جستاری درباره مناسبات فتحعلیشاه قاجار با دُرانیانِ هرات و کابل
امیر آهنگران
علیاکبر رسولی
***
مینا کرمانیان
*
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چکیده
کابل و قندهار از شهرهای هررا رر زاراف حعلی ر شرا ،برر ا رر هر سایگ شراف برا
هندوسعاف و ه زااف نزر شرا ،قاارار و رو هرای انگ ترعاف حرانتر و روسره اهر
ا نمور؛ چنافک قااارها برای حاک شدفِ روبارۀ ایراف بر این اناطق تالش ا کررند.
اتئ شورش «خوانهن» خراساف و سوء اسعفار ،حاکماف رُران از آشفعگ اوضاع آفاا
عاال اؤ ر رر سرکش آناف رر برابر حکوا ارکرزی ایرراف و رسر اندازی بر ریگرر
نواح خراساف بور و حعلی شا ،و حک راناف خراساف را ب شکرکش های پر رر پر
ب هرا واراشر  .هرراا انگ ترعاف و کمیران هنرد شررق از حمرال زارافشرا ،و
اانشهناف وی ب هند نهز اواب شد ک انگ هت ها برای برقراری روابط ریی ماتهر برا
رو قااار و برانگهخعن حعلی شا ،ب رر پهش گرحعن سهاسع خصرمان برا حاکمراف
رُران سفهران ب ایراف بفرسعند .این پژوهش با رویکرری توصهف ر تل ه بر الور
این پرسش ساااف یاحع اس ک چررا حعلی ر شرا ،اوحرق نشرد هم روف صرفویاف و
نارریاف رر این انراطق اترعمه نفرون کنرد و حاکمراف ایرن انراطق نهرز از او حراراف
نم پذیرحعند؟ بر پای یاحع های تلمهق عواال راخ و خارا اهم هم وف اوضراع
* دانشـــ وی دی ـــشی دانشـــماه گـــواررمی ،تـــشوه تـــاریخ ،تهشام،ایـــشام نوی ـــ ه م ـــ ول
amir.ahangaran@yahoo.com

** یارش اس ارش دانشماه شهی بهش ی ،تهشام،ایشام
*** دانش وی یارش اسی ارش  ،دانشماه گواررمی ،تهشام،ایشام

akbar.rasoli57@yahoo.com
kermanian.mina@yahoo.com
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
صفحات 33 - 7

کلید واژگان
حعلی شا ،رُرانهاف هرا

کابل قندهار انگ تعاف کمیان هند شرق .

درآمد

غزنه ،هشات ،یابل و ق هار ار شهشهای افغامنشین تا رمـام ناصـشای ینشـاه قااـار
همواره بخشی ار گاک ایشامشهش و قلمشو سل لههای پادشاهی حایم بش آم بودن ایـن
م اطق ار دی سیاسی ،فشه می و اق صادی همواره ارتباط نزدیکی و فشاتیـشی بـا ایـشام
داش

و گصال فشه می مشدمانش ،به ویژتیهای فشه می ایشانیام میمان ت غزنـه در

دوره غزنوی و هشات در دوره تیموری ،مشیز سل لههای حایم بش ایشام و ار شـکوفایی
درگوری در همه رمی ههای فشه می و اق صادی بشگوردار بودن ؛ چ امیه صـفویام بـش
اثش پیون هشات با توریانیام و اربکام در ششق قلمـشو صـفوی ،آم را «وییعه نشـین»،
بلکه به پایماهی بشای مقابله با ه وم اح مایی آم دو سل له بـه مشرهـای دویـت ایـشام
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

میگوان ن و میشمشدَن و سشان ام ه وم افغامهای غل ایی ساین در همـین پایمـاه،
دویت صفویه را ار میام بشد و ح ی افغامها یمتش ار یک دهـه بـش بخـش ت ـ شدهای ار
فالت ایشام چیشه ش ن
باری ،نادرشاه افشار شورشیام غل ـایی افغـام را سـشیور یـشد و هـشات ،یابـل و
ق هار را ب ی مهم شمشد وی به تقلی ار تیمور ،هشات را به نوهاش شاهشخ واتذارد و
ار این شهشها همچوم سکوی پششی بشای چیشتی بش ه بهشه بشد پـ

ار مـشن نـادر

 1160ق و آغار ا گهای اانشی ی میام سشدارام وی ،احم شاه دُرانی نیز بـه سـوی
رادتاهش رفت و پ
تذارد پ
8

ار تصشف ق هار و یابل و هشات ،سل له امیشام دُرانـی را ب یـاد

ار مشن او روابط اانشی انش با شـاهام قااـار فـشار و فشودهـای فشاوانـی

داشت و انمل ام ار این روابط به سود گودش بهشه میبشد
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هموار ،ب با خراساف و سهاس ِ گریز از ارکز خوانهن آفاا بهرر ،نبرررف حک رانراف
خراساف از برخ از زاهن های حراه شرد ،رر اواار برا رُرانهراف هر زاران سر تن
حعلی شا ،با اه شدف هندوسعاف نزر انگ تعاف و کمیان هندشرق و سهاس روگان
انگ هت ها رر تلری رو قااار و حکام رُران بر ضد ی ریگر اوانع اه کامیراب
شا ،ایراف رر اینبار ،بور ،اس .

نخ ــ ین موااهــه غیــش رســمی ســشام ایــل قااــار و حکــام دُرانــی ،در رمــام
محم ح نگام قااار پ ر آقا محم گام رخ داد احم شاه دُرانی بع ار ف ح هشات بـه
قص ت خیش مشه تا پیشاموم این شهش پیش آم  ،اما باروی شـهش را اسـ وار دیـ و بـه
بهانه ریارت به مشه رفت و با شاهشخ دی ار یشد احم شاه نخ ت نورمحم گـام را
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

با ع وام پیشکار بش شاهشخ م لط یشد؛ سپ

ار نیشایور بـه سـبزوار رفـت و در آماـا

تشوهی را به انمیزه تشف ن اس شآباد و مارن رام روانه آم دیار یشد این تشوه در مزی ـام
ار سپاهیام گام قااار شک ت گوردن و احم شاه نیز ار سبزوار بـه هـشات بارتشـت
اع ماد ای لط ه 342 /2 ،مایکوم ،عامل اصلی را در ارسال ایـن سـپاه افغامهـا ،تـشس
احم شاه میدان « :مبادا در آی ه چوم محم ح ن گام اس قالل یاب رگ ه در یـار وی
ی » 434 /2

رمامشاه امیش یابل و افغامها ت یل داشت و با نوی ف ح گشاسام ،ار او گواست تا بلـخ

9

9

را به وی واتذارد و اسماعیل آقا مکشی را نیز با نامهای دوس انه نزد بـشادر وی محمـود
حایم هشات فشس اد سپهش46 /1 ،؛ ه ایت7399 /9 ،؛ اع ماد ای لط ه1433 /3 ،؛ اع ضاد
ای لط ه ،ایف53 ،؛ همام ،ر 51 ،رمامشاه با ارسال ی وگام ،اس شداد بلخ را پـذیشفت
ه ایت 7400 - 7399 /9 ،و ح ی بشای اتحاد با شـاه قااـار دربـاره حملـه بـه گـام
بخارا ،آمادتیاش را اعالم یشد مایکوم 546 /2 ،محمود نیز هـشات را همچـوم رمـام
صفویه ار گاک ایشام بششمشد و گود را پیشو شاه ایـشام دان ـت هـ ایت- 7399 /9 ،،
7400
مورگام افغام نه ت ها به بارتشدان م بلخ اشاره نمیی  ،بلکه مـینوی ـ  :یـ وگام
پ

ار بارتشت ار رمامشاه میگواه تا وی را با دوارده هزار نفش به ت ـخیش مملکـت

ایشام بممارد یه در همین رمام گبش ق ل آقا محم گام م شش میشود یاتب هـزاره،

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

آقا محم گام در  1210پ

ار ت خیش گشاسام ،محم ح ـن گـام قشاتزیـو را نـزد

/1

75؛ رش یا8 - 7 ،؛ وییلی 99 ،همچ ین درباره سبب بیتواهی رمـامشـاه بـه سـخ ام
ی وگام چ ین مینوی

« :اعلـیحضـشت شاه شـاه رمـام بـا آنکـه فشصـت ق ـل آقـا

محم شاه قااار به شین وقت حمالت او مح وس میش  ،ویـی ایـن اقـ ام را بعیـ ار

9
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آقا محمدخان قاجار و بازگرداندن حاکمیت ایران بر شرق خراسان

بلخ و بخارا و ره پار ش نش به آذربای ام بشای ای ادتی در بشابش ته یـ ات روسهـا
یه به یش ه ش م وی در شوشی ان امی  ،ار این حکایت میی یـه او میگواسـت بـش
اای پای صفویام تام بمذارد و اغشافیـای طبیعـی ایشامشـهش را ار قفقـار تـا پ ـار
بارتشدان اتش روسها ه مام یشکشیشی وی به گشاسام ،به تفلی

حمله نمییشدنـ او

میتوان ت با اس فاده ار اگ الفات گان ام دُرانی با یکدیمش و رقاب شام درباره سلط ت،
به ه فهایش در ششق گشاسام دست یاب و نمذارد یه م له هشات به معضلی بـشای
اانشی انش ب ل شود
پناهندگی محمود میرزا والی هرات به فتحعلیشاه

رقابت فشرن ام تیمورشاه دُرانی با یکدیمش در نخ ین سالهای سلط ت ف حعلیشاه
سبب ش یه محمود میشرا و فیشور میشرا دو پ ش وی بشای دستیابی به میشاث پ رشام
در رقابت با بشادرشام رمامشاهِ نش ه بش سشیش سلط ت ،ناتزیش دست یمـک بـه سـوی
ف حعلیشاه درار ی

 1212ق این دو در رمام حیات پ ر ،به تشتیب به امارت هشات

و فشاه و سبزار 1م صور ش ه بودن

ه ایت7447 /9 ،؛ شیشاری73 /1 ،؛ ریاضیهشوی،

 5به تف ه ی انی ،یشکشیشی بیبهانۀ رمامشاه به هـشات و تـشس ار رویـارویی بـا او،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

