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 چکیده 
ه بود، به رویارویی آن دو شدهای نخستین قرن نوزدهم آغاز ه از دههبریتانیا کگ روسیه و بازی بزر

رقابت روسیه و بریتانیا در ایران در شرایطی  د.شهای آغازین قرن بیستم منجر سال طیقدرت در ایران 

ت ران بر هراحاکمیت تاریخی ای ۀاعاد ی ایران و روسیه در قفقاز،هاجنگ تشدید شد که پس از دور دوم

مداران بریتانیایی از بسط نفوذ اقدامی که باعث نگرانی سیاست؛ کار دولت ایران قرار گرفت در دستور

ایران در مرزهای شرقی  نظامی ق( تحرکات1245م )1830 ۀوسیه در مرزهای غربی هند شد. در دهر

به واکنش جهتواما با ؛شدمنجر ق( 1252م )1837هرات در  ۀکه با حمایت روسیه همراه بود، به محاصر

های این یافته محمدشاه قاجار به شکست انجامید. میدر خلیج فارس، عملیات نظا بریتانیا مینظا

 ۀحمایت روسیه از دربار ایران و محاصر در شرایطی که دهد که در این بازی بزرگ،پژوهش نشان می

سریع و  واکنشاشته بود، ود مشغول دهرات ذهن سیاستمداران بریتانیایی را در کلکته و لندن به خ

 کارزار در هرات را به نفع آن کشور رقم زد. از آن پس بود که ۀنتیج لشکرکشی بریتانیا به خلیج فارس،

 ۀلئمسهای دیگر که اغلب برخالف پژوهشموقعیت بریتانیا در افغانستانِ امروزی تثبیت شد. این مقاله 

های افغان بررسی امیرنشین ایران و یا روابط و ن و روسیهانیا، ایرارا در چارچوب روابط ایران و بریتهرات 

 ده است. کررا در چارجوب بازی بزرگ روسیه و بریتانیا بررسی و تحلیل آن ، اندکرده
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 مقدمه. 1

بززه  (Garry Alderگری اَلدر ) ۀر به گفتد؟ اگشزمانی آغاز  بازی بزرگ از چه بزززرگ  بازی 

شززد میبززازی از هنگااین توان گفت که معنای دفاع از هندوستان بریتانیا باشد، می غززاز  آ

عززد ق(1214)م 1800 سال (. ازIngram, 1980:162 که بناپارت، مصر را اشغال کرد )  ،به ب

یززت بتوا هاها یا فرانسویکه در آن روس ایترس از نقشه نززد امن سززتان بن یززا را هندو ریتان

بززا  خززود را  جززاری  تهدید کنند، مقامات سیاسی لندن را بر آن داشت تا روابط سیاسی و ت

 :Darwin, 1997) الطارق تا مرزهای شرقی ایران گسترش دهندکشورهای واقع بین جبل

صززادف ی ناپلئونی هاجنگکه با پایان  ق(1230م )1815(. تا سال 22 بززت مم یززان بززود، رقا

قززای ؛ زیرا هم لندن و هم سننمودمیرنگ جلوه کم و انگلستانروسیه  بززرای ب پترزبورگ 

نززد. بمی خززود هززایامپراتوری سززتمداران و هجنگید یززان سیا قززاد در م یززن اعت تززدریج ا

سززئلاستراتژیست کززه م سززت به ۀهای انگلیسی پدید آمد  سززتان بای فززاع از هندو صززورت د

عززدن و جزیرهصمیم گرفت بریتانیا تلذا  ؛نظر قرار گیردمددائمی  نززدر  نززی کززه ب هززای ایرا

پززریم د. جزیرهکنخلیج فارس همانند قشم، خارگ و بحرین را تصرف  نززون م  هززایی هم

(Perim Island )نزز بززه پایگاهباب ۀدر دها هززرات،  نززد  شززهرهایی همان نززدب و  هززای الم

بززدیلهند  ترین مسیرهای دریایی و زمینی منتهی بهبریتانیا در حیاتیمینظا  شززدند ) ت

11:Ingram, 1973سازد که خوبی هویدا میاین نکته را به ،های بعد(. سیر حوادث در سال

درت سیاسی و ق می، انگلستان از تماشدمیاز شهرها و جزایر فوق تهدید  یکهرزمان هر

پززس از  ۀدر ده کرد.میهای مستقل استفاده کردن قدرتخود برای دورمینظا سززتین  نخ

هززدهاجنگ ت ایران درشکس نززای در ۀی قفقاز و انعقاد معا دور ق( 1243)م 1828 ترکمان

غززاز جدیدی از رقابت منطقه بززتشززدای میان روسیه و بریتانیا آ یززن رقا کززانون ا شززرق  ،. 

