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  دهیچک
 تالش و شاه نیناصرالدّ زمان در هرات به رانیا ۀحمل از پس

 نسبت سیانگل خود، قلمرو از قسمت نیا کنترلی برا قاجار حکومت
 ازیی ها قسمت ران،یا جنوب به حمله با و داد نشان واکنش امر نیا به

 طیشرا قبول با رانیا ،آن تبع به که شد فمتصرّ را خوزستان و فارس
 سیپار ۀعهدنام موجب به را افغانستان بر دولت آن تیّحاکم س،یانگل
 ران،یا جنوب از سیانگلی نینش عقب از پس. شناخت تیرسم به

 مصادره را رانیا ساحل در مستقر توپِ چند ،کشور نیا سربازان
 اعتراض و مخالفت موجب ،امر نیا که بردند خود همراه و ندنمود

ی ا مکاتبه دری و آن،ی پ در و شد سیانگل حکومت به شاه ناصرالدّین
 عودت را برای الزمی ها یریگیپ  کهدهد یم دستور الملک نیام به
 ضمن ،قیتحق نیا در. بنماید رانیا به شده ذکر توپ قبضه دچن

 و نقد به آن، در موجود نکات حیتوض و شرح و مکاتبه نیای بررس
 در ِ مغفول و پنهان نکاتی برخ واست  شده پرداخته سند نیای بررس
 مخاطبی برا ،گردد یم روشن ،سند نیا براساس که سیپار ۀمعاهد
 بردن باال و تیتقو در تواند یم شده ذکر مطالب که شده است حیتشر
  .باشد دیمف ،دوره و واقعه نیا به مربوط قاتیتحقی غنا

  
 شاه، نیناصرالدّ هرات، جنگ انگلستان، ران،یا ه،یقاجار :ها واژهدیکل

  . الملک نیام س،یپار قرارداد
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  مهمقدّ
 ابعمن نیتر مهم از هامروز ،هاست یگانیبا اتیّمحتو ازی بخش کهی خیتار اسناد
.. .وی اسیس معاهدات و اسناد ،ها فرمان ،یسلطنت مکاتبات ۀیّکلّ شامل است که پژوهش

 سبب به و گفتند یم اتیسلطان و اتیوانید آنها به انینیشیپ اصطالح در که شود یم
 و مشخصی دادیرو و زمان هب آنها ازی برگ هر نکهیا دلیل به هم و شان یوجود اصالت

 ،یخیتاری ها پژوهش خصوص  هبی پژوهشی ها سرچشمه نایم در داردی بستگی واقع
  .دنداری خاصّ تیاهمّ و اعتبار
 ،یفرهنگ ،یخیتار لئمسا ۀدرباری اریبس نکات و مطالبی حاو مدارک، از دسته نیا
 ،ردیگ قراری بررس مورد ،یعلم نیمواز و اصول برطبق چنانچه و است.. .وی اسیس ،یهنر
 در ناشناخته وی قیحقی دادهایرو و تمدن و فرهنگ در شده فراموش مسائل ازی اریبس
 ،قمحقّ و خمورّ یک رو نیا از. افتیدر توان می آنها ۀدیپر رنگ سطوری ال هالب از را خیتار

  . است منابع از دسته نیا به مراجعه از ریناگز
ی ها سازمان وجود و دوره هر در مهم اسناد نیتدو لزوم بر آشکار لیدال وجود با

ی نگهدار اند، داشته وجود رانیا در روزگاران نیتر یمیقد از دیشا کهی درتمندقی وانید
 کهیی ها سلسله رمکرّی آمدها و رفت. ندارد رانیا دری درخشان ۀابقس ،یخیتار مدارک از

 ازی ا نشانه هرگونهی گذار یباق از اًقاعدت و اند بوده عناد و تضاد در گرییکد با غالباً
 همچون ،گوناگون قبائل و اقوام هجوم با همراه ،اند بوده ناخشنود ،نیشیپ حکومت

 و قصبات شهرها،ی نابود به که موریت و مغول ،خاص صورت به و انیسلجوق ان،ینوزغ
 سبب د،یگرد منجر کامل صورت به اسنادی ها یگانیبا ،گرید عبارت به وی تیّریمد مراکز
ی برخ در قانمحقّ کهی ا ونهگ به ؛برود انیم از ،تملّ اتیح مهم مستنداتاست  شده
 در که هستندیی ها حکومت ریسا و ملل اسنادی ها بایگانی به مراجعه از ریناگز ،موارد
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ی نگهدار را ها فرمان و ها نامه ازی برخ ان،یرانیا و رانیا با خودی دائمی ها مراوده خالل
 وجود ،اساس نیا بر. اند داشته انیرانیا ازی یاد ش،یخو خاصّ مصالح به توجه با و کرده
 آن معاهدات و قاجار همچونی خاندان خصوص ه ب مختلفی ها حکومت دوران ازی اسناد
 نیا به مربوط مکاتبات و است شده رانیا از یمختلفی ها نیسرزمیی جدا باعث که دوره
 قاتیتحق در و بوده دوره نیا به مربوط کیتار نقاط ازی اریبسی راهگشا دتوان می ع،یوقا

  . دینمای یار ،قتیحق بهی ابیدست جهت در را شمندانیدان مختلف،
 خطاب شاه ناصرالدّین ۀنامی بررس و نقد به قیتحق نیا در مقصود، نیا به نیلبرای 

 ۀسسّؤم اسناد در و شده نوشته سیپار ۀمعاهدی امضا از پس ماه چند که الملک امین به
 خیتار لاوّ کتاب در دسن نیا. پردازیم می است، موجودی فرهنگ مطالعات و پژوهش
 نیا از ،شده اشاره سند و دهیگردی معرف ،است سهسّؤم نیا انتشارات از که رانیا معاصر
  )272 :1372 ،موسوی بجنوردی( .است دهیگرد اخذ منبع
  
  واقعه شرح
 رانیا کنار و گوشه در کهیی ها فتنه و شاتااغتش جمله از شاهمحمّد سلطنت لیاوا در
 هرات حکمرانانی نافرمان ۀلئمس شد،ی مرکز حکومتی برای تارگرف موجب و کرد بروز
 نیا در. آمدند یدرم اطاعت درِ از ،شد یم هرات وارد رانیا قشون نکهیا محض به آنها. بود

 ۀواسط به بود، شاهی ها نشانده دست از که ،محمود شاه پسر کامران ،هرات حاکم هنگام
 ،هرات حکمرانی چیسرپ از  پسشاهمّدمح. برافراشت انیطغ ملَعَ ،گانگانیب سیدسا

 از م1837/ ق.ه1253 سالی انالثّ عیرب 19 در. ساخت فراهم را آنجا بهی لشکرکش وسائل
  .دیرس هرات اطراف به سال همان شعبان 22 در و نموده حرکت تهران
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ی برا دولت نیا استدالل. بود سیانگل لیم مخالف ،منطقه آن به شاهمحمّد متیعز
 اقدام نیا به دست هیروس دولت کیتحر به رانیا دولت الًاوّ که بود نیا ،انریا با مخالفت

 رانیا دولت هرگاه ،داردی تجار وی اسیس ۀمعاهد ،روس دولت با رانیا چون ثانیاً ،زده
ی اقتصاد وی اسیس ازاتیامت زین قسمت آن در هیروس دولت ،شود فمتصرّ را هرات

 هیشبی ازاتیامت گرفتن بری مبن سیانگل هشخوا به رانیا دولت نکهیا سوم. طلبد یم
  .کرد یمی خودداری چا ترکمان ۀنامعهد در شده ذکر موارد

 شد حاضر خانمحمّدیار بار نیچند تمدّ نیا در. دیکش طول ماه دو هرات ۀمحاصر
. شدند شهر میتسل از مانع سیانگل ۀتوپخان منصبان صاحبی ول کند، میتسل را شهر

 رانیا دولت میتسلی تیشکا م1838/ ق. ه1254 سال در سیگلان مختار ریوز سرانجام
 میمق ۀندینما بهی و نکهیا لیدل به بود، بوشهر حاکم عزل ،آن مواد ازی یک که کرد

 ضمن سیانگل مختار ریوز ،بعد روز چند. است نموده اهانت ،شهر آن در سیانگل دولت
 پس از. شد مشهد ۀروان و جخار شاهمحمّدی اردو از ،رانیا بای اسیس ۀرابط قطع اعالم

 هرات ۀمحاصر از دست رانیا چنانچه که داد العاطّ رانیا دولت به رسماًگذشت چند روز 
ی ها یکشت ،هنگام نیهم در. شد خواهد رانیا با جنگ وارد رسماً سیانگل برندارد،

 رثّؤم ماتومیاولت نیا. روانه شدند بوشهر سمت به  ودهش فارس جیخلآنها وارد ی جنگ
 هرات ۀمحاصر ازم 1838/ق. ه1254 سال لاالوّ یجماد 19 در شاهمحمّد و شد اقعو

 دست خودی افروز فتنه از سیانگل اما. نمود حرکت مشهد طرف به برداشته دست
 و 250ـ 253 ،1383 ،یمهدو ؛414 ،1345 معتمدالدوله، ؛56 ـ61 ،49 ـ 51 ،1337 ،یمقام قائم( .برنداشت

  )64 ـ 68 ،1384 ،یانیقد
 مقابل در ،هرات دیجد ریام ،خان یوسفمحمّدی وقت م1856/ ق. ه1272 بهار در
 به رانیا ارتش ،کردی اری یتقاضا شاه الدّینناصر از خانمحمّد دوستی قوا ۀحمل
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 خان یوسف محمّد. شد شهر آن عازم )1(لطنهالسّ حسام رزایم مراد سلطانی فرمانده
 انیرانیا چونی ول. کرد استقبال آنان از و دگشو رانیا ارتشی رو به را هراتی ها دروازه