علت آم م آنام به سوی ف حعلیشـاه بـود شـیشاری74 - 73 /1 ،؛ هـ ایت7447 /9 ،؛
سپهش52 /1 ،؛ اع ماد ای لط ه1444 /3 ،؛ ریاضیهشوی6 - 5 ،؛ دنبلی 85 - 84 ،ی انی
نیز فشیب گوردم محمود را ار عطاء محم گام علیزایـی در دعـوی سـلط ت در رمـام
حضور رمامشاه در پ ار یاتب هزاره 74 /1 ،و شورش محمود و بشادرش فیشور را
بش ض رمامشاه و یشکشیشی آنام را به سوی یابل ،علت آم دان هان
 192محمود و همشاهانش پ

ار رف ن به مشه و نوش ن نامهای با مطلع «از آس ام تواَم

در اهام پ اهی نی ت» ه ایت ، 7448 /9 ،ار ف حعلیشاه یمک گواس
10

نـوری191 /1 ،

نخ ت اسـماعیلگـام مکـشی؛ سـپ
 1شهشی در نزدیکی هشات

شـاه قااـار

چشاغعلـیگـام نـوایی را بـه مهمـامداری ایـن
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مشوّت هماواری و شیوه اواممشدی دان ه و [ ]» همام تواه آقا محمـ گام بـه

52 /1؛ اع ضاد ای لط ه ،ص55 - 54؛ ریاضیهشوی6 ،؛ وییلی 112 ،ف حعلیشاه پیش
ار ای که محمود و همشاهانش را به یاشام بفشس «بشآم بود تا افواای چ را به یمـک
وی ارسال ی یه در این اث ا اگبار اغ شاش مملکـت آذربای ـام بـه درتـاه اهامپ ـاه
ان شار یاف ه ،مواب تعویق این واقعه ش » اع ضاد ای لط ه55 - 54 ،
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
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رف

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

سشان ام محمود و همشاهام وی اوایل  1213قمشی با رگصت ف حعلیشاه ،به هشات
وات ن علت یمک شاه قااار را به محمود چ ین مینوی

 :محمود «م عهـ شـ

یه آم اس ام را تحت اوامش ف حعلیشاه قااار اداره ی  ،مضافاً به ای که قلمشو م صشفات
ایشام را به طشف تشی ام ب ط ده » وات ن 85 ،شاه قااار ،امیشح ین گـام حـایم
طب

و امیشعلی گام حایم قائ ات را فشمام داد یه به محمود یمک ی

و محمـود بـه

یمک آنام هشات را محاصشه یشد ،اما بشگورد ریشیانه قیصشمیشرا فشرن رمامشـاه بـا او
118؛ دنبلی116 - 115 ،؛ سپهش 60 /1 ،ه ایت افزوم بش ایـن دو گـام ،مصـطفیگام

11

11

تششیزی و اسحاقگام تشب ی را یمکی ـ تام محمـود بـشای بارتشدانـ م هـشات یـاد
میی و مع ق است یه محمود در این مشحله نه ت ها بش قیصشمیشرا حایم تماردۀ پـ ر
بش فشاه و هشات پیشور ش یه هشات را تصشف یشد ه ایت 7472 - 7471 /9 ،دی تاه
مورگام افغام نیز با ادعای ه ایت سارتار نی ت آنام مع ق ن محمود در ایـن مشحلـه
ت ها در ف ح فشاه یامیار بود و هـشات را محاصـشه یـشد ،امـا بشگـورد ریشیانـه محمـ
رمامگام ار نزدیکام قیصشمیشرا یه با ارسال نامهای سـاگ می محمـود را بـه گامهـای
ایشانی همشاهش ب بین یشد ،مواب ش یه محمود بـ وم درتیـشی بـا قیصـش میـشرا ار
محاصشه هشات دست بشدارد و تشسام م واری شود یاتب هزاره81 - 80 /1 ،؛ وییلـی،
114 - 113؛ رش یا8 ،
محمود پ

ار م واری ش نش ،نخ ت بشای یمک گواس ن به مشو؛ سپ

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

سبب ش یه محمود ار محاصشه دست بکش و م واری شود شیشاری 95 /1 ،و - 117

بـه بخـارا

نزد شاهمشاد گام اوربک رفت ،اما آنام یمکش نکشدن و او دوباره به ف حعلیشـاه پ ـاه
آورد دنبلی118 - 117 ،؛ شیشاری119 /1 ،؛ اع ضاد ای لط ه58 ،؛ ایف

وم 511 ،شـاه

قااار محمود و همشاهانش را به اصفهام فشس اد  1314ق و ار آنام گواست تا فشاهم
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شاهزادتام افغام فشس اد؛ سپ

آنام را در یاشام اای داد نوری75 - 74 /1 ،؛ سـپهش،

1453
سفارت طره بازخان و لشکرکشی فتحعلیشاه به خراسان

قیصشمیشرا رمانی پ

ار م واری ش م محمود ،در نامهای به پ رش رمامشـاه ،وی را

ار آم م ف حعلیشاه به سوی گشاسـام و محاصـشه نیشـابور گبـش داد رمـامشـاه ب ـابش
صواردی وفادارگام وریش اعظم ،طشه بارگام را به سوی ف حعلیشاه فشسـ اد یاتـب
هزاره84 /1 ،؛ وییلی 135 - 134 ،بیش ش مورگام معاصش با دوره قااار ،به آمـ م ایـن
سفیش نزد ف حعلیشاه و حاج ابشاهیمگام یالن ش در  1214قمشی باور دارن

شیشاری،

/1

133؛ دنبلی125 ،؛ ه ایت7493 /9 ،؛ سپهش61 /1 ،؛ اع ماد ای ـلط ه1457 /3 ،؛ اع ضـاد
ای لط ه59 - 58 ،؛ وات ن ، 87 ،امـا در روایـات آنـام دربـاره ایـن سـفارت اگـ الف
نظشهایی ه ت
ی انی موضوع مشاسله رمامشاه را چ ین روایت یشدهان « :نه رمـامشـاه پـا ار اـاده
اطاعت یشی ه دارد و نه گاقام تی یس ام به عزم گشاسام یشـکش در ا ـبش آرد» ایـن
گود گشم ف حعلیشاه را بشانمیخت و به رف ـ ش بـه گشاسـام ان امیـ
اع ضاد ای لط ه 59 ،سپهش مینوی

دنبلـی125 ،؛

 :طشه بارگام ،آم م ف حعلـیشـاه را بـه گشاسـام

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

سبب آشف می و پشیشانی اوضاع آماا دان ت و درگواست یشد یه شاه قااار آم را به
موقع دیمشی مویول ی

سپهش 62 - 61 /1 ،ی انی درگواست رمـامشـاه را دربـاره

واتذاری گشاسام به او ،باعث گشم ف حعلیشاه و بیام نیت وی در ت ـ شش مشرهـای
ا ور ششقی ایشام تـا مشرهـای دوره صـفوی دان ـ هان

هـ ایت7493 /9 ،؛ تشانـت

وات ن87 ،؛ سایک  435 - 434 /2 ،ح ی وییلی به گطا ،تصمیم ف حعلیشاه را بشای
یشکشیشی به گشاسام و یورش بشدم بـه قلمـشو رمامشـاه ،پیآمـ تحشیکـات نمای ـ ه
ناپل وم میدان

وییلی ، 134 ،اما ف حعلیشاه ت ها چ سال پ

ار این واقعـه 1219ق

 1804 /م نامهای درباره عالقهم یاش به عق اتحاد با فشان ه بشای ناپل وم فشسـ اد و
12

م تی پ

ار این ،نخ ین سفیشام ناپل وم به ایشام آم ن به تف ـه ملیـف تاریخ

ذوالقرنین ،گواس ههای طشه بارگام چ ین پاسخ تشفت:
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ش م رمی ه ،در آماا بمان

ه ایت7489 /9 ،؛ سپهش61 - 60 /1 ،؛ اع ماد ای ـلط ه،

/3

عِشض گود میبشی و رحمـت مـا مـیگـواهی
سپ

ف حعلیشاه فشمام داد سپاهی را بـشای سـامامدهی امـور گشاسـام و سـشیوبی

افغامها ب یج ی

و گودش ب اماا رفت شیشاری 133 /1 ،بش پایـه ایـن نوشـ ههـا،

شای وای ش ف حعلیشاه در بشابش سخ ام طشه بارگـام؛ ار آتـاهی او بـه اوضـاع نـاآرام
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

شهشهای افغان ام و ا گهای اانشی ام فشرن ام تیمورشاه با یکدیمش بشای دستیابی
به ق رت و اس فاده ار مهشههایی همچوم محمود و فیـشور بـهانمیزه ت ـ شش مشرهـای
ششقی ایشام و تام نهادم بش اای پای صفویام در ششق گشاسام ،سشچشمه تشف ه باش ،
اما رویدادهای سالهای بع و م افع انمل ام در پش یبانی ار حایمام دُرانی و سـشتشم
ش م ایشام به ا گ با روسها ار این حکایت میی یه تحقق این تصورات یار ب یار
سخ ی بوده و شاه قااار نیز توام ااشای آم را ن اش ه است
سبزوار و نیشابور به گشاسام رفت و در آماا محمود را با پ ـشش یـامشام و بـشادرش

13

13

فیشور به یمک حکام گشاسام و امیشام افغام به مشرهای یابل و ق هار فشس اد ه ایت،
7496 - 7495 /9؛ سپهش63 /1 ،؛ شیشاری141 /1 ،؛ اع ماد ای لط ه1465 /3 ،
[ه مامی یه یشکشیام شاه قااار به تصشف قلعه نیشابور سشتشم بودن ] ،بار،
طشه بارگام افغام طـشه دسـ ار چاپلوسـی را تـار داده ایـن بـار ار اانـب
رمامشاه با تُحف و پیشکش فـشاوام ،وارد اردوی ففشسـ ام [شـ ه] و نامـه
مخایصت گ امه پادشاه افغام م ظور نظش اوییای دویت ااوی اریام تشدیـ
ار مضامین نامه چ ین م فاد میشود یه رمامشاه ،ار وصول رایات فیشوری
نشام به اقطاع گشاسام ار ا ارتی یه پیش ار بیام آم ه ،پشیمام و با ربـانی
عاازانه بع ار آم ف انه رطب ایل ام تش ه یه مملکت گشاسـام بـانرث و
انس حقاق م علق به یارتزارام آم دویت علیه است ،بلکه ونیـات م صـشفی