گززر در  ؛دبوویژه شهر هرات ههایِ افغانستان و بدریای مازندران و امیرنشین کززه ا شززهری 

مززی می ،رفتگمیقرار دست رقیب روسی یا دولت ایران  یززد توانست پایگاه مه بززرای تهد

عززاد بززرای ا یززران  تززالش ا شززد.  یززت  ۀمنافع بریتانیا در مرزهای شمال شرقی هند با حاکم

شززکل جهاموها تاریخی خود بر هرات که با تشویق و حمایت روس بززه  سززبود،   ۀلئگیری م

هززدهرات در سال تززاً ۀهای پس از معا نززای و نهای صززر ترکمان شززهر درا ۀمحا م 1837 یززن 

شززهر  ق(1235)م 1820 ۀاز ده شد.منجر ق( 1253) یززران و  یززایی ا اهمیت موقعیت جغراف

سززبوری )راهبردی هرات برای مقاما لززرد سالی شززد.   Lordت انگلیسی بسیار حائز اهمیت 

Salisbury) یززتایران در بازی بزرگ می اهمیت راهبردی بارۀدر آمیز نویسد: ماشغال موفق
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نززابع به یک حاکمیت دستل آن کشور سیه و تبدیایران توسط رو سززتفاده از م نشانده و ا

شززرق سززمت  بززه  نززد می سرشار طبیعی آن کشور و تبدیل آن به پایگاهی برای هجوم  توا

یززدجذاب باشد و تهدیدی جدی برای دولت روسیه بسیار جززاد نما   برای منافع بریتانیا ای

(Greaves, 1986: 93) .بززر  ۀعادران برای اهرات و لشکرکشی ای ۀلئمس تززاریخی  حاکمیت 

یززا در  ۀدر شرایطی رخ داد که دامنق( 1252)م 1837این شهر در  سززیه و بریتان بززت رو رقا

فززتمیآسیای مرکزی، مرزهای شمال غربی هند و شمال شرق ایران توسعه  یززناز ؛یا رو ا

قززهبررسی این رویداد در چارچوب رقابت سززعههززای منط قززدرت رق ۀطلبانای و تو یززب دو 

 بررسی است. قابل للیالمبین
 

 اهمیت هرات بازي بزرگ و. 2

انگیز مردانی انگلیسی، ایرانی، روسی و افغان است که داستان شگفت ،بازی بزرگ

امروز رقم  و حتی تا همین زها را در آسیای مرکزی در قرن نوزدهمسیاست و مر

هرات از  ۀمحاصردر جریان  که (Eldred Pottingerمردانی چون الدرد پوتینگر )؛ اندزده

که ( Arthur Conolly) کانلی آرتورر از سقوط شهر جلوگیری کرد یا سوی محمدشاه قاجا

 (Elphinstoneنهایت گردن زده شد و یا الفینستون )رد و دربسرهای بخارا بهچالهدر سیاه

اوانی مصائب فر ،هایش در لشکرکشی به افغانستانِ امروزیلیاقتیکه ناکارآمدی و بی

(. شهر هرات یکی از مناطقی بود Ingram, 1973:3 پدید آورد ) انگلیسیهای نیرو برای

 ۀترین اهداف سیاسی قاجارها اعادکه در دوران صفویه به ایران تعلق داشت. از مهم

نشین دوره صفویه هرات که ولیعهد ۀاین منظر دارالسلطن ازقلمرو امپراتوری صفویه بود. 

(. دولت Amin, 2015: 272گشت )ایران بازمی ۀمحروسبه ممالک  ت بار دیگربایسمی ،بود

جهت عکس منویات لندن قدم برداشت و با سرکوب ها درروس میگرقاجاریه با پشت

ی ایران هاجنگکرد غرور ملی را که طی میحاکمان شورشی مناطق شرقی ایران سعی 

 و روسیه زخمِ کاری برداشته بود، التیام بخشد.

سززرزمینمیرزا و محمدشی عباسایی لشکرکاگر در چر فززتس  های شاه به هرات از نگاه 

تززاریخی شمال، غرب و جنوب نمی جدید نظر بیفکنیم، ایران از سه جهتِ توانست قلمرو 

عززادآورد و تنها جهتی که باقی میدستخود را بار دیگر به  ۀماند، افغانستان امروزی بود. ا

نززد زیرا می ؛ت داشتتهران ضرورحاکمیت بر هرات برای  توان گفت که ایرانیان نیز همان
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گززر، ( Lebensraum)  فضای حیاتیمآوردن دستواستار بهها خکابلی تززی دی نززد. از جه بود

سززی می ،های افغانگسترش نفوذ تهران در امیرنشین یززت اسا یززران از اهم توانست برای ا

سززتچراکه در صورت تصرف هرات نقش ای ؛برخوردار باشد سززیه راتژران در ا بززران رو ی ره

لززوه علیه انگلستان پر مززود )میرنگ ج نززوزدهم (.Brobst, 1997: 197ن قززرن  بززع اول   ،در ر

نززدمیایران چندین بار از طرق نظا  بززرای ؛توانسته بود حاکمیت خود را بر هرات اعمال ک

سززان شاهفتحعلیفرزند ، السلطنهشجاع ق(1232)م 1817در  ،مثال لززی خرا سززت  ،و وا توان

هززم فتس ایرانیِضد ادِاتح عززه  در خان بارکزایی، امیر بخارا و امیر خیوه را در نبرد مکافر قل

سززلط گززر  بززار دی نززه  یززدی  شززاهفتحعلی ۀبشکند. در پی این نبرد، افاغ شززهرهای کل بززر  را 

(. این در شرایطی بود Amanat, 2003: 224-219پذیرفتند ) )کابل، قندهار و هرات(افغانستان 