 داشتند،ی زیغرورآم رفتار ،شهری اهال به نسبت و شده هرات وارد فاتح عنوان به
  .کرد اعتراض رفتار طرز نیا به و دیگرد مانیپش خود ۀکرد از خان یوسفمحمّد
 او به ،ندارد اعتراض حق و بوده رانیا ۀتبع خان یوسفمحمّد نکهیا عنوان به انیرانیا
 سپاه و برافراشت هرات ۀقلع فراز بر را سیانگل پرچم هم خان یوسفمحمّد. نگذاشتندی وقع

 ۀمحاصر به رانیا سپاه م1856/ ق. ه1272تابستان سرتاسر در. کرد رونیب شهر از را رانیا
 بزرگان ازی ا هعدّ. شود میتسل بر آن شد تا خان یوسفمحمّد نکهیا تا ،داشت اشتغال هرات

 رانیای اردو به ،نموده ریدستگ رای و ،بودند مخالف کار نیا با که هرات نیانخو و
  . دینما استفاده او از تواند می بهتر بیترت نیا به رانیا شاه دادند غامیپ و فرستادند

 لاوّ در عاقبت ،مقاومتی تمدّ از پس هم او که داشت نام خان یسیع ،دیجد ریام
 ،موقع نیا در. گشود انیرانیای رو به را شهری ها دروازه و شد میتسل م1856نوامبر
 انتشار کلکته در روز همان کهی ا هیّاعالم یّط و ندانسته زیجا را لمّأت گرید سیانگل

 برخالف و کرده نقض را م1853 ۀیژانو 25 سند ،رانیا دولت نکهیا عنوان به یافت،
 .نمودند اعالم را تدول دو نیب جنگ حالت ،است شده فمتصرّ را هرات ،خود داتتعهّ

  )71ـ80 :تا یب ،یصفائ ؛118ـ119 :2535 ،یصفائ ؛284 و 191 :تا یب ،یمحمود(
ی کشت هشت از بمرکّ فارس جیخل در سیانگل ناوگان ،هیاعالم نیا صدور دنبال به
 رانیا به (Stralker) استراکر اداریدری فرمانده بای باد وی بخار ناوگانی تعداد وی جنگ

 ،بعد روز پنج .دندیگرد فمتصرّ را خارک ۀریجز م1856 دسامبر 14 در و نموده تجاوز
 و شدند ادهیپ رانیا خاک به بوشهری حوال در هند و سیانگلی قوا از مختلط پیت یک

  ،(Sir James Outram) اوترام مزیسرج ژنرال. نمودند رازیش طرف بهی شرویپ به شروع
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ی فرمانده تحت که فارسی نفر هزار هفت سپاه به داد دستور ،مزبوری قوا ۀفرماند
ی وقت اما. شوند ور حمله ،بود گرفته موضع برازجان در الملک شجاع خان یمهرعل
. بودند کردهی نینش عقب و نموده هیتخل را آنجا انیرانیا ،دندیرس برازجان به ها یسیانگل

 عازم سپس ،کرده منفجر را برازجان مهمات و اسلحه انبار سربازانش داد دستور اوترام
 سیانگلی روین به ،شد لعمطّ موضوع نیا از الملک شجاعی وقت. شدند بوشهر به مهاجرت

 سیانگل و رانیای قوا نیب خوشاب در م1857 هیژانو 9 در کهی نبرد در. زد خونیشب
 را رانیا سپاه شدند قموفّ ،ینظام قتفوّ و انضباط و نظم ۀجینت در ها یسیانگل ،درگرفت

  . ندینما مار و تار و دهدا شکستی سخت به
ی روهاین م1857 مارس لاوّ در .بود خوزستان به حمله ها یسیانگلی بعد اتیعمل

 تحت خوزستان سپاه. شدند ادهیپ رانیا خاک بهی کشت از محمرهی حوال در سیانگل
ی ول داد نشان خود ازی مختصر مقاومت ابتدا ولهالدّ احتشام رزایم خانلری فرمانده
 و العرب شط وارد سیانگلی ها یکشت و شکست هم در را مقاومت نیا سیانگل ۀتوپخان
 سلطان د،یسع دیّس ،عیوقا نیا مقارن. نمودند فتصرّ را اهواز و محمره ،شده کارون
 در رانیا دولت و نمود حمله اسعبّ بندر به ها یسیانگل کیتحر به هم ،عمان و مسقط
  .گرفت قراری خطرناک و نامساعد اریبس تیّموقع

 مشاهدهی وقت ،نبودند رانیای نابود و شکست به لیما که فرانسه و هیروسی ها دولت
 شنهادیپ شاه الدّینناصر به ندارد را سیانگل برابر در مقاومت تاب رانیا که کردند

 هرات از را خود ارتش زودتر چه هر که نمودند هیتوص او به مخصوصاً و دنددای گریانجیم
 و بپردازد جنگ به انگلستان با ستین قادر کرد مالحظه که هم شاه الدّینناصر. فراخواند

 دستوری رانیای روهاین به باشد داشته گریدی کشورها مساعدت به همی دیام دتوان مین
  .نمود صلحی تقاضا و داد مقاومت ترک
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  سیپار ۀعهدنام و خان فرّخ سفارت
 خان فرّخ نام به را دخو دربار رجال ازی ک یم1856 نوامبر اواخر در شاه الدّینناصر

 ایجو را صلح طیشرا ،سیانگل ریسف از آنجا در تا کردی عثمان دربار مورأم ،الملک امین
 طیشرای عال باب در ،سیانگل ریسف ،(Stratford Radcliff) فیرادکل استراتفورد لرد. شود
 دتعه و هرات ۀیتخل ،جمله از که داد ارائه صلح ۀمعاهد انعقادی برای نیسنگ اریبس

 عزل مسقط، امام به اسبندرعبّ لیتحو الت،یا آن امور در مداخله عدم بری مبنی رسم
  .بود رانیا مهمی شهرها در سیانگلی ها یکنسولگر افتتاح ۀاجاز و ینور اعظم صدر

 به و نرفت بار ریز شاه الدّینناصر ،فرستاد تهران به را شنهاداتیپ نیا خان خفرّی وقت
 دولتی گریانجیم و شود مذاکره وارد استانبول در کایآمر تارمخ ریوز با داد دستوری و

 استیس و (Monroe) مونرو نیدکتر استناد به کایآمر دولت. شود خواستار را مزبور
 شاه الدّینناصر دستور به خان خفرّ و دینگرد تقاضا نیا قبول به حاضر ،خودی انزواطلب

  .شود صلح به حاضر انگلستان ،مزبور دولتی گریانجیم با دیشا تا شد فرانسه عازم
) م1852ـ1870/ق.ه1268ـ1287 (سوم ناپلئون جلوس از پس که فرانسه دولت

 Prosper)بوره پروسپه نام بهی ریسف و شده مند هعالق رانیا ۀلئمس به نسبت داًمجدّ

Bourre) ی تقاضا از ،بود کرده جادیا شاه الدّینناصر بای ا مانهیصم روابط و اعزام تهران به
 فاتیتشر یّط م1857 ۀیژانو 25 در را خان خفرّ ،سوم ناپلئون. کرد استقبالی گریانجیم

 یکاول لرد و خان فرّخ نیب صلح مذاکرات ،یو وساطت با و رفتیپذ حضور بهی باشکوه
(Cowly)، شرح نیا بهی دستورالعمل هنگام نیا در .دیگرد آغاز سیپار در ،سیانگل ریسف 

ی تقاضا مورد کهی ا لهئمس هر در دیدار اریاخت شما« :دیرس خان فرّخ به آقاخان رزایم از
ی گرید و شاه الدّینناصر سلطنتی یک :مورد دو مگر ،دیکن موافقت است ها یسیانگل

  .»من صدارت
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 ،دیرس امضا بهی کاول لرد و خان فرّخ نیب م1857 مارس 4 در کهی ا عهدنامه طبق
 ازی کوتاه تمدّ در را شیقوا شد دعهّمت سیانگل و دیگرد برقرار دولت دو نیب صلح
 دمتعهّ رانیا دولت ،مقابل در. کند آزاد را رانیای جنگی اسرا و سازد خارج رانیا خاک
 نقاط ریسا و هرات به نسبت تیّحاکمی عاادّ هرگونه از و هیتخل را هرات درنگ یب دیگرد

 ،دولت دو. دیننمای دخالت گونه چیه ،کشور آنی داخل امور در و کند نظر صرف افغانستان
 با شد قرار و شناختند تیرسم به را گرییکد مهمی شهرها دری کنسولگر افتتاح حق
  .شود داده اسعبّ بندر ۀاجار ۀدرباری بیترت هم مسقط امام

 و خوزستان به سیانگلی روهاین شدن ادهیپ از قبل ،قتیحق در سیپار صلح ۀمعاهد
 خبر ،یتلگراف ۀمخابر لئوسا فقدان ۀسطوا بهی ول شده امضا اهواز و محمره فتصرّ
 محض بهی سیانگلی روهاین ۀفرماند. بود دهینرس اوترام ژنرال به موقع به آنی امضا
 و بوشهر ،یکوتاه تمدّ ظرف در و داد را رانیا خاک ۀیتخل دستور ،خبر نیا از العاطّ

ی اردادقر هم مسقط سلطان با. شد هیتخلی سیانگلی قوا از محمره و اهواز و خارک
 به سال ستیب تمدّ به اسعبّ ربند و چابهار شد قرار ،آن موجب به که دیگرد منعقد
 و بپردازد رانیا دولت به تومان هزار شانزدهی سالی و ،مقابل در و شود واگذاری و ۀاجار
  .نکند تجاوز آنها به و بشناسد رانیا قلمرو وجز هم را قشم و هرمز ریجزا

