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  محمد شريف منصور
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  الماس کوه نورۀتاريخچ
انگليس ھا الماس کوه نور را از افغانستان  تاکنون بارھا خوانندگان گرامی از من پرسيده اند که آيا درست است که

ال پيش آمده بود که آيا واقعا آنطور که در بی بی سی ؤبرای تعداد ديگری س و. شود آن را پس گرفت دزديده اند و آيا می

داشت؟ خوشبختانه  و ھر کس که صاحب آن باشد عاقبت بدی خواھدنوشته شده است الماس کوه نور شوم است  فارسی

   .بازنويسی کنم و به خوانندگان گرامی تقديم کنم ، در اين مورد نوشته امًکه قبالرا امروز توانستم خالصه ای از آنچه 

 الماس کوه ۀريخچملی داشته باشيم به تاأت که به چگونگی خارج شدن الماس از افغانستان بپردازيم بھتر است پيش از آن

 متعلق به راجا گوليوار ءاين الماس در ابتدا. به ايران و افغانستان رسيد  چگونه اين الماس از ھندًنور و اين که اصال

ھمايون آگره را . فرستاد  مغولی ھند پس از فتح دھلی، پسرش ھمايون را برای تسخير آگرهۀبنيان گذار سلسل بابر. بود

از آگره فرار کنند اما ھنگام فرار دستگير شدند اما  خواستند ن محاصره ھمسران راجا میمحاصره کرد و در اثنای اي

] ١. [بخشيدند خوبی رفتار کرد و آنھا ھم در برابر نيکی ھای ھمايون الماس کوه نور را به او ھمايون با آنھا با احترام و

گرانبھا بسازد و تا پايان عمرش به اين   وھمايون در دوران سلطنتش تصميم گرفت که تخت بزرگی از جواھرات ناياب

که در زمان محمد شاه  جانشينان او ھم اين کار را ادامه دادند تا آن. نداد کار مشغول بود ولی عمر او کفاف اين کار را

تخت را تخت طاوس  رسيد و از آنجا که در باالی آن تخت، طاوسی ھم از جواھرات گرانبھا ساخته بودند آن به اتمام

  ]٢. [الماس کوه نور در باالی سر آن طاوس گذاشته شده بود. يدندنام

 زمان سلطنت شاه اشرف افغان در. دانيم که افغان ھا در زمان شاه سلطان حسين صفوی به ايران حمله کرده بودند می

او برای گرفتن . دگرفت و افغان ھا را دوباره به قندھار راننادر شاه افشار ظھور کرد و تاج و تخت را از افغان ھا پس 

برای  لشکرکشی به ايران و نابودی دولت صفويه شرکت کرده بودند به قندھار ھم حمله کرد و انتقام از کسانی که در
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 ھای شھر کابل را ببندد و نگذارد  دروازه به محمد شاه پيام فرستاد و از او درخواست کرد تا جلوگيری از فرار آنھا

محمد شاه در ظاھر با اين درخواست نادرشاه افشار موافقت کرد، اما در . شوند از آن خارجافغان ھا به کابل بروند و يا 

در آخر با شکست  اين اتفاق، موجب شروع جنگی شد که. برای رسيدن به اين خواسته انجام نداد کمکی به او عمل ھيچ

   .محمد شاه و ورود نادرشاه به دھلی خاتمه يافت

  :  داردجالب اما نادرستی وجودای ونه به دست نادر افتاد افسانه که اين الماس چگ در مورد اين

شد که پادشاه ھند الماس کوه  می گويند ھنگامی که نادر شاه ھندوستان را فتح و جواھرات شاه ھند را ضبط کرد مطلع

در ھنگام .  رسيدکه وقت برگشتن او به ايران فرا نياورد و تا اين نور را در کاله خود پنھان کرده است اما به روی خود

پادشاه ھند از روی  . ھای شان را با ھم مبادله کنند  دوستی کالهۀاز پادشاه ھند خواست که به نشان خداحافظی نادر شاه

  .اجبار پذيرفت و بدين ترتيب به الماس کوه نور دست يافت

س را ھم گرفت و الماس کوه   تخت طاوی ھنگفت او،ئنادر شاه پس از شکست دادن محمد شاه و به غنيمت گرفتن دارا

احمدشاه درانی افتاد  جدا کرد و تا ھنگام مرگ آن را نگه داشت و پس از کشته شدن او اين الماس به دستنور را از آن 

شاه زمان درانی از برادرش محمود و وزير فتح   اوۀکه نو تا اين. شد و پس از او ميان جانشينانش دست به دست می