فززوذ  بتدایی قرنهای اسال که در سززتقرار ن نوزدهم میالدی، کمپانی هند شرقی مایل به ا

هززرات پس از قرارداد ترکمننای اما ؛ایران در هرات بود سززتقالل  ، انگلستان سعی کرد تا ا

هزز ۀنیم ها درانگلیسی را در برابر ایران حفظ کند. سززط  ق(1245)م 1830 ۀاول د شززاهد ب

شززنفوذ روزافزون روس یززران، ها در  سززتان و رق ا نززد. درترک خززارا بود سززتا، در  ب مززین را ه

سززیمونی  ق(1247)م 1832 نززت  نززام ک بززه  (Count Simonitch) روسیه سفیر جدیدی به 

کززرد. وی در دور عزززام  بززههززاجنگ ۀدربار قاجاریه ا نززاپلئونی  خززدمت ی  سززر در  عنوان اف

مززد اهانگلیسی حکومت فرانسه بود. تزار نیکالی اول با علم به تنفر سیمونی  از و را ا به ع

سززت نززد سیا صززاًبه تهران اعزام کرد تا بتوا یززران و خصو سززتان را در ا سززیای  های انگل در آ

بززر آن و نائب شاهفتحعلیرو کند. یکی از عللی که بهدی رومرکزی با چالش ج السلطنه را 

یززکمی هززرات  شززهر  داشت که هرات را به انقیاد و اطاعت وادارند، مسائل اقتصادی بود. 

صززفهانرانزیتی بومهم ت پززس از ا یززران از ،د و حتی تا آن دوره هم  شززهر ا مززین  حززا  دو ل

شززهر را صدشد و در حدود جمعیتی محسوب می یززات آن  کززه مال شززت  هزار نفر سکنه دا

 (.Hambly, 1964: 79-70کرد )توجه میبسیار قابل

شززتند و روکید دأشاهان قاجار همواره بر بازگرداندن حاکمیت هرات به ایران ت هززا سا

عززدها ، محمدهای انگلیسیدیپلمات ۀ. به گفتخوبی آگاه بودنداز این مسئله بهنیز  شاه و ب

نززام درگیر نوعی ،شاهفرزندش ناصرالدین بززه  خززاطر  شززویش  هززرات  ت مززاری   tHera) مبی

Sickness) عززاد ،هر دو پادشاهیعنی دغدغه و فکر و ذکر  ؛بودند یززران ۀسززلط ۀا شززهر  ا بززر 

هززرات دو ۀمیرزا برای اعادویق عباسها در تشسود. هدف روهرات ب بززر  یززران   حاکمیت ا

قززاز ۀرفته در منطقدستهای ازتوجه ایرانیان از سرزمین کردندور ،: اوالًدلیل داشت  و قف
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فززوق، کردهای بریتانیا در آسیای مرکزی. برای خنثیطلبیتوقف توسعه ،ثانیاً سززت  ن سیا

یززران ساختن ردند تا با منحرفسیه تالش کایران و روی هاجنگها پس از انگلیسی نگاه ا

 ق(1234)م 1819های جنگ میان ایران و عثمانی بین سال ۀاز خاور به باختر، پدیدآورند

مززانی . انگلیسی(29: 1388)پرتو،  شوند ق(1238)م 1823تا  یززران و عث نززگ ا کززه ج ها از این

تززا  غایت خشنود بودند.به داشت،می غرب معطوفه های شرق بنگاه تهران را از سرزمین

بززرد تمامتز ق(1245)م 1830 ۀاواسط ده کززه ن یززارار نیکالی اول دستور داد  جززاری و  ع ت

بززر روی د تا از بازگردیتانیا آغاز علیه بر مینظا کزززی  سززیای مر هززای آ شززتر بازار شززدن بی

سززی از تولید روزافزون محصوالت صنعتی ان د.شو کاالهای ساخت انگلستان جلوگیری گلی

بززرم  ق(1235)م 1820 ۀهد یززام م یززل اینبززه بازارو احت بززه دل یززد و  صززنعت هززای جد کززه 

بززهها نمیوسی بود، روسر ۀافتادتر از صنایع عقبانگلستان بسیار ماشینی پای توانستند پا

تززر های بریتانیا تولید داشته باشند و لذا قیمت اجناس روسی دو تا سه برابر گرانکارخانه

مززام می یززناز ؛شززدت نززا هززا گزی سززن ۀرو، تن بززرای  فززاعی  یززروی  ،پترزبورگد سززتفاده از ن ا

ظززا یززا متحدانمین لززوگیری از ورود سیل هززا()ایرانیشززان خود  صززوالت بززرای ج سززای مح آ

بززود نفوذ سنتی روسیه در آسیای  ۀانگلیسی به حوز  1(.,Volodarsky 1984: 69) مرکزی 

بززر ق(1245)م 1830 ۀاین تقابل اقتصادی در ده یززسززرآغازی  کززارزار دو ای ورود ا ران در 

شززد. کزززی  سززیای مر یززا، در آ سززیه و بریتان بزززرگ رو کززان  قززدرت  سززتا، نزدی مززین را در ه