 ،آمد عمل به بغداد در که صلح ۀعهدنام ۀبمصوّ ناداس ۀادلمب از پس بالفاصله
. کرد ریدا را سفارت داًمجدّ و مراجعت تهران به ،سیانگل رمختاریوز ،یمور سرچارلز

ی برا( نمود سیسأت سیپار در را رانیا سفارت ،فرانسه در خود اقامت یّط هم خان فرّخ

 ؛50 ـ53 :1382 ،یمانیفر محبوب ؛87  و77، 76 :1367 ا،یرنیم ؛273ـ277 :1383 ،یمهدو: ک.ر شتریب العاطّ

 :1366 الممالک، قیصدی بانیش ؛103ـ106 :1352 ،یصفائ ؛141ـ150: 1384 ،یرجب ؛141: 133 تا، یب ،یصفائ

  .)277ـ291 :تا یب مجد،یی طباطبا ؛79ـ82 :1363 ت،یهدا ؛194ـ196 :1376 قاجار، ضدع ؛111ـ122
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   سندی بازخوان
 سیانگل و رانیا نیدولت کدورت و 1قارنِی تعال بحمداهللا که االح )2(.الملک امین] 1[
 انزجار کمال هم لاوّ روز از ما که است عالم خدا د،یگرد 2تنَخادَمُ و] 2[یدوست هب لمبدّ

 نیا سبب که رای اشخاص ندهد ریخ خدا. میداشت ناگوار] 3[فاقاتِاتّ قسم نیا از را خاطر
 ،سیانگل از بهتر ما دولت و مای برا از] 4[که میاند یم و میدانست یم اال و. شدند اتیّفیک

 و رفاقت] 5[که میدان یم هم را نیا و رسد ینم هم  هب دهیعق خوش رخواهیخ دوست
 و منفعت ازی خال باشد که مالحظه هره ب سیانگل دولتی برا از رانیا دولت حاداتّ

 ما ۀدیعق و اعتقاد تنها که بدانند سیانگل دولتی ایاول دیبا] 6[و ستین و نبوده مصلحت
 بشودی قسم دیبا] 7[بود نخواهد مهمه جینتا و عمده ثمرات مثمر دولت آنی دوسته ب

 ما گرید .ندیایب خود سابق اعتقاد و دهیعقه ب سیانگل دولت ۀدربار هم رانیا تملّ که
 انریا تملّ قلوب ریتعم مقام در قسم چه مییبگو که] 8[ستین هم ما فیتکل و میدان ینم
] 9[آن تذکار که یزیچ. کرد خواهند اقدام آن ملزوماته ب و دانند یم خود البته ؛ندیبرآ
 و دیجنگ سال نیچند رانیا دولت با آنکه از بعد روس دولت که است نیا ،بود الزم ما بر
 را آن عوض روس امپراتور نکهیا با گرفتند] 10[طرف نیا از توپ چند اواخر نیا

 نظر در باز ،فرستاد رانیا پادشاهی برا از هیهد رسمه ب شتریب و ربهت و تر خوبی ها توپ
 شهیهم ؟دادند عوض و بردند را دولت نیا توپ چرا ،نکرده جلوه رانیا خلق و] 11[تملّ
 و بوشهر وارد لیتفص آنه ب] 12[که سیانگل قشون. تملّ نیا دل در ست یا عقده نیا

 که میکرد یم رتصوّ چنان .افتاد نهاآ دسته ب محل دو نیا در توپ چند ،شد 3محمره
 ،دارد منظور را رانیا تیتقو نکهیا] 13[ۀمالحظه ب هم ،ما خواهش بدون سیانگل دولت

________________________________________________________ 
  .کینه، عناد و کدورت 1
 .یدوست 2
 خرمشهر 3
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 خودشی جا در و برد نخواهد ،ببرد باشد داشته هم حق اگرچه ،را مزبورهی ها توپ
 سیلانگی ها یکشت حمل را بوشهری ها توپ ،شد معلوم] 14[که یقرار از .گذاشت خواهد
 دولت آنی ایاول از که دیآ یم چنان ما نظره ب .هستند بردن کار در یا و اند برده ،کرده

 کمال در باشند برده اگر یا و نبرند را بوشهر و محمره] 15[یها توپ ،دینما خواهش
 تملّ نظر در البتهی معن نیا که ندینما رد ،گذاشته رانیا تملّ بری تمنّ حاداتّ وی مهربان

 هم کارها ریسا در. بود نخواهد] 16 [1میترق حاجت ادهیز .بود خواهد عمده رام ،رانیا
 وی کن تمام دیبا داد، دستورالعمل تو به )3(صدراعظم ارفع امجد اشرف جناب چنانکه
 از بعد و نباشد، ریاپذن خلل شاءاهللا ان یحتمل که نموده کامل را دولت دو نیای دوست

  1273.4 الشوّ 3شهری ف 2رحرّ نما، مراجعت ،نانیاطم] 17[
  
  یبررس و نقد
 در. است ساده اریبس ،گردد یمی تلقّ اتیوانید وجز و است 5فرمانی نوع که سند نیا
 چشم  به ،دارد وجودی رسم ۀنام یک در کهی موارد ریسا و )5(عیتوق )4(،طغرا آن
 در. است دیگر ۀمقال یک قالب دری بررس قابل ،خود ۀنوب به مطلب نیا که خورد ینم

  .است توجه قابل ریز نکات ،شده مطرح حاتیتوض و سندی بررس

________________________________________________________ 
 .کتابت کردن 1
 .شد نوشته د،یگرد نگارش ٢
  .ماه ٣
 از پـس  افاغنـه  تجـاوز  و افغانـستان  و رانیـ ای  مـرز  اختالفـات  ۀربارد شاه ناصرالدّین دستخط سواد ۀمشاهد برای ۴

 .)105 :2535 ،یصفائ (:ک.، رسیپار عهدنامه
 ۀیّکلّ به و رفته یم کاره ب ادوار ۀهم در باشد پادشاه امر و حکم دستور، که شیلغو وی کلّ مفهوم به »فرمان «ۀکلم ۵

 اطـالق  ،دهیرسـ  یمـ  آنانی  طغرا و هرمُ به و بوده پادشاهان اتبمصوّ و دستورات اوامر، ازی  حاک که اتیوانید اقسام
 )44 :1350 ،یمقام قائم( .است شده یم
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 انبار و نموده تارومار را رانیای قوا ،فارس و خوزستان به خود ۀحمل در ها یسیانگل. 1
 برخورد مشکل به زمان نیا در قاجار حکومت لذا اند؛ کرده منفجر زین را برازجان اتمهمّ
 .است هکرد

 ضعف، لیدل به قاجار پادشاهان و بودهی قو اریسب ،جنگ نیا در رانیا فیحر. 2
 .دهند انجامی کار اند ستهتوان مین

 اهداف ،آنی برا کهاست  نموده استفاده تملّ عنوان از شاه الدّینناصر ،سند نیا در. 3
 ۀنکت کنیل. استی بررس قابل ،خود ۀنوب به کیهر که نمود صمشخّ توان میی دمتعدّ
 ۀنوشت در بار نیلاوّی برا تملّ عنوان شده، ارائه نظراتی برخ برخالف که است نیا مهم
 دتوان می ،آن ناقض موارد ازی یک و است نشده صادر مشروطه حکم در و شاه الدّینمظفر
 تملّ عنوان از و نگرفته نظر در »ما «یک عنوان به را خود ،پادشاه که باشد سند نیهم

 بوده شاه الدّینناصر سلطنتی ابتدا به وطمرب نامه نیا ،است ذکر به الزم. است برده بهره
 . است نگرفته شیپ دری استبداد ۀیروی و هنوز و

ی روان اتیعمل کیتکن از بردن بهره قتیحق در ،نامه نیا در تملّ عنوان از استفاده. 4
 کند، یمی فمعرّ رانیا تملّ ،انیجر نیا در را سیانگلی اصل حساب طرف ،شاه که است

 حضور تعلّ به ،گریدی سو از و بوده دربار در یفراوان نفوذی رادا ،مقابل طرف کنیل
دورۀ  اواخر ،اغماضی کم با یا لاوّ اسعبّ شاه زمان از را آن توان می که ،رانیا در فراوان

 به تیعنا با و بوده آشنای خوب به رانیا مردم اتیّروح با دانست، مستمر صورت به هیزند
 ریتدب ،گرید عبارت به و دبرس خود اهداف به ،ارباز آشفته آن در توانست ،امر نیا

 .نداشتیی کارا ،انیم نیا در شاه الدّینناصر

 است، نموده اشاره آن به شاه الدّینناصر ،نامه نیا در که هیروس دولتی ها کمک. 5
 هیروس نفوذ شیافزا قلوب، بیتحب جهت در و هیروس از رانیا دمتعدّی ها شکست از پس
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 ،امر نیا در که بوده افغانستان و شرق به شمال از قاجار پادشاهان توجه رییتغ و رانیا در
 .ندا بوده قموفّی ادیز حدّ تا

 توانستهی و رسد یم نظر به س،یانگل برابر در قاجار پادشاه دیشد ضعف رغم یعل. 6
 ،خود هدف بهی ابیدست برای موجود امکانات و قدرت اندک از ،تمامی رکیز بااست 
 پادشاه کنیل د،ینما یم دیبع سیانگلی سو از تلنگراین  رشیپذ گرچه د،ینمای بردار بهره
 .نمود خواهد همتنبّی حدود تا ،رانیا قبال در خود عملکرد و نگرش رییتغ برای را ایتانیبر