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

ف حعلیشاه پ

ار بارتشت طشه بارگام همشاه با محمود و همشاهانش ،بشای تـشف ن

این نیارم نیز ،مطبخی ار آم دودمام سَ یه و [ ] آم یـه را حـ و یـارای
چوم و چشا و ن و نعم باش یی ت شیشاری136-137 /1 ،

نایامیابی ف حعلیشاه در به سشان ام رسان م محاصشۀ نیشابور و ن اش ن تـوام یـافی

13
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ای مم

عشصه سیمشغ نـه اوننمـه تُ ـت

گواس ههای طشه بارگام پاسخ توی و ار ف ح نیشابور در آم ه مام دست بکش

یاتب

هزاره84 ،؛ وییلی 135 ،بش پایه نوش ههای سایک « ،ن ی ه واقعى عملیات نظامى ایشام
گیلى مخ صش و ازئى بود ،ویى ن ی ه آم ش یه رمامشاه ار نهور به پیشـاور بـه ایـن
م ظور عقب نش ت یـه تـا در موقـع یـزوم ب وانـ آمـاده ا ـگ باشـ بـ ین تشتیـب
ه وس ام ار فشار افغام رهایى یافـت» سـایک  435 /2 ،محمـود و همشاهـانش در
 1216یا  1217ه شی به ق هار و یابل رف

و گبش پش یبانی یشکشیام شـاه قااـار ار

آنام ،مشدم و امیشام افغام آم سامام را آشف هگاطش یشد و او بهآسانی بـه ق ـ هار دسـت
یافت و یامشام را به امارت آماا تمـارد سـپ

محمـود بـه سـوی یابـل رفـت و بـه

رمامشاه دست یافت و او را یور یشد قیصشمیشرا ،پ ش رمامشاه با شـ ی م ایـن گبشهـا،
هشات را به فیشور واتذارد و در سم ام به ف حعلـیشـاه پ ـاه بـشد سـپهش70 - 69 /1 ،؛
شیشاری172 /1 ،؛ ه ایت7520 /9 ،
پیوس ن ف حگام 1و پ

ار او احم گام سشدار ناراضی رمامشاه به محمود ،ار دیمـش

عوامل ملثش در پیشوری محمـود بـه شـمار مـیرود اع ضـاد ای ـلط ه60-59 :1365 ،؛
یهزاد 12-11 ،ایف

وم مع ق است یه محمود در این رمام نه ت ها هیچ یمکی ار شاه

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

ایشام نمشفت یه با ناامی ی و ناگشس ی ار دربار ایشام به طب

رفت و به یمک آم دو

نفش و با بهشهتیشی ار نارگشس ی اعیام و مشدم ار رمامشاه ،بش ق هار و یابل چیشه ش
ایف

وم 516 - 513 ،م ش نادرست محمود سبب ش یه بشگی ار بزرتام و گانـام

افغام ،رمانی پ

ار الوس محمود در یابل نزد ف حعلـیشـاه بشونـ

بخواه قیصش را در رسی م به حکومت یمک ی

 1217ه و ار او

ف حعلیشاه نیز میدی یـه محمـود

حقوق تذش ه را ار یاد بشده است و ار اینرو ،گ شی مشصـع و شمشـیشی مکلَـل بـه
قیصش داد و او را بشای یمک به گانام و اعیام افغام ،روانه افغان ام یشد شـیشاری،

/1

173؛ دنبلی159 ،؛ اع ماد ای لط ه1465 /3 ،؛ اع ضاد ای ـلط ه102 ،؛ ریاضـیهشوی7 ،
14

 1ف حگام فشرن ارش سشدار پای هگام باریزایی بود یه رمامشاه بـه یشـ ن او فشمـام داد پـ ار ایـن واقعـه
ف حگام به ایشام تشیخت و به محمـود پیوسـت و او را بـشای بـه دسـت آوردم تـاج و تخـت تحشیـک یـشد
سایک  ،ج ،2ص443
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بشای دست تشادم به قلمشو رمامشاه ،مواـب شـ یـه شـاه قااـار در ایـن رمـام بـه

معلوم میشود یه م اگله حکومت قاااری ایشام در امور افغان ام ار روی
حب و بغض به اشخاص نبوده ،بلکه ار روی یک نقشه معین ،میگواسـ
اریام سلط ت افغان ام را م زیزل سارن و هشج و مشج را روی یار بیاورن
و ان مع ا ن ارد یه تا دیشور محمود را بشای طشد رمامشاه و تشف ن سـلط ت
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

افغان ام تشویق و یمک مییشدن و امشور یه این م ظورشام بشآورده ش ه،
دفع اً تغییش نظشیه داده ،رقبای محمود را وعـ ه یمـک بـه مقابـل او ب ه ـ
رش یا12 - 11 ،

پ

ار یش ه شـ م اـوانی یـابلی در  1219ایف ـ وم 524 ،یـا ت ـاور فـشدی ار

قزیباشام 1شیعهمذهب به ایـن اـوام ،درتیـشی و ا ـگ فشقـهای در یابـل رخ نمـود
پش یبانی محمود ار قزیباشام و اهـل تشـیع بـه شـوری م امیـشام افغـام در بشابـش وی و
وییلیفویفزایی216 - 213 ،؛ مصباحراده 60 ،رش یا ار مورگام افغام ،مع ق است:

15

15

میتوام ح س رد یه در واقعه شیعه و س ی نیز اتش دست ااانب دگیل بوده باشـ ،
دور ار اح مال نخواه بـود؛ گصوصـاً در حـایی یـه شـیشمحم گـام 2طـشف اع مـاد
انملی یها و ب ابش همام روابط به طشف ه فشار یشده بود
پ

ار الوس شاهش اع ،قیصش نیز با یمکهای دریاف ی ار ف حعلیشـاه بـش یـامشام

تماردۀ پ رش به حکومت بش ق هار  ،چیشه و پ
عمویش شاهش اع در آماا ب ل ش

ار تشفت آم شهش ،به دستنشـان ۀ

نوری198 - 197 /1 ،

 1نادرشاه پ ار ف ح هشات ،ق هار و یابل ی انی را ار قبایل قزیباش همشاه با عائلههایشام در این شهشها اای
داد م وطن یشد تا دروارههای ه را بشای او بار نماه دارن احم شاه دُرانی نیز این افشاد را با ع وام غالمـام
شاهی به امع یشکشیام گود آورد ه مامی یه رمامشاه به هشات آم  1213ق ،ص 1799م  ،قزیباشام آماـا
به پیشوی ار بشادرش محمود ،م مایل یافت و ار همین روی ،یمابیش دوارده هزار نفششام را به یابل ،ق هار و
غزنه یوچان و ار این پ ای ام به اقلیت شیعهمذهب این شهشها ب ل ش ن فشه گ 199 /1 ،ـ  200نیز ر ک:
وییلی 105 ،ـ 106
 2شیشمحم گام مخ ارای ویه همشاه با احم گام نوررایی و واعظی به نام میش وعظ ،رهبشام اصلی قیام مشدم یابل
در بشابش قزیباشام و شاه محمود بودن ایف وم 524 ،ـ 525؛ وییلی 213 ،ـ 216؛ فشه گ،
 200 /1ـ 201

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

نشــان م شــاه شــ اع بــش تخــت ســلط ت ان امیــ

اع ضــاد ای ــلط ه71 - 70 ،؛

15
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رش یا در تحلیل این یار ف حعلیشاه چ ین مینوی

:

پ

ار شک ت رمامشاه و الوس محمود بش تخت سلط ت یابل ،فیشور نیز پـ

تشیخ ن قیصش بش اایماه حکومت هشات م قش ش

ار

هـ ایت7520 /9 ،؛ سـپهش70 /1 ،؛

دنبلی 157 ،فیشور در  1219به تصشف قلعه بُشناباد و محاصشه قلعه غوریام پشداگت و
ار اینرو ،ابشاهیمگام دُرانی وایی غوریام ناتزیش ار محم وییمیشرا وایی گشاسام یمک
گواست سپاهیام فشس ادۀ محم وییمیشرا ملک قاسم پ ش فیـشور را شک ـت دادنـ و
غوریام را تشف

و یوسفعلیگام قشایی را به امـارت آماـا تماردنـ پـ

ار فـ ح

غوریام ،فیشور با تشس ار یورش مح مَل محم وییمیشرا به هشات ،سفیشانی را به دربـار
ف حعلیشاه فشس اد و ار بیاع ایی وی تِله یشد ف حعلیشاه ،محم وییمیـشرا را ار آرار
مشدمام هشات پشهیز داد و دوباره فیشور را به حکومت هشات تمارد نـوری- 202 /1 ،
 207ف ح غوریام را پیآم ا گهای اانشی ی و م مشیز نبودم ق رتِ گان ام دُرانـی
میتوام دان ت و اتش محم وییمیشرا پ

ار تصشف غوریام ار فشصت بهـشه میبـشد و

به هشات حمله مـییـشد ،شـای میتوان ـت آماـا را بمیـشد هـمچ ـین علـت یطـف
ف حعلیشاه را به فیشورمیشرا ،سشتشم ش م همرمـام وی بـه ا ـگ بـا روسـیه میتـوام
دان ت؛ ریشا شاه قااار نمیتواست افزوم بش ا گ با روسیه ،درباره ا گ بـا افغـامهـا
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

بیان یش
تشوهی ار طایفۀ امشی ی یه ار م ابعام فیشور بودن  ،رمانی پ
قائن تاگ

و ی انی را به اسیشی تشف

ار ف ح غوریـام بـه

محم وییمیشرا اسـماعیلبیـگ نیشـابوری را

فشس اد و ار فیشور گواست تا آنام را ت بیه ی و اسیشام را بارتشدان  ،اما یمیاریِ فیشور
و دادگواهی گانواده اسیشام سبب ش یه محم وییمیشرا ،فوای را به غـارت م ـاطقع
پیشاموم هشات تا درواره آم بممارد فیشور در وای ش به ایـن یـار صـم گام دُرانـی را
فشس اد و بع ح ی علیگام اویماق ار شاهزاده قااار درگواست یشد یه وی را همچوم
حایمی ار حُکام ونیات پادشاهی ب ان و ار رویدادهای تذش ه ،درتـذرد نـوری،