راه برای اندکی استراحت به قلعه عاشق هللا شينواری که او را قابل   پشاور شد و درخان شکست خورد و رھسپار

زمان که  شاه. عاشق هللا او را زندانی کرد و خبر دستگيری او را به برادرش محمود فرستاد. رفت دانست، اطمينان می

حمود شاه زمان را کور کرد و پس م .کرد الماس کوه نور را در سوراخ قلعه پنھان کرد سرانجام شومی را پيشبينی می

شاه زمان محل .  شجاع الملک برادر او و شاه زمان را به قدرت رساندند عليه او شوريدند وی مردمئاز مدتی فرمانروا

شکست خوردن  شجاع الملک پس از. الماس را به شجاع الملک گفت و الماس به دست شجاع الملک رسيدپنھان کردن 

توانست الماس کوه نور را به زور از چنگ  رنجيت سينگ.  الماس کوه نور را ھم با خودش برداز محمود فرار کرد و

 ھا افتاد و آنھا آن را ی ماند و پس از آن به دست انگليسھندوستانی ھا باق اين الماس مدتی در دست. شاه شجاع دربياورد

 .  انگلستان بردندبه

ی را از ئمعتقد بودند که ھرکس چيز گرانبھا  تازه ای نيست، پيشينيانگويند اين الماس نفرين شده است چيز که می اين

   :ابن بطوطه که مدتی را در ھند گذرانده بود می نويسد  مشھورجھانگرد. شود ھند خارج کند دچار بدبختی می

شور در ببرد که کسی بتواند چيزی از آن ک ثروتی که از ھندوستان به دست آيد ھمين خاصيت را دارد و بسيار نادر باشد

   .دھد شود که ھمه را از دست می ی میئالدين دچار گرفتاری ھا و اگر ھم چنين اتفاقی بيفتد مانند شھاب

] ھندوستان به ايران آورده بود که نادر آن را از[توجه به سرانجام دردناک نادر و کسان ديگری که از گنج نادری و با 

پس از او خيلی ھا . نادرشاه توسط سربازان خودش سر بريده شد ته اند،شود گفت که پيشينيان خيلی ھم بيراه نمی گف می

تخت سلطان   او عادل شاه بهۀپس از کشته شدن نادر، برادر زاد. مند شدند و سرانجام بدی يافتند از اين گنج بيکران بھره

 شاه او را از سلطنت خلع و  بعد برادر عادلکمتر از يکسال. ايران تکيه زد و بازماندگان ديگر نادر را قتل عام کرد

لطفعلی خان زند ھم از اين . نادرشاه سپرده شد و آنھا او را قطعه قطعه کردندکور کرد، سپس عادل شاه به دست زنان 

 ءآغا محمد خان ابتدا .شوم بی نصيب نماند و اما از آن بھره ای نبرد و به دست آغا محمد خان قاجار اسير شد ۀگنجين

او ھم از وارثان اين گنج بود در ابتدای جوانی  نادرشاه که ۀشاھرخ نو. کرد و سپس او را کشتلطفعلی خان را کور 

به دست آغا محمد خان قاجار افتاد و تا حد مرگ شکنجه شد و مرد اما پيش  توسط عادل شاه کور شد و در اواخر عمر

گنجينه دست يافت اما   اگرچه به بخشی ازآغا محمد خان قاجار. اختفای گنجينه را به آغا محمد خان گفت از مرگ محل

وارث او . احمدشاه درانی به جذام و يا سرطان مبتال شد وارث ديگر اين گنجينه. مدتی بعد توسط خدمتکارانش کشته شد
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شاه شجاع ھم . شاه زمان جانشين او کور شد و در تبعيد درگذشت. مسموم شد و مرد تيمورشاه توسط يکی از ھمسرانش

  . خودش کشته شد افرادتوسط

   شود اين الماس را به افغانستان برگرداند؟ ال که آيا میؤو حاال می رسيم به اين س

نيست آن ھم در حالتی که اين الماس   کار ساده ایًبايد بگويم که برگرداندن اين الماس به افغانستان و يا حتی ھند اصال

يران، افغانستان، ھندوستان و پاکستان ھم زمان ادعای چھار کشور ا گرانبھا، در تملک دولت بريتانيا قرار دارد و

 دعوا بشود و ۀاقام برای پس گرفتن اين الماس، بايد در يک دادگاه بين المللی. استرداد آن را دارند مالکيت و تقاضای

ار آسانی دعوا به نتيجه ای خواھد رسيد يا نه، ک که اين حدس زدن در مورد اين که نتيجه چه خواھد بود و يا حتی اين

  .نيست
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