 بهره با ،دولت نیا که است بوده رانیا فیتضع ،زمان آن در سیانگلی کلّ استیس. 7
ی ها شورش سرکوب در خود، ارتش تیتقو وی بانیپشتی برا ،شده ذکری ها توپ از بردن
  .نمود استفاده هند

 چند در که هند شورش افغانستان، و رانیا در سیانگلی روهاین نبودن گرفتار با. 8
  .دیگرد سرکوبی سادگ به ،وستیپ وقوع به آن از بعد هفته
 و شده هترب رانیا با آنها مناسبات ها یسیانگل نظر از ،سیپار ۀمعاهد از پس. 9

  .کنند یم ادی یتلخ به ندرت به جنوب جنگ از انیرانیا
 آقاخان رزایمی قبلی تبان با رانیا و سیانگل انیم جنگ افتادن راه به احتمال. 10

 ارائه حاتیتوض به توجه با توان می را مطلب نیا. است رمتصوّ سیانگل دولت با ینور
  .افتیدر واقعه شرح و سند لیذ در شده

 در ظاهر حفظ برای احتماالً ،بود صلح طیشرا از کهی نور آقاخان رزایم عزل. 11
خواستار آن  سیانگلبوده است که  ندهیآ در مشکالت بروز ازی ریجلوگ و هیروس مقابل
  . بود رمنتظرهیغ نامبردهی برا شد و

 سیانگل عتوقّ رفتن باالتر احتمال بود، امدهین شیپ هند دری عموم شورش اگر. 12
 دولت نیا ،صورت نیا در که چرا ؛است داشته وجود زین رانیای شهرها ریسا فتصرّ در
  .است نداشته آن به اهتمام و توجهی برای گرید ۀدغدغ زمان آن در
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 و ستانیس ازیی ها قسمتیی جدای برا طیشرا ،سیپار ۀمعاهد دنبال به. 13
ی کشورها بهی نبازرگا ازاتیامتی اعطا ،آن تبع به و شد فراهم رانیا از بلوچستان

  .دیگرد آنان فراوانی ها درخواست وجز زینی خارج
 لحاظ از که بودی افغانی ها نینش خان ازی معدود شگرینما هرات ،زمان آن در. 14
 کابل از کهی ا هجادّ مدخل بر هرات. بود تیاهمّ واجد ،شیها هجادّ کیاستراتژ تیّموقع
 نیا و است طمسلّ ،هندی خیتار ۀجادّی عنی رود، یم شاوریپ به آنجا از و بریخ ۀگردن به

 اسکندر زمان از. است آمده عمل به هند به نسبت که استی حمالتی خیتار ۀجادّ همان
 نیسرزم نیا ،گانهیب مهاجم نوزده ،شاه یفتحعل حمالتی استثنا به نادرشاه دوران تا

ی دفاع سدّ ،سیپار صلح ۀمعاهد انجام با. اند داده قرار تاز و تاخت مورد را زیزرخ
 و شد فراهم سیانگل منافع و هند به نسبت رانیا و هیروس داتیتهد برابر دری مستحکم

  .دیگرد آسوده ،بابت نیا از ،کشور آن نیمسئول خاطر
 دولت از رانیا پادشاهی سو ازی ازمندین اعالم و خواهشی نوع ،نامه نیا در. 15
 صدمات ،روزگار آن در آن انتشار که گردد یم مطرحی رسمی ا مکاتبه دری خارج
 به نامه ،رسد یم نظر به. است داشته دنبال  هب شاه ۀمطلق قدرتی برای ریناپذ جبران
 ۀاجاز ،موضوع ریدرگ افراد ها تمدّ تا و شدهداده  لیتحو الملک امین به محرمانه صورت
  .اند نداشته را آن انتشار
 مختلف جاسوسان قیطر از آمده دست  هب مدارک و اسناد از بردن بهره در سیانگل. 16

 نیا. است بودهی فراوان سوابقی دارا مقصود، به لین جهت ،هیقاجاری حکومت دستگاه در
 وی اسناد نیچن از بردن بهره با دولت نیا هرات، جنگ از پس که دارد وجود احتمال

  .ه باشدنمود افتیدر شاه الدّینناصر حکومت از رای مختلف ازاتیامت آنها، انتشار به دیتهد
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) سیانگلی سو از خاص صورت به (آن خبر شدن منتشر و جنگ نیا در شکست. 17
 لیتما وی مرکز حکومت به نسبت آنها دائمی نافرمان فارس، جیخل ۀیحاش اعراب انیم در
 . است داشته دنبال  هب را شدن مستقلی برا

  
   جهینت

 ۀمعاهد و قاجار کومتح ۀپرد پشت و پنهانی ایزوا ازیی ها بخش ،سند نیای بررس در
  ازی برخ شرط و دیق یبی همکار وی کارشکن. دیگرد روشن مخاطبی برا سیپار
 ضعف س،یانگل حکومت بای نور آقاخان رزایم همچون دوره آن انیحکومت و استمدارانیس

 تالش مقابل، طرف فراوان قدرت و ،ینظام بخش در خصوصه ب ،رانیا حکومت مفرط
 جمله از هند در خود منافع حفظی برای دفاع سدّ میتحک و جادیا جهت در سیانگل فراوان

 از دفاع موضوع به شاه ادیز توجه. گردد یم مشخص سند نیای بررس در که استی درامو
ی اصل لیدال ازی یک عنوان به توان می را مسقط اعراب برابر در  ویژهبه ،رانیای مرزها
 توجه عدم و جنگ نیا در شاه ینناصرالدّ شکست ،شک یب که دانست فرمان نیا صدور
 تعادل جهت در سومی روین از استفاده در را او تالش ،یوی ها خواسته نبرآورد در سیانگل

 تر واضح ضمن مدارک و اسناد گونه نیای بررس با. داشتی پ در سیانگل و هیروس قدرت
 مشخص قاجار، حکومت خصوصه ب ،گذشتهی ها سلسله نیسالط مخدوش چهره شدن

ی ریناپذ جبران ضربات چه تواند می ،کشور تیّحاکم در گانهیبی کشورها نفوذ که رددگ یم
 روز وقایع از کشور سردمداران العاطّ عدم ،آن بر عالوه و داشته کشوری ارض تیّتمام بر
 تیّسند ،شده ذکر ۀنکت نیآخر شک یب. گردد یم کشوری برای لطمات چه باعث ،ایدن

 مشخص امکان نقد، و استداللی کم با که دارد وجودی وانافر مبهم نکات و داردنی زیاد
 و فرصت محتاج ،امر نیا با مرتبط لیدال از یک هر اثبات و رد کنیل. وجود دارد شدنشان

  . طلبد یم عرصه نیا در را قانمحقّ ریسا تالش که استی گرید مجال
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   نوشت پی
  ــــــــــــــــــــــــــــ

). م1883 /1300یمتوفّ ـ1818 /1233 دمتولّ (رزایم اسعبّ زدهمیس پسر ،لطنهالسّ امحس رزایم مراد سلطان) 1(
 انتخاب حسب بر 1848 /1264 سال در. بود ارسباران حاکم شیخو پدر اتیح زمان اواخر در السّلطنه حسام

 رزایم حمزه اراحض از پس ،بعد سال یک و یافت تیّرومأم خراسان به ساالر قمع و قلعی برا تهران از ،ریرکبیام
 حکومت در ،ساالر خان حسن اعدام از پس 1850 /1266 سال در و شد خراسانی وال اوی جا به) الدّوله حشمت(

 سفر نیلاوّ در 1873 /1290 در. ماندی باق منصبهمان  در 1854 /1270 سال تا و دیگرد مستقل کامالً خود
 ،السّلطنه حشمت رزایم الملک عیبدی جا به 1876 /1293 در. دبو او همراه لطنهالسّ حسام ،اروپا به شاه الدّین ناصر
 :سدینو یم خود ۀروزان یها یادداشت در اعتمادالسّلطنه خان محمّدحسن. شد کرمانشاه و کردستان حاکم

 روزه چند نیا. شد مرحوم ،مانده غروب به ساعت شش امروز ،دولت کرور سه دو با شاه یعمو السّلطنه حسام«
 حکومت طرف به که بودند دهید ساعت امروز. بود داده شکشیپ تومان هزار پنج و ستیب ،بود شده خراسان حاکم
  )142ـ126 :1325 معتمد، ؛98 :2535 ،یصفائ ؛24 :1364 ،سعادت نوری (.»رفت ایدن آن به برود،

ی مهد رزایم پسر ولهالدّ نیام و حضور ریوز الملک، نیام القاب به بملقّی کاش خان فرّخ :الملک نیام خان فرّخ) 2(
 از نکهیا از پس و بوده ابوطالب او نام ،شود وارد شاه یفتحعل دستگاه در نکهیا از شیپ و احمد رزایم پسر

 از پس و شد یم خطاب کیب فرّخی و بهی تمدّ. گذارد یم فرّخ را او نام شاه یفتحعل گردد، یم شاه خاص شخدمتانیپ
 سپردهی و بهی مهم مختلف مشاغل و کردهی ترقّ اریبس شاه اصرالدّینن زمان در. شد خان فرّخ گذشت کهی چند
ی قراباغی گیگلربیب خان یفضلعل بری حکومت مأموران اتیتعدّ ۀواسط بهی ساری اهال 1836 /1252 سال در. شد

 شورش نیا در نیطرف ازی جمع و کردند محاصره ،بود او مسکن که رای دولت ارگ و نددیشور مازندران حاکم
 غائله رفعی برا ،بود هخاصّ شخدمتیپ هنگام نیا در که را خان فرّخ ،شد آگاه امر انیجر از که دولت. شدند هکشت
 زمان صدراعظمی نور آقاخان رزایم .شد الملک نیام به بملقّ 1855 /1272  سال دری و. فرستاد مازندران به