عززده داده  ۀالسلطنبیمبنی بر اینکه تزار به ناکردند نقل میمیرزا شایعاتی عباس یززران و ا

یززه بریتانیاییایران را در ک ،هزار سرباز روساست که بیست سززر هززاارزارش عل ود حد رتززا 

هززی سزز نززد، )میند همرا جززان  سززر ق(1245)م 1830(. در Volodarsky, 1985: 113ک

شززت  ۀ، فرستاد(Sir John Macdonaldدونالد )مک صززرار دا کمپانی هند شرقی در تهران، ا

 ق(1248م )1833میرزا تا که روسیه مایل به فتس هند از طریق خاک ایران است. عباس

یززدورخس را اخت و سم سسیستان و خراسان را آرا نززد که کانون خر یززان در ب فروش ایران

را آزاد کرد و سپس راهی  ایرانیان افتاده در بندِ ترکمانان ۀو هم گرفتبردگی بود، بازپس

هززراتهرات شد. عباس مززان  سززَدوزی ر ،میرزا که سعی داشت حاکم نافر یززرزا  ا کززامران م

بززر ؛کشی کردتنبیه کند، به آن شهر لشکر مززا در اکت هززرات ق( 1248) م1833 ا سززیر  در م

شززودیبکه قرار بود از مشهد برای مداوای ناطبیبی بیمار شد.  صززورت به ،السلطنه حاضر 

سززت اللهیار مرموزی در راه مرد. ظاهراً صززفحکیم به د مززایالت  الدولهخززان آ کززه دارای ت

شززد )ضد شززته  بززود ک سززی  سززیIbid: 114رو بززاسها اللهیار(. انگلی بززا ع کززه  ا میرزخززان را 
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صززومت شخ شززت، میصززی خ سززتان دا لززت انگل فززادار دو خززدمتگزار و سززتودند و وی را 

یززر میرزا، محمد. در پی مرگ عباس(29: 1388)پرتو،  دانستندمی بززود ام سززته  میرزا که توان

مززان  ،دهدرات را در چند رشته درگیری شکست ه خززود پی تززی  صززم هرا بززا خ مجبور شد 

 .(248: 1377وی، )هوشنگ مهد صلس ببندد و به تهران بازگردد

کززرد  که پدرش محمود، توانسته بود چندی در میرزاکامران کابل حکومت کند، تعهد 

سززان  ۀو قلع بپردازدهزار تومان به دربار ایران ساله مبلغ دهکه هر خززاک یک بززا  یززان را  غور

پززا  به سیستان هجوم برد ،نشینی قشون ایرانپس از عقب اواما  ؛کند یززر  و تعهداتش را ز

نظام سپاه بنگال یک افسر سواره ،(. در همین دورانKashani-Sabet, 1997: 218) گذاشت

جززازاز مستر مک ،بریتانیا به نام آرتور کانلی جززاد ۀدونالد خواست تا ا شززاف  -هززرات ۀاکت

بززه-قندهار هززرات، از آن  عنوان مدروازه کابل را به او بدهد. وی در توصیف مشاهداتش از 

سززال ات میهززر ۀکززه در افزایدمی برد. کانلییا کلید هندوستان  نام  نززد  بززرای چ نززد  توا

لززها از هرات بهجهت انگلیسیبدین ؛مین کندأبزرگ را ت یبار لشکرخوارو  ۀعنوان مانبار غ

هززا ها از این مسئله وحشت داشتند که اگر ایرانیانگلیسی کردند.آسیای مرکزی  یاد می

گزز وسیه در آنهای رهرات را تصرف کنند، ابتدا کنسولگری غززان شززهر و دی شززهرهای اف ر 

شززد  ۀکلوشود و سپس سرسیس میأت مززارتین، نظامیان روس پیدا خواهد  (1390 :44-45) .

سززترددرستی پیشکانلی به یززران،  ۀبینی کرده بود که به دلیل نفوذ گ بززار ا سززیه در در رو

نززی ۀوسیلتوانند بهها میروس سززت  خززود متحدان ایرا شززرقسیا شززروی در   Drang)  مپی

nach Osten) یززل ها کردند که این سیاست روسها گمان میرا پی بگیرند. انگلیسی به دال

لززی  دتوانزیر می هززرات شززودعم کززه  سززت این سززدوزی اداره می را: نخ نززدان  کززه کززرخا د 

بززل  . این خاندانیک خاندان بارکزایی بود ۀخود دشمن شمارخودیبه کنترل شهرهای کا

سززقوط  ،نتیجهدر ؛آمدشمارمید افغانی دولت ایران بهتحم و ر داشتو قندهار را در اختیا

کززه جادهآسیبی جدی به منافع انگلستان قلمداد می هرات بززه شد. دوم این هززی  هززای منت

بززود. می رقبای انگلستانهرات برای عبور نیروهای نظا لززوب  بززر  بسیار مط م 1834در اکت

بززل  ،ی در ایرانرشد انگلیس، دیپلمات اشاهفتحعلیپس از درگذشت  ق(1250) سززتر کمپ م

(Campbell) گذاشت تا او بتواند خود را از تبریز میرزا منابع مالی الزم را در اختیار محمد

