضرتیوعل

 (۱۱3-۱۱۲،ص ۲۰۰5فشارعنعنه وتجدد،چاپ  ری)داکتر کاظم،زنان افغان ز« پرداخت.

و  انیدربار نیاستحکام موقف شهزاده امان هللا خان درب یبرا احضرتیعل یتالشها ۀدربار سندهینو

خاموشانه از او  زیملکه ن کیها و اقوام نزد یبارکزائ»:سدینویبا نفوذ آنوقت درادامه م یخانواده ها

 ،یآوردند. بابرهم خوردن روابط داخل یبزبان نم یحرف ریازترس ام ی، ول کردندیم تیحما

 تیپسرش شهزاده امان هللا خان به سلطنت باجد دنیبه رسان یخود مبن یبه پالن قبل احضرتیعل

 نیهللا خان مع تیوسردارعنا ری خان نائب السلطنه برادر امدست بکار شد. البته سردارنصرهللا شتریب

شهزاده امان  یو درحالت عاد دانستندیم ریام ینیجانش حقیخود را ذ کیهر ریالسلطنه پسرارشد ام

و روابط او و مادرش  ریاوپسر سوم ام رایپدر نداشت، ز یبه سلطنت را بجا دنیهللا خان چانس رس

تا موقف پسرش را  دیکوشیم دیبود که با احضرتیفقط عل طیشرا نیبرهم خورده بود. درا ریبا ام زین

 نیحضرت درا ایکه عل رودیکار را کرد، اما گمان نم نیکند، چنانکه هم هیمردم تقو نیدر دربار و ب

و مستحق  یقو دیدو کاند رایپدر سازد، ز نیبتواند پسرش را جانش ریفکر بوده باشد که با قتل ام

حضرت خواست  ایاحراز مقام سلطنت مقدمتر از شهزاده امان هللا خان وجود داشت.  عل یبرا گرید

روابط دو برادر را  کطرفیاز یطرز لیهللا خان وهمچنان امان هللا خان با فام تیبا وصلت عنا

انشمند با نفوذ و د تیشخص کی یفکر ریرتأثیرا ز گرهردویو دوستانه سازد و از طرف د کینزد
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 هیریآورد. همان بود که خ رونینصرهللا  خان ب ریهللا خان را از تأث تیعنا لهیقراردهد، تا بدانوس

دخترسوم او را به پسرخود امان هللا  ایهللا خان و ثر تیعنا یرا برا یدختر بزرگتر محمود طرز

 نمود.  جیخان تزو

مصاحبان برقرار  لیبا فام کیکرد تا روابط ن هیزمان به دختران خود توص نیحضرت درع ایعل

خان برادر نادرخان  یملقب به "ثمرالسراج" به عقد شاه ول هیدختر دوم مسماة صف جهیکه درنت ندینما

 گریسلطان ملقب به "نورالسراج" با محمدهاشم خان برادر د هیدرآمد و دختر سوم مسماة راض

ً ا ادرخانن دو خانواده گرفت.  نیب نیرا ک یدوست یخورد و جابهم  ینامزد نینامزد شد که بعدا

احمدخان  یعل یخود وال یملقب به "سراج البنات" به عقد پسرماما رهیدختراول مسماة سا

با نفوذ دربار بودند.  یها تیخوشدل خان درآمد که خودش وپدرش از جمله شخص یپسرشاغاس

 یمخدره" خواهرعل ایـ ملقب به "عل نیاکتفا نکرد، برادر زاده خود مسماة زر نیبه ا احضرتیعل

 راینمود که ملکه حم جیاحمدخان را به احمدشاه خان پسر سردار آصف خان پسرعم نادرخان تزو

ً عل حضرتیدخترش بعدها به عقد اعل  گرید یکیحضرت  ایمحمد ظاهر شاه در آمد. عالوتا

 احضرتیو نزد عل یرستانملقب به "قمرالبنات" را که از مادر نو -رامسماة صفو ریازدختران ام

با خانواده  یکینزد نینادرخان درآورد که ا گریمقرب بود، به عقد نکاح شاه محمود خان برادرد

 رمحمدخانی" کرد. همچنان او دختر سردارفقریمصاحبان متأسفانه بعدها به اصطالح عوام "چپه ف

مؤثر دربار  تیص وشخصخا یاز غالم بچه ها یکیـ  یخان درواز یدولخود را به عقد محم یماما

 کرد.  یباز یدر دوره امان ارعمدهیشخص نقش بس  نیدرآورد که بعداً ا

 یداشتند، بخصوص شاغاس یبزرگ حکومت فیهفت برادر داشت که همه وظا احضرتیعل

در  زیحضرت ن ایعل یدولت بود. همچنان پسران کاکا ی" که عضو مقتدرشورانابیخوشدلخان "لو

با نفوذ دربار  یها تیازشخص زیبودند. بابا محمد سرورخان پدرناسکه او ن دهیرس یمقامات بلند دولت

با آنکه ظاهراً  احضرتیگرعلید یبود. ازسو نیمردم وخوان نیعزت و اکرام درب حبنصرهللا  و صا

 کیونزد کین ه  با موصوف چنان رابط یول د،یدیپسرخود به سلطنت م دنینائب السلطنه را مانع رس

کاظم: همان  دعبدهللای)داکتر س.«کندیم تیرحمایام نیجانش ثیملکه از او به ح ایگو کردیداشت که او فکرم

 (۱۱۵- ۱۱3 ثر،صفحاتا

 

 ادامه دارد
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