 ۀصندوقخان ۀادار سیرئ (شاه صندوقدار هنگام نیا در که را خان فرّخ ،1855/ 1272 سال در رانیا و سیانگل جنگ
 لرد با که خواست ،ورود محض به و فرستاده استامبول به ابتدا ،تام اراتیاخت با نیالب ذات اصالحی برا ،بود) مبارکه
 و نمود امتناع مالقات از او کنیل. دینما مذاکره و مالقاتی عثمان دربار در ،انگلستان ریسف ،)Redcliffe( فیردکل
 در دادند جواب او به ،یلمعطّ ماه دو از پس ،بودند آگاه کامالً رانیای خارج وی داخل وقایع تمام از ها یسیانگل چون
 با مذاکره به حاضر ما وقت آن. دیبفرست مای برا نوشته را ریز شرح که میهست شما با مذاکره به حاضر مای صورت
  .بود میخواه شما

   :سدینو یم صدراعظمی نور آقاخان رزایم قول از خوابنامه ا یخلسه کتاب در اعتمادالسّلطنه
 ،سیانگل با جنگ ۀممقدّ اصالح عنوان به ،باشم کرده دور هم را الدّوله نیام خان فرّخ نکهیای برا

 ،من مقصود و منظور برخالف .برسد انجام بهی زود ه ب کار نداشتم لیم اما ،کردم فرنگ مورأم رای و
 بروز هندی بلوا و فتنه ،بود نکرده عجله اگر .داد انجام را صلح کار عاجالً و گرفته سیانگل ازی پول او

 واگذار را هرات ،صورت نیا در. گذشت یم ما دلخواهه ب کار ،شده مضطرب ها یسیانگل و بود کرده
 دست هم را افغانستان ازی بزرگ قسمت بلکه ،نموده مسترد زین را خود بنادر و میکرد ینم
 افغانستان در ما ثابت حقّ بلکه ،رفت دست از هرات ،داد جهینت عکس بر مهمقدّ آن و میانداخت یم

  ).134 :1348 اعتمادالسّلطنه، (شد رمتضرّ گزافی مبلغ ،شود منتفع آنکهی جاه ب رانیا .دیگرد باطل
 به آقاخان رزایم کهی مراسالت ازی یک در« :سدینو یم باره نیا در هیقاجار ۀدور استکارانیس کتاب مؤلف
 اعمال از هستند دلتنگ شدت به و است آمده دافر شارژ جانب از خان یعقوب رزایم :دیگو یم نوشته شاه ناصرالدّین
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 رزایم و است روس دافر شارژ دافر، شارژ از مراد(» .رفت دست از روس ،شده دوستی سیانگل با خان فرّخ
 ۀمعاهد با چندی جهات از همعاهد نیا )128 :تا یب ،ی ساسان (.)است بوده الدّوله ناظم خان ملکم رزایم پدر خان یعقوب
 پس 1857 /1274 سال در لندن و سیپار در اقامتی تمدّ از پس الملک نیام خان فرّخ. نداردی تفاوت چندانی چا ترکمان

 ،یو ریاخ تِمَسِ به راجع(. دیگرد نییتعی عثمان دربار در ریکبی لجیا تِمَسِ به ،بود شده لمحوّ او به کهیی کارها انجام از
 خودی برا و نگهداشته دور شاه ناصرالدّین دربار از را خان فرّخ االمکان یحت که بوده صدراعظم آقاخان رزایم نظر شتریب

 از پس 1858 /1275 لاالوّ عیرب در الملک نیام صدارت، ازی نور آقاخان رزایم عزل از پس .)باشد نداشتهی مخلّ
 برقرار شاه خلوت عمله استیر و شاه هردارمُ ،)دربار ریزو (حضور وزارت سمت به بولنااست سفارت از بازگشت

 بازگشت از پس. آمد نائلی دولتی شورا مجلس یا وزراءی شورا مجلس تیّعضو به 1859 /1276 سال در. دیگرد
 اریبس شهرت همی چندی حت و شد یم افزوده او بصنامَ و نأش به روز روزبه و شد واقع اریبس ریتقد درمو تهران به

  . بشود صدراعظم است ممکن که داشت
  :سدینو یم 1858 /1275 سال عیوقا جزء سوم جلد در یناصر منتظم فلّؤم

 لاالوّ عیرب ماه در ،رسانده انیپا به را خود تیمورأم وی کبر سفارت الملک نیام خان فرّخ جناب
 ۀجبّ ثوب یک و ممتاز عمرصّ کمر گل عهقط یک به ،شده ونیهما حضور بایشرف و دارالخالفه وارد
  )3/1811: 1367اعتمادالسّلطنه،  (دیگرد سرافراز و عمخلّ ،هخاصّ مالبس از دار هیحاشی ریکشم ۀترم

 آن در که کشور وزارت به الدّوله نیام به شدن بملقّ از پس مقام قائمی نور صادق رزایم که 1858 /1275 سال در
 زد، یمیی ها حرف مملکت صالحی برا دولت تئیه در نکهیا لیدله ب شد، منصوب بود، ها وزارتخانه نیتر مهم زمان

 و نمود برکناری کلّه ب کار از را او ،دیشد پادرد و مزاج ضعف ۀبهان به شده خشمناکی و به نسبت شاه ناصرالدّین
 از پس .شد الدّوله نیام به بملقّ خیتار نیا ازی کاش خان فرّخ و داد الملک نیام خان فرّخ به و گرفت او از را لقبی حت
. ساختند شیبرای اشعار ،رندان ،شاه به ادیز تقرب و هیعال مقامات به دنیگرد نائل و مزبور لقب به شدن بملقّ

 الدّوله نیام دیصوابد و مشاورت به اتیوال امحکّ تمام نصب و عزل پس نیا از داد دستور سال نیا در شاه ناصرالدّین
 شده مملکت لاوّ شخص رومشا ،اوقات نیا در باًیتقر و دهیگرد اضافه مشاغلش بر زینی گریدی رهاکا و ردیگ صورت

ی دارا التیتشک نیا در الدّوله نیام و نمود جادیای دیجدی ادار التیتشک شاه ناصرالدّین 1866 /1283 سال در .بود
 مملکت، گمرکات تمام و فارس  ـهاناصف نطنز، کاشان،ی حکومت امور ۀادار ـ حضور وزارت: دیگرد مشاغل نیا

 زمان در ناصرالملک محمودخان و الدّوله امین خان فرّخ که ونیهما حضور خاص ریمش و حضور وزارت سمت
 الدّوله امین خان فرّخ .اند بوده زین شاه مصاحب و مشاوری معن به مزبوری ها سمت .اند بوده دارا شاه ناصرالدّین سلطنت

ی مرد خان فرّخ. شد سپرده خاک به خودش خاصّ ۀمقبر در قم در و درگذشت تهران در 1871 /1288 سال در
 نیا بر و اندوختهی اتیتجرب خودی برا بوده مشغول خدمت به پادشاه سه دربار در چون و بوده شناس موقع و رکیز

 :1371 بامداد، (است دانسته یم یخوب به روزگار آن در کشور مختلف اناتیجر در را خود تیوضع و موضع اساس
 ،282 :1370 م،یشم ؛126 و 122 ،110 ،109 ،27 :1366 الممالک، قیصدی بانیش ؛43 :1379 ،یمانیسل ؛80 ـ86

 ،4 ،2 :1346 ان،یاصفهان ؛16 :2536 ت،یّآدم ؛114،40 ،95 ،84 ،79 :1363 ت،یهدا ؛543 ،429،430 ،359 ،328
 محبوب ؛77 ،76 :1367 ا،یرنیم ؛1630 ،966 ،2/868و  ؛518 ،1/124: 1384 ،ای کمره ؛144 ،120 ،46، 23
 ،300 ،19 ،14 ،12 ،8: 1361 ،یغفار ؛232 ،37 :1362 السّلطنه، ثیمغ ؛600 ،599 ،569 ،507 :1382 ،یمانیفر

  ).190 :تا یب محمود، ؛337
 در اعتمادالدّوله به بلقّم و آقاخان رزایم به معروف ینور خان نصراهللا رزایم ):الدّوله اعتماد(ی نور آقاخان رزایم )3(

 و سپاه عارض قاجار دربار دری و .بود مازندران نوری اهال از اسداهللا رزایم پدرش. شد دمتولّ 1807 /1222 سال
 آقاخان رزایم) 106 :1363 ،یخورموج. (شد دهیبرگز لشکر وزارت منصب بهی چند از بعد و دیگرد دربار سیلشکرنو
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 التیتما که بود فهیوظ انجام مشغول الدّوله آصف ارخانیالله خدمت دری سیلشکرنو منصب به دنیرس از قبل
 ،بود شناس موقع و جواب حاضر پررو، زبان، چرب و بااستعدادی جوان که آقاخان رزایم. داشت ها یسیانگل بهی ا هانجانبدار

 ثروت بهی سیلشکرنو شغل لبَقِ از و کردی ترقّ محمّدشاه و شاه یفتحعل دستگاه در جیتدر  به نداشت، باک زیچ چیه از
ی حتی و. نمود لیتبد لشکر وزارت به ،داده رییتغ رای سیلشکرنو عنوان 1835 /1251 سال در و یافت دستی کالن
 /1271 (صدارتش دوران اواسط در نکهیا تا ،داشت اریاخت در همچنان را شغل نیا ،صدارت به شدن انتخاب از بعد