/1

 279 - 276فیــشور ،نخ ــت صــم گام افغــام را بــه دربــار ف حعلــیشــاه؛ ســپ
16

حاایآقاگام را نزد محم ویـیمیـشرا فشسـ اد و ار وی گواسـت تـا غوریـام را بـه او
تفویض ی

 ، 1220اما این درگواست پذیشف ه نش

نوری345 /1 ،
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روابط فتحعلیشاه با فیروزمیرزا ،والی هرات

 1222و پ شش ملک قاسم ،غوریام را تشفـت اع مـاد ای ـلط ه1486 - 1485 /3 ،؛
ریاضیهشوی ، 8 - 7 ،اما ار دی بشگی ار مورگام ،یوسفعلـیگـام قشایـی بـا فیـشور
سارش یشد و غوریام را واتذارد و او را به یشکشیشی به گشاسام بشانمیخت شیشاری،
266 - 265 /1؛ یاتب هـزاره103 /1 ،؛ نـوری 383 - 381 /1 ،محمـ ویـیمیـشرا در
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

وای ش ب ین یارها ،به هشات یشـکش یشـی و غوریـام را تشفـت و در شـش فشسـخی
هشات در دشت شکیبام ،تشوه افغانام را در هم شک ت صـوفی اسـالم 1یـه ار بانیـام
ا گ شکیبام بود و شمار فشاوانی ار بزرتام افغام ،در این ا گ یش ه و افشاد ب ـیاری
اسیش ش ن فیشور پ

ار این شک ت ،گشاج دو سال هشات را پشداگت و پذیشفت یـه

واوهات هش سال را بفشس و یوسفعلیگام را دستب ه به رقیب سـپشد و پ ـشش
ملک ح ین را بـه نـوا نـزد محمـ ویـیمیـشرا فشسـ اد

2

هـ ایت7578 - 7580 /9 ،؛

ای لط ه1486 - 1485 /3 ،؛ یاتب هزاره104 - 103 /1 ،؛ وات ن 111 ،نـوری مـورخ

17

17

درتاه محم وییمیشرا افزوم بش نک ههای یاد ش ه مینوی

 :فیشور بـا ای کـه هـشات را

«ضمیمه ممایک محشوسه ایـشام» گوانـ  ،بـه گوانـ م گطبـه و ضـشر سـکه بـه نـام
ف حعلیشاه تن ن اد و محم وییمیشرا نیز هشات را با مشرهـای بلـخ ،غـور و ق ـ هار و
همشاه یاله و یمش به وی واتذارد نوری431 - 430 /1 ،
محم ویی میشرا بش اثش یمیاری فیشور در پشداگت واوهات ساننه ،دوباره به هـشات
یشکش یشی

 1226فیشور بزرتام گشاسام به شفاعت فشس اد و درباره پشداگت گشاج

ساننه و فشس ادم پ شش ملک ح ین ،بـه نـوا م عهـ شـ و محمـ وییمیـشرا را بـه
 1او مال اسالم نام داشت و اصای ی اصفهانی داشت و بش مذهب اهلس ت بود یه  1197ه شی به هشات رفـت و
پ ار پشداگ ن به یارهایی همچوم صباغی و ی ب و یار ،چ سال ناپ ی ش ؛ سـپ ار بخـارا و تشی ـ ام
سش در آورد ی انی در آماا مشی ش ش ن و او «صوفی اسالم» یقب تشفـت یاتـب هـزاره 103 /1 ،ـ 104؛
ریاضیهشوی9 ،
 2ایف وم انملی ی مینوی « :ششایط مصایحه عبارت بود ار پشداگت پ اه هزار روپیه ،تشو نهادم پ ش فیـشور
تا ه مام پشداگت آم مبلغ و اردواج دگ شش با یکی ار شاهزادتام ایشانی یه ت ها دو شـشط اول پذیشف ـه شـ »
ایف وم ،ص 533گورموای نیز مینوی « :فیشور میشرا در حین مصایحه سیهزار تومام نقـ و سـه ب ـ ه
شال یشمیشی و دو رن یش فیل را به محم وییمیشرا تحویل داد» گورموای14 ،

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

شــیشاری267 - 266 /1 ،؛ اع ضــاد ای ــلط ه؛ 73 - 72؛ دنبلــی274 - 273 ،؛ اع مــاد
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فیشور یوسفعلیگام قشایی را با وع ههایی فشیفت و به سوی گودش اـذر یـشد

122؛ ریاضیهشوی 10 ،دنبلی ،بیمیلی گانام گشاسام را به ت لط محم وییمیشرا بـش
هشات ،سبب اصلی شفاعت و وسـاطت آنـام بـشای وادار یـشدم او در ت

ـ ن حلقـه

محاصشۀ هشات دان ه است فیشور گود را بشای سشسپاری آماده مییشد دنبلی- 274 ،
 ، 275اما ار نوش ههای دنبلی چ ین اس باط میشود یه گانام گشاسام اسـ یالی محمـ
وییمیشرا را بش هشات ،مانعی در بشابش فزومگواهیهای گود میدان

و واود یـانوم

بحشام را در آم سامام ،به سود گود میدی ن
یامشام بش پایه تحشیکات محم گام قشایی وایی غوریام ار ق هار به ت خیش هشات و
مشه روی آورد  1229فیشور بشای دفع وی با پشداگت پ اه هزار تومام پول نقـ و
وع ه یشدم درباره پشداگت گشاج ساننه و آوردم نام ف حعلیشاه در گطبه و سـکه ،ار
اسماعیلگام دامغانی یمک گواست با یمک اسماعیلگام ،یامشام به ق هار بارتشت
و با فشس ادم نصیشگام هزاره ار اسماعیلگـام ،پـورش گواسـت اع مـاد ای ـلط ه،

/3

1519 - 1518؛ یاتب هزاره122 /1 ،؛ ریاضی هشوی11 - 10 ،؛ سپهش155 - 154 /1 ،
فیشور وریشش حاای آقاگام را بشای شکایت یشدم ار دستدراریهای محمود به دربار
ف حعلیشاه فشس اد  1230و شاه قااار نیز میشرا صـادق وقـایعنمـار را همـشاه وی بـا
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

گلع ی شای ه روانه هشات یشد ه ایت7683 /9 ،؛ ریاضیهشوی12 ،؛ اع ماد ای ـلط ه،
1526 - 1525 /3؛ یاتب هزاره 123 /1 ،شیشاری با تأیی این تف ه ،مینوی

:

م ظور فیشورای ین ار فشس ادم وریش دانا ،اول این بود یه معـذرت ا ـارت
عزیمــت غوریــام را بخواه ـ و در ثــانی شــکایت ار تع ـ یات محمــود و
اس عای حمایت ار اانب دویت اب اریام نمای

فیشور پ

شیشاری405 /1 ،

ار بارتشـت وقـایعنمـار ،رشـی گام دُرانـی را همـشاه بـا پیشـکشهـای

فشاوام نزد ف حعلیشاه فشس اد تا بشای رویارویی با محمود و رف ن بـه ق ـ هار و یابـل،
ار او یمک بخواه شـاه قااـار رشـی گام را همـشاه بـا وقـایعنمـار بارتشدانـ و بـه
فیشور چ ین پیام فشس اد« :ای وم فشس ادم امعیت به اهت امـورات م ظـوره مصـلحت
18

نی ت تا مالحظه شود یه قشار گوانین ب آیین گشاسام بش چی ت» شیشاری- 415 /1 ،
419
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بارتشت واداشت شیشاری329 - 328 /1 ،؛ اع ماد ای لط ه1501 /3 ،؛ سپهش- 121 /1 ،

اسحاقگام را یشت  ، 1231دیمش گانام گشاسام شوری ن و اوضاع گشاسـام آشـف ه
ش

اع ماد ای لط ه1530 /3 ،؛ ریاضیهشوی 12 ،محم وییمیـشرا بـا تـشس ار ای کـه

مبادا بارمان تام اسحاقگام ،فیشور را به سشیشـی وادارنـ  ،عبـ ایکشیم م ـ وفی را بـه
سفارت هشات فشس اد ،اما این چارهان یشی به سشان ام نشسی و فیشور افزوم بـش ای کـه
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

ف حعلیگام مشوری را بشای تصشف غوریام ت یل یشد ،با نصیشگام هزاره و محم گام
قشایی همدست ش و در اام و باگزر به تع ی و ت اور دست رد و غوریام را تشفـت
تحشیکات محم گام قشایی و ب یادگام هزاره یه در پی ف ح مشه بودنـ  ،فیـشور را بـه
فشس ادم سپاهی به فشمان هی م دگام و حاایآقاگـام بـشای تصـشف ونیـات اـام و
باگشر و بارتشدان م م وفیِ نایام به مشه و رن انی یشدم وقایعنمار واداشت سـپهش،
165 - 164 /1؛ شیشاری429 - 427 /1 ،؛ ه ایت7699 - 7697 /9 ،
ح علیمیشرا ش اعای لط ه را به حکمرانی گشاسام م صـور یـشد  1232بـا آمـ م

19

19

ش اعای لط ه نه ت ها اوضاع گشاسام آرام ش یه فیشور ،با فشس ادم عب ایششی گام نـزد
ش اع ای لط ه همشاه با پیام ته یت و عذرگواهی ،وقایعنمار را نیز بع ار نُه ماه حـب
آراد یشد ش اعای لط ه نیز در پاسخ به فیشور چ ین پیغام فشسـ اد یـه بایـ غوریـام را
تشک ی  ،ماییات را بفشس و به نام ف حعلیشاه گطبه بخوان و سکه بزنـ

سـپهش/1 ،

166 - 165؛ شیشرای432 - 430 /1 ،؛ ه ایت7701 - 7700 /9 ،؛ اع مـاد ای ـلط ه/3 ،
 1534 - 1530رمانی پ

ار این ،ش اعای لط ه در تـالش بـشای ت بیـه یـشدم گانـام

شورشیِ گشاسام و فیشور تا هشات پیش رفت و آماا را محاصشه یـشد فیـشور ت هـا بـا
فشس ادم پ اه هزار تومام نق و یلی غوریام و پذیشش آوردمِ نام شاه قااار در گطبـه
و بش سکه ،ار محاصشه هشات رهایی یافت اع ماد ای لط ه1536 /3 ،؛ ه ایت7711 /9 ،