نیروهای  ۀفرماند (Lindsayیک افسر انگلیسی به نام لیندسی ) به تهران برساند. همننین

ظززعهدهشاه جوان را بر مینظا شززاران ن سززی مانگل میاداشت. فرماندهان و مست سززتقر در ی

گززرِ  مززدعیانِ دی شززتیبانی و  یززران پ قززدرت در ا نززرم  قززال  ایران مسئولیت داشتند که از انت



 1398/7 ، پايیز و زمستان2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

یززن ها گمان می(. انگلیسیCronin, 2008: 207سلطنت را سرکوب کنند ) بززا ا کززه  کردند 

طززاط یابد و بخت روسخدمات، نفوذشان در دربار ایران افزایش می بززه انح ها در ایران رو 

شززاه  ؛کردندشان اشتباه میآنها در محاسبات اام، نهدمی یززرا محمد هززرات بززرایز از  ،فززتس 

ظززاقززول حمایتشد و تشویق می جانب تزار مززالی و ن سززیه  میهززای  فززتمی را ویرو  فری

کززه در های روس بهدیپلمات .(250: 1389)آوری،  نززد  عززده داد یززران و لززت ا بززه دو صراحت 

روسیه مرشکن جنگ ایران و از غرامت کسمت مهمی پترزبورگ قصورت فتس هرات، سن

 ،اهمیت در این مقطعبااما یکی از نقاط  ؛(123: 1364)مارکام، را از ایران طلب نخواهد کرد 

فززظ  و صرفاً ندت نیت حمله به هندوستان را نداشتها در حقیقاین است که روس برای ح

بززدیآورشار میمنافع تجاری خود در ایران و آسیای مرکزی به محمدشاه ف ترتیب ندند تا 

ئززن  ،حززالبااین. اقدام کند علیه منافع لندن در هرات بززه  ق(1250)م 1835در ژو بززل  کمپ

سززیو نقشه میدهد: محرکات نظاچنین گزارش می بریتانیا ۀوزارت خارج لززت رو  ۀهای دو

لززی قبهای گزارشکه در چنان ،نفوذ خود در مشرق ایران ۀتزاری به منظور بسط و توسع

نززا،  باشد افزون میروز ،امشرح داده الًخود مفص لززومازقرار. (86: 1348)بی سززال ،مع های در 

بززین ضد ۀانگیز ،آمدن محمدشاهکارو روی شاهفتحعلی مرگمنتهی به  انگلیسیِ مشترکی 

یززت تهران و سن گززر حاکم بززار دی کززه  پترزبورگ ایجاد شده بود و ایران قاجار مصمم بود 

کززه در کمیته ق(1251)م 1836ژوئن  20. در داندبازگرهرات تاریخی خود را بر   بززرایای 

بززود،  شززده  شززکیل  بررسی رویکرد آتی روسیه در آسیای مرکزی به ریاست شخص تزار ت

نززد ،(General Perowskiهای ژنرال پروسکی )ال با پیشنهادتزار نیک ظززا ۀفرما گزز مین ان پاد

شززمال از نفوذ برت جلوگیری مبنی بر ضرور ،مرزی اورنبورگ و آجودان سابقش یتانیا در 

سززید و  ق(1249)م 1834ایران و آسیای مرکزی موافقت کرد. در  سززلطنت ر محمدشاه به 

جزز ۀادار ،قریب به یک سال بعد یززا در  ۀامور ایران از دولت هندوستان به وزارت خار بریتان

عززادهای شاه برااهمیت خطری بود که تالش ۀدهندلندن محول شد، که شاید نشان  ۀی ا

کززه هم آورده بود.وجودهت ایران بر هرات بکمیحا بززود  کززرده  زمان کنت سیمونی  تهدید 

یززت از  قشون روسوی خواستار اعزام  ،حاکمیت دولت ایران را نپذیرد کامراناگر  در حما

فززتس . انگلیسی(29: 1388)طالع،  شاه خواهد شد ها بر این باور بودند که روسیه در صورت 

بززود  طش در حکمران که سقورات توسط ایه کززارلوترنزیو، ناقوس مرگ هندوستان  (1359 :

نززدمی ،(51 نززای، چرا ؛توانست در آن شهر دفاتر خود را دایر ک قززرارداد ترکمن بززق  کززه ط

نززسززیس أخانه تای از خاک ایران کنسولگری یا تجارتروسیه حق داشت در هر نقطه د. ک
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نزز غایتبه موضوعها از این انگلیسی کززه نگران بود پززس هززروسد  هززراتا  سززتقرار در       از ا

جززاری ،همانند کابل و قندهار ،تدریج در دیگر شهرهای افغانبه  پیوندهای دیپلماتیک و ت

سززایکس، شززوند هند بریتانیا  ۀهمسای و عمالً زندخویش را با حاکمان محلی مستحکم سا (

سززتان اتبا هگی ها در صورت همسایاین خطر وجود داشت که روس. (469: 1380 بززاع ندو

قززه  ۀهای سلطو پایه کنندتحریک قاره در شبهرا بریتانیا  مسلمان انگلستان را در آن منط

بززارزترین هماوردگاهانگلستان، ایران را یکی از بزرگ .بلرزانند بززا  ۀهززای م خززود  سززی  سیا