 لشکر نیام فوت از پسی ول شد، واگذار لشکر نیام اهللا تیعنا رزایم به تمَسِ نیا شاه ناصرالدّین دستور به) 1854
 سال تا که نمود لشکر ریوز ،نداشت شتریب سال 15 که را دخانوداو رزایم خود فرزند آقاخان رزایم) 1856 /1273(

 سلطنت زمان در .)364 ،1347 بامداد، (ماندی باق تمَسِ نیا در ،صدارت از پدرش عزل زمانی عنی ،1858 /1275
 ،صدراعظم ،یآقاس رزایمی حاج وی و نیب نکهیا تا بود فهیوظ انجام مشغول همچنان آقاخان رزایم قاجار محمّدشاه
 ریوز آقاخان رزایم چون:  الف:است بوده ریز موضوع چهار محور بر عمدتاً ،دو نیا اختالفات. شد حاصل قارنِ و کدورت
 امور دری آقاس رزایم حاج مداخالت ازی تیرضا چندان ،دانست یم نظر صاحبی نظام مسائل در را خود و بود لشکر
 که کرد یم صادری دستورات و دانست یم نظر صاحبی نظام مسائل در را خود زینی حاج گریدی سو از. نداشتی نظام
 نیبی اختالفات ،محمّدشاه نزما در هرات ۀمحاصر هنگام در مثال عنوان به. داد ینم وفقی نظام اصول با اوقات ازی گاه

 همسر ،ایمهدعل: ب. )دوره نیا به مربوط حوادث ،1337  سپهر، الملک لسان (.نمود بروز نهیزم نیا در دو نیا
ی نور آقاخان رزایم بای نامشروع وی پنهان ۀرابطی آقاس رزایمی حاج صدارت زمان در ،شاه ناصرالدّین مادر و محمّدشاه

 در ،دربار میحر حرمت حفظی برا و شود یم ناراحت اریبس و دهیگرد مطلع موضوع نیا ازی آقاس رزایم. است داشته
ی دارای نور آقاخان رزایم:  ج)13 :تا یب ،یساسان (.دینما دور تهران از را آقاخان رزایم تا بودهی مناسب فرصت صدد

 سفارت بهی مش خطّ گرفتن و گزارش غابال برای شبانه واست  بوده تهران در انگلستان سفارت بای سرّ و ژهیو طباور
 سفارت اطراف دری نیمورأم گردد، یم لعمطّ موضوع نیا ازی آقاس رزایم که هنگامی. است کرده یم آمد و رفت انگلستان
، نیمورأم د،یآ یم رونیب انگلستان سفارت از لمبدّ لباس با آقاخان رزایم که هنگامی شب، نکهیا تا گمارد یم انگلستان

 انداخته لهیطو به را او دهد یم دستور زینی حاج. دنبر میی آقاس رزایمی حاج منزل به ،لباس همان با و ریتگدس وی را
 ،خود صدارت دوران دری آقاس رزایمی حاج ت،یریمد سوء علت به:  د)همان(. زنند یم کتکش چوب با بعد روز و

 بری ا توطئه 1845 /1261 سال در. بودند صدارت مسند از اوی برکنار منتظر هرلحظه که نمود دایپی فراوان دشمنان
 به توطئه کشف اعالم از بعدی آقاس رزایمی حاج. بود لیدخ آن در آقاخان رزایم که شد دهیچی آقاس رزایمی حاج ضد
 چون )365 ،1347 بامداد،(. نمود مهیجر تومان هزار ده را خان آقا رزایم و برآمد آن عامالن هیتنب صدد در شاه،

 به یلخانیا خان یلهقلی اها یخالفکار و دیگرد ادتریزی و ضدّ بری آقاس رزایمی حاج نیمخالف تخلفات وی دشمن
 :گفت محمّدشاه بهی امیپ دری آقاس رزایم شد، رسانده محمّدشاه العاطّ به همدستانش وی نور آقاخان رزایم کیتحر

 امور مداخله از را او یا. دانند تر افزون من از را او مردم و است گرید ریوز مملکت در لشکر ریوز آقاخان رزایم امروز«
ی سو از و بود ماریب سو یک از چون زین محمّدشاه )631 /2: تا یب محمود، (.»دیواگذار انزوا کنج به مرا یا، دیبازدار

 را وانید ریام خان اهللا فضل رزایم بزرگش برادر وی نور آقاخان رزایم لذا داشت،ی آقاس رزایم به نسبتی قلب ارادت ،گرید
 اجازه بدون ،شاه فوت از العاطّ دمجرّ به .برد یم سره ب کاشان در محمّدشاه عمر انیپا تای و و نمود دیتبع کاشان به

 به دیجد شاه وصول تا. دینما کسب را شاه ناصرالدّینی صدراعظم سمت بتواند که دیام نیا به د،یگرد تهران عازم
 چندان تهران به آقاخان رزایم آمدن ازی و انیاطراف و بود تهران امور دار عهده ،شاه لدّینناصرا مادر ،ایمهدعل تخت،یپا

 نیا تیّتابع و رفت انگلستان سفارت به ،دید مواجهی مشکالت با تهران در را خود چون آقاخان رزایم. نبودندی راض
ی نور آقاخان رزایم بازگرداندن قصد ،خود صدارتی ابتدا در ریرکبیام .)366 ،1347 بامداد، (دیگرد اعطای و به کشور

  :شد منصرف کار نیا از ریز لیدل چهار به اما داشت، کاشان به را
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  .آقاخان رزایم به انگلستان تیّتابعی اعطا وی و از انگلستان مختار ریوز تیحما. 1
 .یو از شاه ناصرالدّین مادر، ایعل مهد تیحما. 2
 .بود واقف آن به ریرکبیام و داشت انیشکرل انیم در آقاخان رزایم کهی نفوذ. 3
 .بود داده انجام ریرکبیام هیعل سربازان شورش خواباندن در آقاخان رزایم کهی خدمت. 4
 صادر اوی برا اعتمادالدّوله لقب و نمودهی دولتی کارها وارد را آقاخان رزایم ریرکبیام ،فوق عوامل به توجه با
 به. شد صدراعظم ،ینور آقاخان رزایم صدارت، مقام از خان یتق رزایم عزل از بعد) 631 /2: تا یب محمود،(. دیگرد
 صدارت گاهیپا به را آقاخان رزایم بود،ی سلطان والدت دیع که 1852 /1268 صفر ماه ششم در خیوارصدرالتّ ۀنوشت
. کرد ینم صدارت لقبو بدواً او و شد مرحمت او به یاقوت و الماس به لمکلّ عمرصّ ۀشمس ۀترم جبّۀ. دندیرسان

 در نانیاطمی رو از تا ند،ینما االثر معدوم را اعظم اتابک خان یتق رزایم آنکهی یک کرد، شرط دو دولت با آخراالمر
 بهی تیسعا یا و شد دهید دولت دری انتیخ ویی خطا آقاخان رزایم ازی روز اگر آنکه گرید و دینما مداخله کار نیا

 اعتمادالسّلطنه، (.گردد مبتال عزل و اخراج عقوبات ریسا به و نرسد هالکت به و باشد امان در او جان د،مآ عمل
 .دهد یمی و به نهیزم نیا دری ا نوشته نموده، موافقت آقاخان رزایم شرط هردو با شاه ناصرالدّین) 237 :1349
 الشوّ در که بود شاه نناصرالدّی هیعل باب روانیپ سوءقصد آقاخان رزایم صدارت لیاوا دری داخل دادیرو نینخست

 ختهیآو مجازات دار به بودند نفر شش که آن نیعامل و ماند قناموفّ ،ترور نیا. افتاد فاقاتّ رانیشم در 1852 /1268
 صدراعظم شوند، ها یباب قتل به وادار زین گرانید نکهیا منظور به واتسن ۀنوشت به) 2/640: تا یب محمود، (.شدند

 عهده بهی ادجلّ نقش ،شاه رانیوز از تن چند بیترت نیبد و دادی دولتی ها دستگاه ازی یک به را تبهکاران از کیهر
 و انگلستان و هیروسی ها دولت تالش وی الملل نیب التتحوّ ،یخارج استیس نظر از )380 :1356 واتسن، (.گرفتند
 نیتر مهم از رانیا از نستانافغایی جدا و جنگ نیا جینتا و مهیکری ها جنگ در رانیای دوست جلب برایی عثمان

یی جدا ،ینور آقاخان رزایم صدارت دوران مهمی دادهایرو ازی کی. بودی نور آقاخان رزایم صدارت دوران حوادث
 .مهیکری ها جنگ از بعد و قبل: شود یم میتقس قسمت دو به رابطه نیا دری و اقدامات. است رانیا از افغانستان

 قتل از بعد سال کی یعنی ،1853 /1269 سالی انالثّ عیرب در آقاخان رزایم مه،یکری ها جنگ روعش از قبل
ی امضا با سال نیا در کهی دتعهّ موجب به. کرد واگذار ها یسیانگل به نموده لمسجّ را هرات شهر ۀقبال ر،یرکبیام
 مگر ،نفرستد لشکر هرات خاک به وجه چیه به شد یم دمتعهّ رانیا دولت شد، داده انگلستان دولت به آقاخان رزایم

 انیسپاه ،یلشکرکش صورت در و آورندی رو هرات بهی گرید هرکشور یا قندهار و کابل از گانهیب انیسپاه آنکه
 دولت. ندینما مراجعت هرات ازی رانیای روهاین ،گانهیب انیسپاه بازگشت دمجرّ به و نشوند هرات شهر داخل رانیا
 ،خود ندهیآ و گذشتهی دعاو تمام از و دینما احتراز هراتی داخل امور در مداخله هرگونه از شد یم دهّعمت رانیا