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

ف حعلیشاه پ

ار ش ی م ایـن اگبـار ،محمـ ویـیمیـشرا را بـه تهـشام فشاگوانـ و

 7713؛ ســپهش170 - 169 /1 ،؛ شــیشاری448 - 446 /1 ،؛ یاتــب هــزاره127 /1 ،؛ریاضیهشوی 14-13 ،هوش گ مه وی با اشاره به دست پ هام انملی

در بـشانمیخ ن

فیشور به شورش در بشابش دویت مشیزی ایشام ،علت حمله ش اعای لط ه رت به هشات،
یُ یِ فیشور در پشداگ ن گشاج ساننه ار اواگش حکمرانی محم وییمیشرا تا ایـن رمـام

19
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پ

ار ای که محم وییمیشرا ،اسحاقگام قشایی و پ ـشش ح ـ علیگـام و پ ـشام

روابط فتحعلیشاه با محمودمیرزا و کامرانمیرزا ،والیان کابل و هرات

فیشور در آرروی تصـشف دوبـاره غوریـام  ، 1233 - 1232پ ـشش ملکح ـین و
ح نگام نافش را بهانمیزه درگواست یمـک نـزد بـشادرش محمـود در یابـل فشسـ اد
محمود وریشش ف حگام را بهفاهش بشای یمک یـشدم بـه او و در بـاطن بـشای تـشف ن
هشات ت یل داشت ف حگام با تشف ن هشات ،فیشور را درب یشد و به ق هار فشس اد و
در پی این بود یه به گانام گشاسام نامه ب وی

وپ

ار اتحاد بـا محمـ رحـیمگـام

گواررمی ،ایشام را ت خیش ی  ،اما ف حگـام سـشان ام بـهرغم فزونـی شـمار نفـشات و
پیشوری نخ ی ش ،در ا گ یوسویه در تقابل با ش اعای لط ه ،رگمی و م ـواری شـ
یاتــب هــزاره132 - 128 /1 ،؛ هــ ایت7739 - 7731 /9 ،؛ ســپهش180 - 175 /1 ،؛
شیشاری483 - 471 /1 ،؛ اع ماد ای لط ه1539 - 1537 /3 ،
ف حعلیشاه در همین سال بشای سامامدهی امور گشاسام ،ت بیه یشدم محمود دُرانی و
محم رحیمگام گواررمی و بشگی ار گانام ،به گشاسام رفت اع ماد ای لط ه356 /2 ،
 357؛ سپهش180 /1 ،؛ وات ـن ،شـ اعای ـلط ه در همـین رمـام میـشرا عبـ ایوهارمع م ای ویه را ار تشبت حی ریه نزد شاه قااار فشس اد تا به او بموی  :محمود و پ ـشش
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

یامشام ،مالشم

مف ی و مالگام مالباشی را نزد وی فشس ادهان و با درگواست عفـو،

تف هان در ا ارت ف حگام تقصیشی ن اش هان و پشـیمان
گواست یه یا ف حگام را مقی به مشه بفشس

ف حعلـیشـاه نیـز ار آنـام

یا وی را یور ی ـ

سـپهش- 180 /1 ،

181؛ شیشاری488 /1 ،؛ دنبلی423 - 422 ،
بهرودی محاسن ااشای حکم یور یشدم ف حگام به فشمام یامشام ،هوی ا ش ؛ ریشا ار
سویی گایق دادگام دُرانی با یک رن یش فیل و سـی طاقـه شـال یشـمیشی و پ جهـزار
تومام ار نزد یامشام وایی هشات ،نزد ف حعلیشاه آم و ار سوی دیمش ،ان شار ایـن گبـش
بشادرام ف حگام را یه در توشه و ی ار افغان ام امارتی داشـ  ،بـه شـورش در بشابـش
محمود واداشت شیشاری 498 - 497 /1 ،ار دی ه ایت ،امش اگیش ثابت یشد یه حکم

20

شاه قااار درباره ف حگام «مایه چه مصلحتهای حکیمانهای تشدی ه و یامشام به دست
گود ،تیشه به ریشه نهال دویت گود رده است» ه ایت7752 /9 ،
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میدان

هوش گمه وی137 - 136 ،

یامشام به تهشام آم و در بشابش تعه تق یم پیشکشهای ساننه ،ار شاه قااار گواسـت
یه مانع مزاحمتهای ش اعای لط ه شود و آنام را در رویـارویی بـا بـشادرام ف حگـام
یمک ی  ،اما رمانی نمذشت یه محمود به اِغوای ب یادگام هـزاره و طایفـۀ امشـی ی
پشداگت و مواب ش یه ش اعای لط ه به سوی هشات یشکش بکشـ محمـود پـ

ار

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

ش ی م این گبش ،صی یشیمگام را با پیشکش معهود به دربار ف حعلیشـاه فشسـ اد و در
تشبتحی ریه ار ش اعای لط ه درگواست یشد یه به سوی هشات نیای ف حعلیشاه یـه
پ

ار این به تف ههای محمود اع ماد نمییشد ،ش اعای لط ه را در رف ن یـا نـشف ن بـه

سوی هـشات مخیـش تذاشـت شـیشاری517 - 513 /1 ،؛ اع مـاد ای ـلط ه- 1544 /3 ،
1547؛ اع ضــاد ای ــلط ه83 ،؛ ریاضــیهشوی 21 - 20 ،ســشان ام در  1236بــا آم ـ م
بزرتام هشات نزد ش اعای لط ه و رف ن میشرا موسی تیالنی به هـشات و دریافـت صـ
شیشاری529 /1 ،؛ سپهش191 /1 ،؛ ه ایت7770 /9 ،

21

21

ف حعلیشاه در سالهای  1239 - 1237ش اعای لط ه را ار حکومت گشاسام بشی ـار
یشد و پ ش دیمشش علینقی میشرا را به حکومت آماا تمارد اع ماد ای ـلط ه357 /2 ،
 358؛ قااار 152 ،علت عزل ش اعای لط ه را ی انی تشس گانام گشاسـام ار وی وم هم یشدنش به دعوی سلط ت و انباش ن ثشوت ه ایت 7805 /9 ،و ی ـانی ،سـلوک
نام اسب وی در بشابش گانام سشیش گشاسام و نشام دادم نوشـ ههای دوی ـی بـه آنـام
دان هان

قااار 152 ،ش اعای لط ه در  1239دوباره به حکومت گشاسـام م صـور

ش محمود و پ شش یامشام در  1241با هم اگ الف یشدن و یامشام به ش اعای ـلط ه
پ اه آورد ش اعای لط ه نخ ت محم امینگام پارویی را به هشات فشسـ اد و پـ

ار

او ،گودش ب اماا رفت ش اعای لط ه ،یامشام را در مقام گود تذارد و ار میـام یلیـ

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

طاقه شال و بَشات ده هزار تومام پول نق  ،ش اعای لط ه ار رف ن به هشات پشیمام شـ

هشات و همه گزائ ی یه یامشام به او عشضه یشد ،ت هـا یـک انمشـ ش عقیـق بشداشـت و
بشای تضمین اس قالل وی در بشابش محمود ،پ شش ارغوممیـشرا را بـا پ جهـزار نفـش در
هشات م قش یشد سـپهش222 /1 ،؛ اع مادای ـلط ه1573 /3 ،؛ ریاضـیهشوی24 - 23 ،؛
اع ضاد ای لط ه155 ،

21
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دو سال پ

ار این رویدادها؛ یع ـی  ،1235عب ایصـم گـام بـه فشمـام محمـود و

پ ش ارش وی واتذر ش

اع ماد ای لط ه358 /2 ،؛ سپهش247 /1 ،؛ هـ ایت7900 /9 ،

ار سوی دیمش ،اوضاع م اطق افغامنشین ار رمام یور ش م فـ حگـام  1233تـا 1243
ناآرام بود قزیباشام یابل یه ار دستدراریِ بشادرام ف حگام و چیشتـی رن یـت سـ مه
ه و در یشمیش به س وه آم ه بودن  ،با فشسـ ادم ح ـی علیگـام اوامشـیش بـه دربـار
ف حعلیشاه ،ار وی گواس

تا شاهزادهای را با یشکشی بـشای سـامام دادم بـه اوضـاع

افغان ام روانه ی  ،اما ف حعلیشاه بش پایه قـشارداد دوسـ یاش بـا دویـت انملـی  ،ار
یشکشیشی به افغان ام م ـع شـ ه بـود و ار ایـنرو ،بـه درگواسـت آنـام اع ـا نکـشد
شــیشاری697 - 696 /1 ،؛ هــ ایت7902 - 7901 /9 ،؛ اع مــاد ای ــلط ه1594 /3 ،؛
یاتبهزاره153 /1 ،
لشکرکشی عباسمیرزا به ممالک شرق ایران و تحریکات روسها

ار رمام واتذاری حکومت گشاسام به هالیومیـشرا و پـ

ار او اانشـی ام نـانیق و

بییفای ش اسماعیلمیشرا و احم علی میشرا ،اوضاع گشاسام همواره آشف ه بود تا ای کـه
ف حعلیشاه نایبای لط ه عباسمیشرا را بـا «پ ـاههزار تومـام رَر نقـ اهـت مصـارف
ت اریات عزیمت گشاسام و فشمام اگ یار ممایک ششقی ار رود ایحـوم تـا آر اتـشک»
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

شیشاری 790 - 789 /2 ،روانه آم سامام یشد  1247ه روسها در این رمـام موفـق
ش ن تا ار این فشصت پیشآم ه سود اوی و با بهشهتیشی ار تغییش نمشش عباسمیـزا،
نه ت ها او را ار تصشف دوباره سشرمینهای قفقار باردارن یه بشای یشکشیشی فوری بـه
هشات بشانمیزان
عباسمیشرا پ

Volodarsky, p 112

ار رف ن به گشاسام ،نخ ت محم علی آشـ یانی را بـه غوریـام نـزد

یارمحم گام ،وریش یامشاممیشرا فشسـ اد ار تفتوتوهـای آشـ یانی بـا یارمحمـ گام،
مشخص ش یه وی ار فشط غشورش فشمام نمیپذیشد و عباسمیشرا نیز حملهاش را بـه
غوریام ،به فشص ی دیمش واتذارد شـیشاری814 /2 ،؛ هـ ایت 7972 /9 ،ایـن م ـ له