طززی و می دانستمیروسیه  سززیه  لززت رو کوشید امتیازات و حقوق مشابهی با آننه که دو

یززران  ، ازآورده بوددستبهترکمننای  ۀمعاهد یززردا ضززیها،  بگ مززا قائم ؛(39: 1370)قا قززام ا م

نزز ،اولین صدراعظم محمدشاه قاجار ،فراهانی سززت مواز خززاذ سیا فززی در  ۀکوشید تا با ات من

یززران سززائل ا سززتان در م سززیه و انگل یززارویی رو شززتاب ،قبال رقابت و رو صززمیمات   ۀزداز ت

 .(32-31: 1388و، رت)پ یری کندجلوگشاه محمدمیسیاسی و نظا
 

 هرات براي بريتانیاراهبردي اهمیت . 3

ها از وی خواستند که حق قضاوت کنسولی رسیدن محمدشاه، انگلیسیسلطنتبعد از به

ها اعطا شده ترکمننای به روس ۀرا که طبق عهدنام (Capitulation) مکاپیتوالسیون 

گونه امتیاز به اعطای هرهانی از مقام فراماما قائ؛ به اتباع انگلیسی نیز بدهد ،بود

میرزا آمدن حاجیکارمقام و رویورزید. با حذف قائمها خودداری میها و روسانگلیسی

برای ایران  میکشی به هرات بود، راه برای تحرکات نظاآقاسی که از موافقان لشکر

 ،خانحمدستان سعی داشت تا امیر دوست مانگل به سوی هرات هموار شد.حرکت 

میرزا علیه ایران فرمانروای قندهار را با کامران ،خانروای کابل و برادرش کُهندلمانفر

ها هی  سودی نداشت و تنها این تالش؛ اما آوردهایی در ایران پدیدد و ناآرامیکنمتحد 

تئوری هرات  ۀسال از ارائ نُهتر کرد. تنها پس از عزم شاه را به تصرف هرات مصمم

وزیر  (John McNeillنیل )جان مک از سوی کانلی، دکتر وستاننده ۀن دروازعنوابه

های دولت ایران برای تصرف هرات، به تالشتوجهد انگلستان در ایران، بامختار جدی

 و وضعیت کنونی روسیه در شرق شرویپیای قبلی کانلی را در کتاب معروف هتئوری

(Progress and Present Position of Russia in the East )ای شرح و بسط داد که گونهبه

 ۀطلبانانگلستان نیز به نیات توسعه میبلکه افکار عمو ،تنها سیاستمداران در کلکتهنه

اندازه نیل اعتقاد داشت که استقالل هرات برای امنیت هند بیروسیه حساس شد. مک
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در  اوایران شود. ۀ یا وابستاهمیت دارد و نباید اجازه داد که این ایالت به ایران منضم 

گوید: مبا همکاری مشترک ایران و روسیه، حاکمیت محمدشاه می، این باره هشدار داده

بلکه در کابل و قندهار نیز بسط خواهد  ،تنها در هراتکه تحت حمایت روسیه است، نه

های یافت. خیوه به یک استان روسیه مبدل خواهد شد و نفوذ روسیه در طول کرانه

. (McNeill, 1836: 126  )ی شمالی هندوکش گسترش خواهد یافتهاامنهودریا تا دآم

هند  ۀهای همساینشینیتانیا این بود که منافع امیردر این مقطع زمانی، سیاست کلی بر

 هرات همنون ،تر به هندهای نزدیکامیرنشیناز  و لذا به منافع ایران ترجیس داده شود

تری با روسیه نزدیک ۀتر بود و هم رابطفیایی دورلحا  جغرازهم ا ،در قیاس با ایران که

که امکان داشت انگلستان تالش تاآنجا ،حالعین. درکردمیداشت، حمایت بیشتری 

بینابینی از خود دور ندارد و به دشمن تبدیل نکند. این در  یکرد ایران را در سیاستمی

اساس بر قرار داد.نافع لندن شاه را در مقابل ممحمد ،شرایطی بود که سیر حوادث

 شامل ،انعضو کمربند امنیتی اطراف هندوستهای سیاست انگلستان، اقتصاد امیرنشین

-Norris, 1967: 42) شودبایست در اقتصاد هند بریتانیا ادغام کابل، سند و پنجاب می

ها در برابر تهدیدات نشیناز سوی انگلستان تقویت این امیر هدف چنین سیاستی ؛(35

 ران بود. روسیه و ای

جززمک مززور خار یززر ا بززه وز شززی  یززا ۀنیل در گزار قززت بریتان سززتون ،و  Lord) لززرد پالمر

Palmerston) یززن گوید: ممن نمیمی مززا ا گززر  کززه ا سززازم  هززا  توانم خود را از این اعتقاد ر

مززل  بززه ع بززه فرصت را غنیمت نشمریم و از پیشروی ایرانیان جلوگیری  یززاوریم و در را  ن

نززددر افغانستطلبی آنان روی توسعه نززداننه ۀان نبندیم، باید آماده باشیم که در آی دور چ

سززتیمانیان و هم روسدر افغانستان هم در مقابل ایر لززت  .(Alder, 1974: 189  )ها بای دو