 دری اطاعت گونه چیه هراتی اهال ،پس آن از و کند نظر صرف رانیا شاه نام بهی خوان خطبه و هسکّ ضرب همچون
 یا تهران یا مشهد در که را هراتی اسرا تمام که شد یم دمتعهّ رانیا دولت عالوه به. باشند نداشته رانیا دولت برابر
 دولت تیرضا وی دوست خاطره ب رانیا دولت که بود دهیگرد دیق ،انیپا در و دینما آزاد هستند که رانیای هرجا
 امور دری دخالت چیه وجه چیه به انگلستان دولت طرف از که داده دولت آن بهی شرط به را داتتعهّ نیا ،سیانگل
 ؛650 ـ 651/ 2: تا یب محمود، (.بود خواهد یکن لم کان تعهد نیا اال و دیاین عمل به آن فاتمتصرّ و هراتی داخل

 ،محمّدخان دیص برای شاه ناصرالدّین و آقاخان رزایم جانب ازیی ها نامه تعهدنامه، نیا از بعد )369 :1347 بامداد،
   :سدینو یم خود ۀنام در آقاخان رزایم. گردد یم ارسال ،هرات حاکم

 آن فاتمتصرّ یا هرات به که داشت نخواهند هم بعداً و نداشته را دهیعق نیا هرگز انریا ۀیّعلّ دولتی وزرا
 ،باشد کهی عنوان هر به هراتی داخل امور در هرگز نیا از پس و باشند داشته تیّحاکم حقّ آن ۀسکن به یا و

  )652 /2: تا یب محمود، (.نمود نخواهند دخالت
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 خود میمال استیس تا برآمدند درصدد ها یسیانگل یافت، خاتمه هیروس انیز به مهیکری ها جنگ جینتا نکهیا از بعد
 محمّدشاه زمان از که را خود رمختاریوز ،شل کلنل و دیرنگ شیپ دری تر خشن روش و داده رییتغ رانیا قبال در را
 اوضاع ،زمان نیا در. فرستادند تهران به اوی جا به 1854/ 1271 سال در را یمور سرچارلز و ضیتعو ،بود رانیا در
ی مشکالت بلکه ،نداشتند هیناح نیا دری نفوذ چندان ها یسیانگ تنها نه و بود رانیا نفع بهی کلّ طور به افغانستان در
 را خود خان کهندل قندهار در بود، ها یسیانگل دشمن کابل در محمّدخان دوست. بود آمده وجود به آنهای برا زین

 بزرگان ،هنگام نیا در. بود رانیا دولت اوامر اطاعت تحت کامالً هرات و دانست یم رانیا دولت نشانده دست و عیمط
 شاه ناصرالدّین. دندیبرگز اوی جا به را محمّدیوسف و رساندند قتل به رای و و دهیشور دمحمّدخانیص هیعل هرات

 را رانیا اقدام نیا چون تانانگلس دولت گرید طرف از. برآمد هرات به حمله درصدد و داده قرار بهانه را امر نیا
 خان هاشم رزایم زن ۀیقضی مور سرچارلز و بودیی جو بهانه درصدد دانست، یم هرات قبال در خود داتتعهّ برخالف

 مشغول انگلستان سفارت در زین هاشم رزایم خود عالوه به. زدیی جو بهانه به دست و داده قرار مستمسک را ینور
 نیع در  تواند ینم است، رانیا دولت ریبگ حقوق هاشم رزایم چون که کردند یم ظهارای رانیا مقاماتی ول بود کار
 رقابتی نور آقاخان رزایم و هاشم رزایم نیب چون گریدی سو از. باشد داشته اشتغال کار به سفارت در حال
 واتسن،(. ودب دهیگرد انگلستان سفارت و دربار نیب کشمکش موجب امر نیا حال هر در ،داشت وجودی ا فهیطا

ی ایآس ممالک در را رانیای معنو وی مادّ نفوذ تا بودندیی جو بهانه دنبال که زینی سیانگل مقامات) 389 :1356
 ،محمّدخان دوست و انگلستان دولت نیبی قرارداد و برآمدند خودی ها نقشهی اجرا درصدد ببرند، نیب ازی مرکز

 شاه ناصرالدّین ،آن دنبال به. گرفت یم قرار محمّدخان دوست اریاخت در سالح ،آن یّط که شد منعقد ،کابل ریام
 را انیرانیا نتوانستند چون ها یسیانگل. دیگرد عمل نیا به قموفّی و که نمود هرات ریتسخ مورأم را السّلطنه حسام

 ادهیپ سفار جیخل در روین و شدند جنگ وارد ماًیمستق ،رانیا با رابطه قطع ضمن کنند، منصرف هرات فتصرّ از
 دولت دو 1853/ 1269 سال نامه موافقت از انگلستان فتخلّ را هرات به خودی لشکرکش علت شاه ناصرالدّین. نمودند

 خود جنگ تعلّ انگلستان دولت )161 /2: تا یب محمود، (.کرد یم ذکر هرات امر در ها دولت ۀمداخل عدم بری مبن
ی روهاین ورود دنبال به) 396 :1356 واتسن، (.نمود یم ذکر هرات ضدّ بر رانیا زیآم خصومتی لشکرکش را رانیا با

 اوضاع ،یجنوب مناطق در روینی ساز آماده جهت صدراعظمی کاردان و تیدرا عدم و رانیای جنوب مناطق بهی سیانگل
ی ا ه عدّ. ستا دهیگرد ارائه نظر دو ،هراتی ماجرا دری نور آقاخان رزایم نقش ۀدربار .یافت خاتمه ها یسیانگل نفع به

 رزایم تا دیگرد موجب ،ایتانیبر ریسفی شخص قارنِ و خان هاشم رزایم از تیحما در انگلستان رمختاریوزی پافشار اند گفته
 گریدی ا پاره )830 :تا یب رالدّوله،یمش ایرنیپ (.دیبرآ انگلستان با روابطی رگیت صدد در و زده لجاجت به دست آقاخان

 :1347 بامداد، (.است داشته وجود ها یسیانگل و آقاخان رزایم نیب محرمانه قراردادی نوع هرابط نیا در که معتقدند
 خسارت بلکه امد،ین دسته بی پول و نیسرزم تنها نه  وشد تمام رانیا ضرر به هرات بهی لشکرکش) 369

ی و رایز ؛شد آشکار شتریب ،نآقاخا رزایمی تیکفا یب و ریتدب عدم و آمده وارد رانیا به جهات عیجم ازی ریناپذ جبران
 افغانستان، به نسبت کشور نیا تیّحساس و انگلستان استیس و کشوری داخل اوضاع گرفتن نظر در و تیرعا بدون
 دولت با مقابله به قادر را خود چون شاه ناصرالدّین. گرفتی جدّ را انگلستان داتیتهد سپس شد، جنگ وارد

 شاه صندوقدار که را الملک نیام خان فرّخی و. نمود هیتخل را هرات انگلستان، اب صلح مقابل در دانست، ینم انگلستان
ی طیشرا ها یسیانگل. شود ایجو را صلح طیشرا و نموده حاصل تماس انگلستان ریسف با هیقسطنطن در تا نمود مورأم بود
 خان فرّخ به لذا. نگرفت قرار رانیا قبول مورد مسقط امام با بندرعباسی واگذار لیقب از ،آن ازی برخ که نمودند نییتع

 سوم ناپلئون )166 :1352ـ53 ،ینور خواجه(. دینما دایپی حلّ راه فرانسه دولت وساطت با و رفته سیپار به شد داده دستور
 رانیای ها دولت نیبی قرارداد م1857 مارس در نکهیا تا شد تیّالفعّ مشغول داشت، انگلستان بای ا حسنه روابط ونچ زین
 و رانیا خاک ۀیتخل و تمودّ و صلحبارۀ در عهدنامه نیا فصول. شد منعقد فصل 15 و مهمقدّ یک بر مشتمل انگلستان و
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 عدم و افغانستان و هرات بری سلطنتی دعاو ترک و افغانستان و هرات ۀیتخل عفونامه، صدور ،یجنگ رانیاس کردن رها
 اشکاالت بروز صورت در انگلستان دولت دوستان اهتمامات و فغانستانا و هرات استقالل و افغانستان امور در رانیا ۀمداخل

ی اسرا کردن رها و آمد یم عمل به رانیا سرحدّ به تجاوز صورت در کهی اقدامات و افغانستان ممالک و رانیا مملکت نیماب
 تهران، در انگلستان مختار ریوزیی رایپذ و رانیای خواه معذرت الوداد،   ۀکامل دولت حقوق و ها دولتی ها قنسول ن،یطرف
 انگلستان تیحما در کهی اشخاصی دعاو انگلستان، ۀیّعلّ دولت بر رانیا ۀتبعی دعاو و رانیا دولت بر سیانگل ۀتبعی دعاو
. نبودندی قنسولگر و سفارت مستخدم کهی اشخاص از انگلستان تیحما عدم به راجع طیشرا یا رانیا دولت هیعل بودند
 ترک و نهیزم نیا در 1851/ 1267 سال قرارداد دیتمد و فارس جیخل در زیکن و غالم تجارت و الوداد ۀ کامل دولت حقوق

  )695 /2: تا یب محمود، (.بود قرارداد نیا اسناد ۀمبادلی چگونگ و رانیا خاک از انگلستانی روهاین رفتن رونیب و مخاصمه
 ،یترک بیترت به سندیبنو» یطغر «یا »طغراء «،»طغرا«ی  ها صورت به نکهیا حسب بر سندگانینو را طغرا ۀواژ )4(