22

افزوم بش م اگله یامشام درباره چمونمی سشنوشت رضاقلیگام حایم قوچام و پاسـخ
درگــور عبــاسمیــشرا بــه آنــام شــیشاری821 - 820 /2 ،؛ اع مــاد ای ــط ه1610 ،؛
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ش اعای لط ه ار گشاسام به تهشام فشاگوان ه  1243و ایایت گشاسام به هالیومیشرا

مه وی ، 137 ،بهانههای گوبی بشای روی یشدم عباسمیشرا به هشات فشاهم آورد
باروم اش 1و سشه گ بشوسکی 2نمای تام دویت روسیه در این رمـام ،در اردوتـاه
نظامی عباسمیشرا حاضش ش ن و همواره بش این تأیی مییشدن یه هشات ار آمِ تـاج و
تخت ایشام است نه انمل ام بشوسکی یه در ان یشه عباسمیشرا ب ـیار نفـوذ داشـت،
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

همواره این واقعیت را بارمیتفت یه انمل ام به هشات نیـار دارد تـا همـه افغان ـ ام،
آسیای مشیزی و ح ی گشاسام و اس شآباد اس امهای شمال شـشقی ایـشام را فشاچ ـگ
درآورَد روسها بهویژه بشووسکی بشای م حشف یشدم ه وم ایشام به ششق ،به دنبال دو
ه ف بودن  :انصشاف عباسمیشرا ار تواه به ماوراء قفقار و ب یادتذاری س ی اس وار در
بشابش توسعهطلبی انمل ام به سوی آسیای مشیزی ،بش پایه یمکهایشام پ شربورن این
م طقه را به چشم حورۀ نفوذ گود میدی

Volodarsky, p 112

هش ار داد :به محض ای که روابط ت اری انمل ام با م اطق آسیای مشیزی محشَر شـ ،

23

23

ب یار مح مَل گواه بود یه همه درگواستها بشای گشیـ یانهـای مـا پایـام پـذیشَد
فی ییین بهرودی به این هش ار تواه یشد و به سیمونیچ 4ایلچی روسیه در تهشام فشمام
داد یه ار میل ه وم عباسمیشرا درباره م له هـشات ،پشـ یبانی ی ـ نیکـونی 5اول و
ص راعظم وی ن لشود 6نیز به سیمونیچ فشمام دادن یه ار هش یاری بشای تحقـق م ـافع
روسیه ،یوتاهی نک

سیمونیچ بش پایه این فشمامها ،به تش یع و تحشیـک عبـاسمیـشرا

بشای یشکشیشی به هشات پشداگت یه یوششی م قیم بش ض ه فهای انمل ام بـود
Volodarsky, p 112-114

1. Baron Ash.

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

بشوسکی در  1249به رادا فی ییین 3م یش بخش آسیایی ورارت امورگاراـه روسـیه

2. Borovsky.
3. Radofinikin.
4. Simonich.
5. Nikolai.
6. Nesselrode.

23
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ریاضیهشوی 25 - 24 ،و گودداری چ سایه یامشام ار پشداگت گشاج ساننۀ هـشات

نامههایی نزد عباسمیشرا فشس اد محم گام قشایی در این نامهها ،ه ف عباسمیشرا را ار
آم نش به گشاسام ،نه سشیوبی تشیمانام و گانام آم سامام و ف ح قـالع قشائیـام ،بلکـه
ف ح هشات و تشف ن سشرمین افغامها و اتحـاد بـش ضـ عبـاسمیـشرا دان ـ ه بـود ،امـا
عباسمیشرا فشمام داد یارمحم گام را «تحتایحفظ» در مشه نماه دارن و تا سـشان ام
یــاف ن یــار هــشات آراد نک ـ

یاتــبهــزاره163 /1 ،؛ هــ ایت7993 - 7992 /9 ،

عباسمیشرا در تفتوتو با یارمحم گام ،م اطق افغامنشین را همچوم تذش ه پیوسـت
گاک ایشام دان ت ،سپ

افزود یامشام یا بای هشات را تشک ی و به نـزد شـاه ایـشام

بیای یا با ذیش نام شاه ایشام در گطبـه و بـش سـکه و پشداگـت ماییـات ،پ ـشش را نیـز
تشوتام بفشس

وتشنه ،هشات با قهش و غلبه تصشف گواه ش یامشام پیغـام داد :اتـش

با او نیز چوم تذش مانش م ارا شود و عباسمیشرا دست ار ت ـخیش هـشات بـشدارد ،در
آی ه پـانزدههزار تومـام پیشـکش روانـه مشـه گواهـ یـشد ،امـا چ انچـه گواسـت
عباسمیشرا از این باش  ،پ

بای آمادۀ ا گ شود عباسمیشرا ار این پیام بشآشـفت و

عزمش را بشای ت خیش هشات ازم یشد شیشاری 839 - 838 /2 ،و 863 - 862؛ سپهش،
 292 /1و 297؛ ه ایت7996 - 7994 /9 ،؛ یاتبهزاره164 /1 ،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

ف حعلیشاه در این رمام به عباسمیشرا پیغـام داد یـه پ ـشش محمـ میشرا را روانـه
هشات ی و بشای تاره یشدم دی ار ،به تهشام بیای عبـاسمیـشرا نیـز محمـ میشرا را بـا
سپاهی روانه هشات یشد و اواگش محشم  1248آه گ تهشام یشد سپهش298 - 297 /1 ،؛
شیشاری864 - 863 /2 ،؛ یاتبهزاره 165 - 164 /1 ،قائم مقام ،ف حعلیشاه را راضـی
یشد یه با تواه به بیمـاری 1عبـاسمیـشرا ،او را ار سـفش بـه گشاسـام معـاف ی ـ  ،امـا
عباسمیشرا یه ت ها در ان یشه رف ن به گشاسام و چیشتی بش ونیـات هـشات و گـواررم
بود شیشاری ، 880 - 879 /2 ،اواگش ربیعانول آم سال به مشه بارتشت و قـائممقـام
را با سپاهی به دنبال محم میشرا روانه هشات یشد شیشاری874 - 873 /2 ،

24

 1اع ماد ای لط ه درباره بیماری عباسمیشرا چ ین مینوی « :اطبایی یه مشغول معای ه او بودن  ،افهار داش یه
اتش نایبای لط ه عزم سفش هشات ی  ،حشیت مورث مزی حشارت شود و ایـن ورم یـه ار انمشـت تـا رام را
تشف ه است ،باعث هالک ایشام گواه ش » اع ماد ای لط ه ،ص125
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همرمام یامشاممیشرا بشای الب دوس ی عباسمیشرا ،نخ ت یارمحم گام را همشاه با

محم میشرا پ

یشد عباسمیشرا در ه مامۀ محاصشه ،در مشه درتذشت دهم امادیایثـانی  1249و
قائممقام و سشام سپاه ،به مصایحه با یامشام رضایت دادن و محمـ میشرا نیـز ار هـشات
عقب نش ت آنام سپ

میشرا موسی رش ی را همشاه ن فقلیگام شاملو بشای مذایشه

نزد یامشام فشس ادن یامشام مصایحه را به آرادی وریشش یارمحم گام م وط یـشد بـش
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

پایه مذایشات یارمحم گام با سفیشام محم میشرا ،یامشام میبای ت نام شاه ایـشام را در
گطبه و بش سکه مـیآورد و پـانزدههزار تومـام رَر م ـکوک بـا پ ـاه شـال یشـمیشی
پیشکش مییشد سپهش302 /1 ،؛ شیشاری 885 - 884 /2 ،اع ضاد ای ـلط ه افـزوم بـش
این ششوط ،دیمش تعه ات یامشام را چ ین تزارش میی :
اهایی قلمشو گویش را ار راهزنی در حـ ود گشاسـام و یشـ ن و فـشوگ ن

اسیشام مانع شود و به یاوهتویی علمای عامه در پـی ایـذای م ـلیمن نـشود

ف حعلیشاه با فشس ادم عباسمیشرا به سوی گشاسام و هـشات در پـی ایـن بـود یـه

25

25

امور گشاسام و ف ح هـشات و دیمـش بخشهـای آسـیای مشیـزی را سـامام دهـ و بـه
ابشام شک تها ار روسیه و مااشای ار دست رف ن قفقار بپشدارد ،اما این یار او بهرغم
ای که در آغار توفیقم بود ،به رنجهایی ار چ ـین یشکشیشـیهـا ان امیـ و سـشان ام
به عامل اصلی تش ی بیماری عبـاسمیـشرا و مـشن وی و محـشوم مانـ م شـاه قااـار
ار اانشی ی شای ه ب ل ش همچ ین ان شـار گبـش مـشن عبـاسمیـشرا محمـ میشرا را
در آس ـ انه ف ـ ح هــشات ،بــه انعقــاد عه نامــه صــلح بــا یــامشاممیــشرا و بارتشــت بــه
گشاسام واداشت
نقش امیران دُرانی در مناسبات فتحعلیشاه با انگلستان

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

اع ضادای لط ه415 ،

سل ــله توریانیــام در س ـ ه ه ـ هم مــیالدی بــه علــت ن اش ـ ن شــاهانی نیــق،
در سشاشیبی ضعف و ف ور فشومـیرف ـ و یشکشیشـیهـای پیوسـ ۀ نادرشـاه افشـار،
احم شاه و رمامشاه دُرانی به ه وس ام نیز بش این ناتوانی میافزود دویت انمل ام در
قایب یمپانی ه ششقی بش این ش یه بش م صشفات گود در ه وس ام بیافزای و مـانع

25
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ار تصشف قلعه یوسویه ،به سوی هشات رفـت و آماـا را محاصـشه