نززد بریت مززده سززت مح یززر دو تززا ام شززت  سززعی دا یززا  بززرادرش خان، ان بززل و  مززانروای کا فر

هززایی در ند و ناآرامیکعلیه ایران متحد زا میرکامرانفرمانروای قندهار را با  ،خانکُهندل

شززتآورد. این تالشصفحات شرقی ایران پدید سززودی ندا تززدای  ؛ها هی   شززاه از اب یززرا  ز

مززورخ مکسلطنتش در عزم خویش مصصم بود.  نززوامبر  27نیل در گزارشی از سلیمانیه 

صززرنوشته است: ممحمد ق(1252)م 1837 کززه ت هززرات او شاه آشکارا گفته است  را در ف 

سززتهیتی قرار میموقع بززا خوا سززت  هززد توان گززر نخوا سززتان دی لززت انگل کززه دو های او دهد 

سززیمخالفت کند و تسلط بر هرات قدرتی به او می جززاد هبخشد تا برای انگلی نززد ای ا در ه
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هززد ۀوقت بخواهد به دشمنان انگلیس اجازمزاحمت کند یا هر   عبور از خاک ایران را بد

مززوری،  شززاه که نا داشته باشد و آن اینتواند یک معسخن شاه فقط می ینا .(104: 1381)تی

یززدت در برابر انگلیسیهرا ۀخواست از برگ برندها میبا حمایت روس مززان . ها بهره جو گ

جززچراکه وزیر امور ؛محمدشاه اشتباه از آب در نیامد یززا ۀخار سززتون ،بریتان بززه  ،لززرد پالمر

سززت ازگر قشون ایدهد که اشاه اطالع می ۀفرستاد صززر ران د نززدن  ۀمحا شززد، ل هززرات بک

فززرات عززالیعنوان به را سپاه آذربایجان ۀبپردازد و هزین حاضر است دو کرور تومان ترین ن

سززتان شاه که سعی می. (223: 1374)شمیم، ساله برعهده گیرد هر ،قشون ایران کرد با انگل

 رفت.زنی سیاسی شود، پیشنهاد پالمرستون را نپذیوارد چانه

 

 هرات و واکنش بريتانیا و روسیه ةاصرحم. 4

پترزبورگ، دولت ایران علنی سن هایهمراه با پشتیبانی ق(1252)م 1837در نوامبر سال 

بزرگ را برای محاصره و تصرف هرات بسیج کرد. یکی از عللی که خاطرِ شاه را از  قشونی

بززا ،تصرف هرات آسوده کرد مززانی آر این مسئله بود که مرزهای غربی  بززود عث یززت، ام  )آدم

نززد.و لذا شاه می (68: 1356 قززل ک شززرق منت بززه  یززران را  سززتان توانست تمام قشون ا  ۀدر آ

عززاتی روس سززر اطال سززیدن اف کززووی  ) جنگ هرات، ر سززتوان آی. وی. ویت نززام   .I.Vبززه 

Vitkovitch)  سززامبر بززل، در د سززتادبززه ق(1252)م 1837به قندهار و کا سززمی ۀعنوان فر  ر

سززبت مرستونای لرد پالهر نگرانیار، بتز سززنن یززات  بززاربه منو سززتان  ۀپترزبورگ در هندو

سززت  ،ویتکووی  که وارد کابل شده بود ق(1252)م 1837 دسامبر 19 افزود. در به امیر دو

سززیکفغانخان وعده داد که روسیه به امحمد هززای  غززانی  ها در نبرد با نیرو شززهر اف کززه 

عنوان کمک مالی به ساله مبلغی بهند و هرخواهد رسا یاری ،پیشاور را اشغال کرده بودند

بززا  برایهای روسیه این سخاوتمندی افغانستان پرداخت خواهد شد. بززل  بززط کا بهبود روا

یززر امور(Count Karl Nesselrodeشد. کنت کارل نسلرود )ورگ ارائه پترزبسن  ۀجززخار، وز

 صریحی ندهد هایرود تا دستوسعی کرده ب ،ویتکووی  داد العملی که بهروسیه در دستور

سززیعمیدان مانور افسر اطالعاتی  و لذا نززدهار و شززدروس در کابل و ق سززوی  لززیکن؛ تر  از 

کززووی  دیگر، عدم بززه ویت مززک می ،صراحت و وضوح دستورالعمل نسلرود  کززه در ک کززرد 

مززالی موریتأماین صورت عدم موفقیت  سززت احت خززود را از شک سززلرود  بززرا ، ن نززد و م بدا

مززا ؛ فراتر گذاشته است موریتش پاأه از خطوط قرمز مسران  خودکه ویتکوویمدعی شود  ا

هززران سززیمونی  در ت غززان و  شززهرهای اف کززووی  در  قززت ویت مززات  ،در حقی سززتور مقا    بززه د

بززرادران  ،وجود انکارهای مکرر نسلرودروسیه با ۀرتبعالی بززین  صززومت  درصدد بودند تا خ
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نظر روسیه بین گانه تحتسه یو اتحادرطرف کنند بارکزایی حاکم در کابل و قندهار را ب

نززافع ،آن تبعبززه و هرات سدوزی حاکم علیه قندهارو  کابل، تهران یززا م سززیای در بریتان  آ