ـ . اسـت  رفتـه  کـار  به فرمان و امضاء دستخط، مفهوم به مختلف موارد در که اند گفتهی  فارس وی  تاز  و شتریـ بی  ول
 و مطالـب  دیکأت و دیأیت منظور بهی  وانید وی  سلطانی  ها نوشته بر که پادشاهان مخصوص نشان و عالمت به معموالً

 رفتـه،  یمـ  کـار  به نشان و عالمتی  معن در طغرا که  هنگامی. است شده یم اطالق ،اند کرده یم اضافه آنها مندرجات
 خطـوط  بـا  و مخـصوص ی  طـرز  بـه  را آن کـه  اسـت  بوده سلطان و پادشاه القاب و نام شامل ،آن مضمون یا عیتوق

  )178 :همان (.اند دهیکش یم ها فرمان و ها نامهی باال بر و کمان و ریت شکل به دهیچیپ وی منحن
 در. انـد  گفتـه  یمـ  عیـ توق هـم  را کتاب و نامهی  پا دری  عبارت نوشتن و است گذاردن نشانی  معن به لغت در عیتوق )5(

 در یـا  ریـ ز در خود خط بهی  سطر چند پادشاه چون و شد یم گفته عیتوق ملوک و پادشاهان دستخط بهی  وانید تداول
 بـه  رفتـه  رفتـه  اسـت  شده موجب که بوده وضع نیا اًًظاهر و گفتند یمی  عیتوق المث آن به ،نوشت یم ها فرمان ۀیحاش

  )169 :همان( .است بودهی وانید تداول در ،عیتوق مفهوم نیدوم نیا و ندویگب عیتوق همی بتکی ها حکم و ها فرمان
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  .تهران دانشگاه: تهران جلد،5

 به ،خارجه امور وزارت لاوّ بینا الملک اعتصام ۀسفرنام ،)1351(الملک، میرزاخانلرخان،  اعتصام
  . یمحمود منوچهر: تهران ،یمحمود منوچهر کوشش

  .یطهور کتابخانه: تهران ،ییرایکت محمود کوشش به ،خلسه ،)1348 (خان، حسنمحمّد اعتمادالسّلطنه،
  .دیوح: تهران ،یریمش محمّد اهتمام به ،خیصدرالتوار ،)1349 (، ـــــــــــــ

 مربوط اعتمادالسّلطنهی ها یادداشت یا شاه ناصرالدّین دربار ۀروزان عیوقا ،)1350( ،ـــــــــــــ
  . دیوح :تهران ،ق1300 سال به
 امور وزارت انتشارات و چاپ ۀسسّؤم: تهران ،هیقاجار ۀسلسلی ها صدراعظم ،)1372 (ز،یپرو ،یافشار

  .خارجه
 حافظ کوشش به ،الدوله نیام خان یعل رزایمی اسیس خاطرات ،)1341 (خان، یعل رزایم الدوله، نیام

  .های ایران کتاب: تهران ان،یفرمانفرمائ
  .ارزوّ: تهران ،4 و 3 ج ،یهجر 14 و 13. 12ی ها قرن رانیا رجال حال شرح ،)1371 (،یمهد بامداد،

 از آغاز تا انقراض رانیا خیتار ۀدور ،)تا یب( و عبّاس اقبال آشتیانی، حسن رالدوله،یمش ایرنیپ
   .امیّخ ۀکتابخان: تهران ،قاجاریه

ی اسیس علوم و حقوق ۀدانشکد: تهران ،رانیای پلماسید خیتار ،)1352ـ53 (محمود، ،ینور خواجه
  .تهران دانشگاه

  .ین: ناتهر وجم،یخد نیحس کوشش به ،یناصر اراالخب قیحقا ،)1363( جعفر،محمّد ،یخورموج
  .داورپناه: تهران ،رانیا در سیانگل رانیبگ حقوق ،)1347 (ل،یاسماع ن،یرائ

ی علمای اجتماع وی اسیس اناتیب و مکتوبات ،)1384 ( د،یپورام ایؤر فاطمه  وحسنمحمّد، یرجب
  .ین :تهران ،)ق1323ـ1200 (عهیش

   .بابک: تهران ،قاجار دوره استگزارانیس ،)تا یب( ملک، خاناحمد  ،یساسان
  .وحید: ، تهرانرجال دورۀ قاجاریه ،)1364(سعادت نوری، حسین، 

  .ین: تهران افشار، رجیا ۀممقدّ با ،هیقاجار ۀدور القاب ،)1379( م،یکر ،یمانیسل
  .یبوعل: تهران ،لیفام هزار ،)1366( ،یعل ،یشعبان
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 قرن سیزدهم و نیمۀ اوّل قرن چهاردهم قاجار سلطنت ۀردو در رانیا ،)1370( اصغر، یعل م،یشم
  .یعلم: تهران ،هجری قمری

  .یعلم :تهران ،خیالتوار منتخب ،)1366( م،یابراه رزایم الممالک، قیصدی بانیش
  .هنر و فرهنگ وزارت نگارش کل اداره: تهران ،خیتار نهیآئ ،)1353( م،یابراه ،یصفائ

  .خیتار انجمن: تهران ،رالملکیدب و السلطان ظل سپهساالر از دهیزبرگ اسناد ،)1352( ــــــــــــ،
  .بابک: تهران ،هیقاجار دورانی اسیس اسناد ،)2535( ــــــــــــ،
  .بابک: تهران ،افتهینو اسناد ،)تا یب( ــــــــــــ،
  .بابک: تهران ،خیتاری ها برگ ،)2535( ــــــــــــ،
  .هنر و فرهنگ وزارت نگارش کل اداره: تهران ،رامناآی مرزها ،)1352( ــــــــــــ،
  .بابک: تهران ،یخیتاری ها نامه ،)2535( ـــــــــــــ،
  .بابک :ناتهر ،هیقاجار دورانی خیتار سند کصدی ،)1354( ـــــــــــــ،

 ادیبن: تهران ،هیقاجار ۀدور دری خیتاری سندها و ها عهدنامه ،)تا یب( غالمرضا، مجد،یی طباطبا
  .افشار محمود دکتر وقوفاتم

 موقوفات ادیبن: تهران ،هیقاجار ۀدور در  یخیتارمعاهدات و قراردادهای ، )1373( ـــــــــــــ،
   . افشار محمود دکتر

  .کتابی ایدن: تهران ،آنان روزگار و قاجار خیتار دری بازنگر ،)1376( ابونصر، قاجار، عضد
 روسیس ،)یماف نظام( هیاتحاد منصوره کوشش به جلد،3 ،یغفار خیتار ،)1361 (،یعلمحمّد ،یغفار

  .رانیا خیتار نشر: تهران ان،یسعدوند
  .یمل آثار انجمن: تهران ،یخیتار اسناد شناخت بری ا مقدمه ،)1350( ر،یجهانگ ،یمقام قائم
  .مکتوب فرهنگ: تهران ،هیقاجار ۀدور در رانیا تمدن و فرهنگ خیتار ،)1384( عباس، ،یانیقد

 جوادمحمّد کوشش به جلد، 2 ،یا کمره محمّددیّس خاطرات ۀروزنام ،)1384(، محمّددای، سیّ کمره
  .ریاساط: تهران ا،ین یمراد
 :ناتهر ،یمقام قائم ریجهانگ اهتمام به ،2ج ،خیالتوار ناسخ ،)1337( خان، یتقمحمّد سپهر، الملک لسان
  .ریرکبیام

 سازمان: مشهد ،رانیا شرق در گانهیبی ها لتدو حضور اسناد ،)1382(محبوب فریمانی، الهه، 
  .یرضو قدس آستان اسناد مرکز و ها موزه ،ها کتابخانه

   .اقبال: تهران ، در قرن نوزدهم میالدیسیانگل و رانیای اسیس روابط خیتار ،)تا یب( محمود، محمود،
  . هیماسال: تهران ،یرمضان محمّد همت به ،لیزنب ،)1345( رزا،یم فرها معتمدالدوله،

 رالدولهیمش خان نیحس رزایم صدارت دورهی اسیس خیتار ،)1325 (فرهاد، محمود معتمد،
  .شرکاء وی علم اکبری عل: تهران ،اعظم سپهساالر
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 کوشش به ،)ق1334ـ1325 (السّلطنه ثیمغ وسفی یها نامه ،)1362( یوسف، السّلطنه، ثیمغ
  .رانیا خیتار نشر :تهران ،یماف معصومه

 خیتار :، در»ای از مسئلۀ هرات و افغانستان اسناد منتشرنشده «،)1372(ی، احمد، موسوی بجنورد
 مطالعات و پژوهش ۀسسّؤم: تهران ،281ـ251 صص،)مقاالت مجموعه)(اول کتاب (رانیا معاصر
  .یاسالم انقالب جانبازان و مستضعفان ادیبنی فرهنگ

  .ریرکبیام: تهران ،نرایای خارج روابط خیتار ،)1383( هوشنگ، عبدالرضا ،یمهدو
  .پارسا :تهران ،رانیا خاور عیوقا ،)1367( ،یدعلیس ا،یرنیم

  .سخن: تهران ،یمازندران دیوح ع ۀترجم ،هیقاجار ۀدور در رانیا خیتار ،)1356( گرانت، رابرت واتسن،
  .نیمع :تهران ،قاجار عصر در رانیای اجتماعی ها سازمان وی اسیس خیتار ،)1369( غالمرضا، ورهرام،

  .نقره: تهران ،یصوتی عل محمّد اهتمام به ،یریوز دیسع از ۀممقدّ ،رانیا گزارش ،)1363( ،یقل یمهد ت،یهدا
 .سپهر چاپخانه :جا یب ،رانیای خارج روابط خیتار ،)1356( عبدالرضا، ،یمهدو هوشنگ

 