ه وس ام شود
رمامشاه دُرانی در 1214در پی اتحاد با قبایـل مهشاتـه ه ـ

مخایفـام یمپـانی ه ـ

ششقی و حمله به س و پ ار بود یشد ویزیی 1فشمامروای ه نیز یه بـا مهشاتـیهـا
میا می و با شورش تیپو سلطام روبهرو بود ،مه یعلی گام را به دربار ف حعلیشـاه
فشس اد او میگواست ف حعلیشاه را به الوتیشی ار دستدراریهای رمامشاه و حمله
به افغان ام بشانمیزد سایک 434 /2 ،؛ طاهشی303 - 302 /1 ،؛ وییلی158 - 157 ،
عامل دیمش نمشانی یمپانی ه ششقی ،چیشتی رمامشـاه بـش اادههـای گیبـش و بـونم
راههای مهم ارتباط افغان ام و ه وس ام بـود ماریـام 111 ،مهـ یعلی گـام در
مذایشات گود چ ام سخن میتفت یه ص راعظم ایشام به هـشاس دویـت انمل ـ ام ار
پادشاه افغام پی نبَشد وات ن 8 ،وی همچ ـین بـشای تـأثیش تـذاردم بـش دویـتمشدام
قااار ،ار فلم و س م رمامشاه بش شیعیام نهور و م واری ش م آنام به ممایـک یمپـانی
سخن تفت و ار شاه قااار گواست تا محمود بشادر رمامشاه را بـا نیـشوی یمکـی بـه
افغان ام بفشس تا به س م رمامشاه بش شیعیام پاین دهـ

صـ یق 187 ،درگواسـت

رمامشاه ار ف حعلی شاه درباره واتذاری گشاسـام بـه وی ،ار سـببهای مهـم یامیـابی
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

نخ ین فشس ادۀ انملی

در دربار قااار بود این عامل گود ار محشکهای مهمـی بـود

یه میتوان ت افزوم بش درگواستهای مه یعلی گام ،ف حعلیشاه را به یمکرسـانی
به محمود و یشکشیشی به گشاسام بشانمیزان
ویزیی در  1215پ

ار دریافت تزارشهایی ار س دربـاره قصـ رمـامشـاه بـشای

حمله دوباره به پ ار یلی ، 32 ،اام مایکوم 2را به تهشام فشس اد تـشس ار یارهـای
رمامشاه بش ض م افع یمپانی ه ششقی ار تزارشهـای مـایکوم بـه ریسـای گـودش،
آشکار میشود بشای نمونه ،در تزارشی آم ه است:
سلطام افغان ام ،رمامشاه درانی را من یکی ار قویتـشین دشـم ام قـ رت

26

1. Velzli.
2. Malkom.
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تواه رقیبام دیمشی همچوم فشان ه و روسـیه بـ اماا و ه ـوم افغانـام همسـایه بـه

هیچ یمکی ار ااانب میتوان ریاد بشود و در اویین فشصت با داش ن وسیله
و ق رت یامل به ه وس ام حمله گواه یشد وییلی170 ،

سشان ام مایکوم در این مأموریت با بذل و بخششهای فشاوام ،در ف حعلیشاه تـأثیش
تذارد و در ب ن عه نامهای با دویت ایشام توفیـق یافـت یـه بـش پایـه آم ،شـاه ایـشام
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

پذیشفت با پادشاه افغام به هیچ روی صلح نک ؛ ممش ای که رمامشاه ار ادعاهـا گـود
دربــارۀ م علقــات بشی انیــا در ه ـ گــاموش شــود ســایک  437 /2 ،مکلــف شـ م
ف حعلیشاه به ا می م با بشادارام افغـانیاش ،ار دیمـش پیآمـ های ایـن قـشارداد بـود؛
چ امیه شاه قااار با تقویت و ام اد محمود و فیشور ،بشادرام فشاری رمامشاه ،در 1216
مواب چیشتی محمود بش رمامشاه ش

طـاهشی 304 /1 ،مـایکوم بـشای رسـی م بـه

هزی های بشابش با چهل هزار پون تا پایام رمام معاه ه سه سال به دویت ایشام بپـشدارد
یلی 33 ،تمام میرود یه ف حعلیشاه ار مهم بـودم یـورش گـود بـش افغانـام بـشای

27

27

انملی یها ،آتاهی بوده باش ؛ چ امیه مییوشی گ م ش را به آنام یادآوری ی

بشای

نمونه ،ه مامی یه فشس اده ف حعلیشاه ،میشرا ابوایح نگام ایلچی در  1224در ی م بـا
ویزیی فشمامروای پیشین یل یمپانی دی ار یشد ،به این یمـک بـزرن ویـینعمـ ش بـه
دویت انمل ام اشاره یشد حائشی238 ،
دو سال پ

ار انعقاد عه نامه فینیناش این ،هارفورد اونز 1بهانمیزه ار میـام بـشدم

اتحاد فشان ه با ایشام ،به تهشام آم

 1224ه و با میشرا شفیع ص راعظم و محم ح ین

گام م وفی به نمای تی ار شاه قااار عه نامه م مـل را م عقـ یـشد ایـن عه نامـه
هشت فصل داشت یه بش پایه فصل چهارمش؛ ایشام میبای ـت در ا ـگ افغـامهـا بـا
انمل ام ،به انملی یها یمک مییشد و بش پایه فصل هف مش ،انمل ام نیز مـیبای ـت

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

ه فهایش افزوم بش بذل و بخششهای رایج ،م عه ش یـه دویـت م بـوعش سـاننه

در ا گ ایشام با افغامها م اگله نمییشد و ت ها با گواهش یکـی ار دو طـشف ،واسـطه
صلح میش

طاهشی387 - 386 /1 ،
1. Harford Jones.
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انملی

در یشور ه وس ام میدانم دشم ی رمامشاه گود به گود و بـ وم

به دس ور یمپانی ه ششقی به دربار شاهش اع بشادر و رقیـب شـاه محمـود در پیشـاور
رفت ایف

وم فشمام داشت یه با عق معاه های ت افعی با شاه ش اع ،ار نفوذ مح مَـل

یشورهای فشان ه و روسیه به ه وس ام ار راه گاک افغان ام الوتیشی ی

فشه ـگ

 209 - 208 /1نیز ر ک :یاتب هزاره 108 - 107 /1 ،رش یا مع ق است :انملی یهـا
با انعقاد این معاه ه مانع ار اتحاد شاهش اع با ایشام ،فشان ه و روسیه ش ن « ،ویـی ایـن
اق ام بشای افغان ام رقابت م قیم ایشام را بار آورده و چشم ایشام به سـوی هـشات را
به تحشیک م قیم روس محکم یشد» رش یا20 ،
سه سال پ

ار رف ن اونز ار تهشام و پایام مأموریت ایف

اوریی 2به تهشام آمـ

وم در پیشـاور ،سـشتور

 1227و عه نامـه مفصـل را در دوارده فصـل بـا میـشرا شـفیع

ص راعظم و محم ح ین امینای ویه به نمای تی ار شاه ایـشام امضـا یـشد فصـلهای
پ م و ششم این عه نامه ،تعه ات دو طشف را در فصلهای چهارم و هفـ م عه نامـه
م مل به یاد میآورد ،اما این بار انمل ام م عه ش ه بود یه در بشابش یمک دریاف یاش
بشای مقابله با افغامها ،هزی ه آم را به دویت ایـشام بپـشدارد طـاهشی451 - 447 /1 ،
سشان ام عه نامه سوم ایشام و انملی
فصل با دویت ایشام م عق ش

به نمای تی ه شی ایی

و ایمز موریه در یارده

 1229ه یه فصلهای هش م و نهم آم ،همام فصلهای

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

پ م و ششم عه نامه مفصل بود طاهشی533 - 529 /1 ،
سشان ام دو دهه پ

ار انعقاد قشارداد سوم ایشام و انملـی  ،در واپ ـین سـالهـای

عمش ف حعلیشاه بار دیمش م ل ه هشات و دیمش شهشهای افغامنشـین مواـب بشقـشاری
روابط دیپلماتیک میام این دو یشور ش ؛ ه مامی یه عباسمیشرا بـشای سـامام دادم بـه
اوضاع گشاسام به آم دیار رفت ،یمبل ایلچی انمل ام با آتاهی ار گواس ههای وی ،در
نامهای به او ار آسیبهای حمله به افغان ام و گواررم و م ـافع انـ یش سـخن تفـت
میشرا صایح 135 - 134 /2 ،همچ ین ه مامی یه عباسمیشرا فشرن گود محمـ میشرا
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1. Olfenaston.
2. Ouseley.
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همرمام با مأموریت اونز در تهشام ،هی ت انملی ی دیمشی به سشپشس ی ایف ـ وم

1

انمل ام در ص ر هی ی سیاسی به اردوتاه نظامی عباسمیشرا رفت و بـش او فشـار آورد
تا ار یورش به هشات بپشهیزد ایب ه سعی مکنیل عبث بود؛ ریشا عباسمیـشرا در آم یـار
به ان ارهای مصمم بود یه نه به مباحثات مکنیل و نه به نمشانیهای پ رش در اینبـاره
اع ا نکشد

Volodarsky, p 114

رمانی پ

ار این ،عباسمیشرا در پاسخ به نامه یمبـل،

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

ششحی ار واقعه یشکشیشی به گواررم و شک ت یار محم گام و مطیع ش م سـشدارام
ق هار ،یابل ،پیشاور و غزنین عشضه یشد میشرا صایح141 - 140 ،
نتیجه

ف حعلیشاه در پی این بود یه اای پای شاهام صفوی و نادرشاه افشار پای بمـذارد
و قلمشو ایشام را تا هشات و دیمش شهشهای افغامنشین ششق گشاسام بم شَد ،اما افزوم
رمام او نیز با اوضاع رمانۀ آنام م فـاوت بـود؛ ار دیـ داگلـی ،اوضـاع همـواره نـاآرام

29

29

گشاسام و ا بشهای دُرانیام هشات به پیشوایی بشگی ار گانام آشـورطلب گشاسـام،
عامل اصلی شورش حایمام هشات در بشابش دویت مشیزی ایشام بود ار دی گارای نیز
تشس یمپانی ه ششقی انملی

ار حملههای مح مَل رمامشاه دُرانـی بـه ه وسـ ام و

انعقاد عه نامه فینیناش این میام ایشام و فشان ـه ،در اهمیـت دُرانیـام افغـام و انعقـاد
نخ ین عه نامهها میام انمل ام و ف حعلیشاه تآثیش تذارد
تمام میرود افزوم بش تأثیش سفیشام انمل ام در تحشیک ف حعلیشاه بشای مقابلـه بـا
رمامشاه و یمک به محمودمیشرا ،شاه قااار بش این بود یه ار اگ الفهای دُرانیام افغـام
با یکدیمش بیش ش بهشه ببشد و محمود و بشادرش فیشور را به دستنشـان ههای گـود در
هشات ،یابل و ق هار ب ل ی

حذف رمامشاه ار ق رت یه با یمکهـای شـاه قااـار

قطعی ش  ،افزوم بش ای که به دفع گطش قطع م افع انمل ـ ام در ه ـ ان امیـ  ،مواـب

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

بش ای که ق رت شاهام صفوی و ا ارت نادری را ن اشت ،اوضـاع داگلـی و گـارای

ش ت تشف ن رقابتهای درومگان انی دُرانیام ش همچ ین در تواه شاهام قااـار تـا
نیم قشم ب اماا تأثیش تذارد رویدادهای سالهای پ

ار حذف رمـامشـاه ار قـ رت،

ا گهای شکیبام و یوسویه و اتحاد بشگی ار گانام گشاسام با حکام دُرانی نیـز نشـام

29
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را همشاه با قائممقام بشای محاصشه هشات ت یل یـشد ،سـشاام مـکنیـل وریـش مخ ـار

شاه قااار بپذیشان و نادرس ی تصورات وی را نشام ده
باری ،اتش محم وییمیشرا و ش اعای لط ه ار حایمام گشاسام ،پـ

ار پیـشوری در

دو ا گ شکیبام و یوسویه ،بیش ش ار فشصت بهشه میبشدنـ و بـا چیشتـی م ـ قیم بـش
غوریام ،امارت آم را همشاه با شماری سشبار تماش ه به حایمی امین و مق ـ ر تفـویض
مییشدن  ،غوریام به پایماهی اس وار بـشای نشـام دادم وایـ ش فـوری بـه یـ شهـای
مح مَل دُرانیام هشات و دیمش م اطق همسایهاش ب ل میش افزوم بش این ،اتش آنام بـه
اق اع بشگی ار گانام آشورطلب گشاسام و ای اد «روابط ح ه« با آنام میپشداگ ـ و
ار نیشوی آنام بشای مقابله با حکام دُرانی اسـ فاده مییشدنـ  ،تصـورات شـاه قااـار تـا
ان ارهای تحقق مییافت
به هش روی ،عباسمیشرا به گشاسام آم و بش این بود یه بـا تصـشف هـشات و دیمـش
بخشهای افغان ام ،آبشوی رف ۀ سیاسی گود و پ رش را در ا گهای ایـشام و روس،
بارتشدان ب ابشاین ،در سفش اویش به گشاسام ،به یارمحم گام مغز م فکش هشات دسـت
یافت ،اما در آس انۀ چیشتیاش بش هشات ،اصشار ف حعلیشاه بشای بارتشت وی به تهشام
بهانمیزه تاره یشدم دی ار ،نه ت ها ف ح هشات را به تأگیش ان اگت یه رنج سفش بارتشـت
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

30

دوباره ،بش ش ت بیماری او افزود و به مشتش در مشـه ان امیـ ت ـلیم شـ م وایـی
هشات بش اثش ت گتش ش م حلقه محاصشه نزدیک بود ،اما ان شار گبـش مـشن عبـاسمیشرا
مواب شک ن حلقه محاصشه هشات و انعقاد عه نامه صلح با وایی هشات ش
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داد یه فیشور و محمود میگواس

ار فشصت اس فاده ی

و اس قاللطلبی گـود را بـه

 .1اع ماد ای لط ه ،محم ح نگام ،ایـف  ، 1326مطلا

الما

 ،ویشاسـ ۀ

محم مق م و مصطفی انصاری ،تهشام ،سارمام شاه شاهی گ مات اا ماعی
 .2ــــــــ ،ر  ، 1349صدیالتوایخ  ،به اه مام محمـ دهشـیشی ،تهـشام،
ان شارات وحی
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

 .3ــــــــ ،ج  ، 1367تریخ

مناتم

نرصار  ،ج ،3تصـحیح محمـ

اسماعیل رضوانی ،تهشام ،ان شارات دنیای ی ار

 .4اع ضاد ای لط ه ،علی قی میشرا ،ایف  ، 1365تریخ

وقرخ

و سوانح

افغرنسترن ،تصحیح میشهاشم مح ث ،تهشام ،ان شارات امیشیبیش

 .5ــــــــ ،ر  ، 1370اکسیر التوایخ
از آغرز تر سار

«تریخ

قرجریخا

ان شارات وی من

31

31

 .6ایف وم ،مونت اسـ وارت  ، 1376افغرنارن

جار ف فرﻫنا ف

نژاد «گزایش سلطنت کربل» ،تشامه محم آصف فکشت ،مشه ،
ان شارات آس ام ق س رضوی

ااار
اااتین یوخریوخيﻫا
 .7حــــائشی ،عبــــ ایهادی  ، 1380نخسا
اندخم گران اخران بر دو یوّخ ت دن بویژواز
غرب ،تهشام ،ان شارات امیشیبیش
 .8گورموای ،محم اعفش  ، 1344حقرخق االخباری ،بـه یوشـش ح ـین
گ یو ام ،تهشام ،ان شارات روار

 .9دنبلــی ،عب ـ ایشراق بیــگ  ، 1383ماار ر الساالطنی
جن ﻫاار

او

تااریخ

اخااران و یو  ،تصــحیح و تحشــیه غالمح ــین

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

1259ﻫ» ،بـه اه مـام امشـی ییـانفش ،تهـشام،

ررتشینژاد ،تهشام ،ان شارات رورنامه ایشام
 .10رش یا ،سی قاسم  ، 1336افغرنسترن دی قارن ناوزد  ،مطبعـه
دوی ی یابل ،ان شارات ان من تاریخ افغان ام

 .11ریاضیهشوی ،محمـ یوسـف  ، 1369عاین الوقارخ

تاریخ

31
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کتابنامه

افغرنسترن دی سر ﻫر

آصف فکشت هشوی ،تهشام ،ان شارات و موقوفات دی ش محمود افشار یزدی

 .12سایک  ،سش پشسـی  1380تاریخ

اخاران ،تشامـه محمـ تقى فخـش

داعىتیالنى ،تهشام ،ان شارت اف وم

 .13شیشاری گاوری  ،میشرا فضلاهلل  ، 1380تریخ

ذوالقرنین ،تصحیح

و تحقیق ناصش افشارفش ،تهشام ،ان شارات ورارت فشه گ و ارشاد اسالمی

 .14طــاهشی ،ابوایقاســم  ، 1354تااریخ یوابااز برزیگاارن
سیرس انگلی و اخران از دویان فرمارنرواخ
مغوالن تر پرخرن قرجریخ  ،تهشام ،ان شارات ان من آثار ملی

و

 .15فشه گ ،میشمحم صـ یق  ، 1371افغرنساترن دی پان

قارن

اخیر ،ج ،1ق مت اول ،قم ،ان شارات ملس ه مطبوعاتی اسماعیلیام

 .16قااار ،اهانمیش میـشرا  ، 1384تریخ
قرجریخ

از سر

نو شرمل حاواد

دوی

 1267-1240ﻫ ،بـه سـعی و اه مـام عبـاس

اقبال ،تهشام ،ان شارات علم
 .17یاتب هزاره ،مال فیض محم

 ، 1372سراج التوایخ  ،تهشام ،ملس ـه

تحقیقات و ان شارات بلخ
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .18یلــی ،اــی بــی  ، 1378لمکرکما
یقربت فرانس

و انگلی

ارپلبون با
نا

ار و
م ا

دی اخران ،تشامه ح ن رنم ـه،

قم ،ان شارات هم ایه

ار
 .19یهــزاد ،احمـ علی بیتــا  ،یجا

ار
و یو دادﻫا

اریخخ
تا

ممت ل بر  46مقرل  ،بینا ،بیاا

 .20ی ام ایملک سپهش ،میشرا محم تقـیگـام  ، 1337نرسا
(دوی

کرمل تریخ

قرجریخا

التاوایخ

 ،ج ،3 - 1مقابلـه و تصـحیح

اهانمیش قائم مقامی ،تهشام ،ان شارات امیشیبیش
32

 .21ماریام ،یلم ت  ، 1364تریخ

اخران دوی

قرجری ،تشامه میشرا

رحیم فشرانه ،به یوشش ایشج افشار ،تهشام ،نشش فشه گ ایشام
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 1324-1207ﻫ ،به یوشـش محمـ

تهشام ،ان شارات س ایی

 .23مصــباحراده ،محمــ بــاقش  ، 1388تااریخ

سیرساا

مخت اار

افغرنسترن ،مشه  ،ان شارات مشن یز

 .24میشراصــایح ،غالمح ــین  ، 1365اساانرد یساا
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

سیرس

اخران بر انگلی

و یو

دی یوابااز

و عث ارن  ،تهـشام،

ان شارات تاریخ ایشام

 .25نوری ،محم تقی  ، 1386اشرف التوایخ
ب

دوی

وقارخ

مرباو

حکومت مح د ول میرزا دی خراسارن ،ج،1

تصحیح سوسن اصیلی ،تهشام ،ان شارات میشاث مک ور

 .26وات ن ،رابشت تشانت  ، 1340تریخ

قرجاری ،تشامـه عباسـقلی آذری،

 .27وییلی فوفلزایی  ،عزیزایـ ین  ، 1337دی

الزمرن (تریخ

شر

33

33

زمرن  ،مطبعه دوی ی یابل ،ان شارات ان من تاریخ افغان ام

 .28ه ایت ،رضا قلیگـام  ، 1380تریخ

یوض

ال فر نرصر  ،ج،9

تصحیح و تحشیه امشی ییانفش ،تهشام ،ان شارات اساطیش

 .29هوش گمه وی ،عب ایشضا  ، 1349تریخ

یوابز خریج

اخران،

تهشام ،ان شارات امیشیبیش
30 Mikhail, Volodarsky Persia's Foreign Policy between the Two Herat
Crises, 1831-56, Middle Eastern Studies, Vol. 21, No. 2 (Apr., 1985), pp.
111-151, PPPPPPPPP PP: PPPPPP P PPPPPPP, PPP PPPPPP PPP:
http://www.jstor.org/stable. Accessed: 25/01/2013

ا اری درباره م اسبات ف حعلیشاه قااار با دُرانیامِ هشات و یابل

بیاا ،بیتا

33
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 .22مایکوم ،سش اام  ، 1383تریخ

اخران ،تشامه میـشرا اسـماعیل حیـشت،