 ،خانکهندل که به مُهرِی سرّی ادر نامه(. Volodarsky, 1985: 118) وجودآورندبه مرکزی

 :خوانیممی ه استنوشته شد  و با وساطت سیمونی به دربار تهران ،سردار قندهاری
عززد از سردار مهردل خان با یکم شززود و ب شززرف  بززارک م پززای م خززاک  بززه  سززوار  هزار 

لزز ۀشرفیابی حضور و اطمینان قبل بزز ۀعالم از سرداران و اطمینان سرداران از قب ه عززالم، 

ه بزز . هرگاه احیاناًداران و بندگان اقدس نداشته باشددیگر تکلیفی بر سر ،غیر از خدمت

اللهی رفتار نکند و از این عهود تجاوز و انحراف نماید، حضرت ظل ۀهمین شروط مفصل

گززذارم  ،که باشدنحویآن برآمده به هر ۀاز عهد ،من که وزیر مختار دولت روسیه باشم ن

فززاوت فی که محمدشاه از این اقوام و عهود و میثاق خود تجاوز نماید... گززاه ت مززابین هر 

 (3، 19، پ 3ک  :1252، دولت ایرانخان به ه کهندلنام)  افتد، کاذب باشم.

نززام  در این برهه، دستگاه دیپلماسی دولت ایران بسیار فعال بود. یک ایلنی ایرانی به 

نززدل -جزئیات اتحاد میان تهران ۀقنبرعلی به قندهار رفت تا دربار خان قندهار با امیر کُّه

صززیری کند ایران دلگرمار حمایت و استظهو امیران بارکزایی را به  گووگفت : 1374مقدم، )ن

یززران و همننین  .(30-31 بززین ا کززووی   سززاطت ویت در قراردادی که علیه حاکم هرات با و

هزززار دوازدهده بود که مخارم کرتعهد ه بود، محمدشاه شدامیر قندهار امضا  ،خانکُّهندل

قززرارداد عراده توپ را بپردازد. ویتکووی  عقی 24 ۀعالوسرباز قندهاری به یززن  شززت ا ده دا

سززیای  شززودتززری مراتب بزرگانگلیسیِ بهقرارداد ضد مبنایتواند می مززرای آ گززر ا کززه دی

کززه از  (.Volodarsky, 1984: 75مرکزی هم بتوانند در آینده بدان بپیوندند ) سززتون  پالمر

کززووی   سززیمونی  و ویت قززدامات  شززمگینا قزز ،بززودشززده  خ سززفیر و یززا در از  ت بریتان

بززرود  ،(Lord Durhamلرد دورهام ) ،پترزبورگسن سززلرود  یززدار ن از او  تززاخواست که به د

سززیمونی  در کنروسیه استفسار  ۀسیاست دوگان ۀدربار نززت  یززا ک کززه آ سززد  د و از وی بپر

یززر یززا خ سززت  سززلرود در  ؟تهران از حدود اختیارت خود پا فراتر گذاشته ا سززخن مززتن پا  ،

شززان های خود با سیمونی  را به دیپلمنگارینامه بززه وی خاطرن شززان داد و  ات انگلیسی ن

شززی ده است تا در هر موقعیت و زمانی ساخت که به سیمونی  دستور دا شاه را از لشکرک

 به هرات منصرف کند.

لززت  ق(1251)م 1836ژوئن  25در تاریخ  حاکم هراتپیش از جنگ بین ایرانیان و  دو

کابل  امیر ،خانمیر دوست محمدر داد که اانگلستان در لندن به دولت هند بریتانیا هشدا

مززهصورت مخفیانه از طریق پادگان روسبه اصرار ویتکووی  و به بززه ها در اورنبورگ نا ای 

لززت  ،مهکرده است. در اداتقاضای پشتیبانی ها تزار فرستاده و از وی در مقابل انگلیسی دو
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کززه ، فرماندار کل هندوستان(Lord Eden Auckland) لندن به لرد اِدن آکلند ، هشدار داد 

نززد ) ایرانامیر کابل و برادرانش در قندهار با دربار   :Cheshire, 1934ارتباط تنگاتنگی دار

92.) 

هززرات میهای انگلیسی، امارتاستراتژیست ۀبه عقید نززون  بززا های افغان هم سززت  بای

سززتان می یززران و هندو یززان ا ئززل م خززود، حا سززتقالل  نززد حفظ ا شززمیم، ماند (1374 :146) .

یززر ؛ای نبخشیدایران نتیجهمینیل علیه اقدامات نظاشدیدالحن دکتر مک اعتراض شززاه ز ا 

بززه . مک(372: 1344)محمود،  گیردپسقیمتی هرات را بازبا خود عهد کرده بود به هر یززل  ن

هرات شکست خورده است و الزم است که  ۀلرد پالمرستون نوشت که دیپلماسی در قضی

شززون نتیجه، وقوع جنگ اجتنابدر ؛پذیرد اقداماتی جدی علیه ایران صورت ناپذیر بود. ق

به سمت هرات  ق(1252)م 1837ژوئن 23ایران به فرماندهی شخص محمدشاه در تاریخ 

یززران  23و در  حرکت کرد سززپاهیان ا سززال  مززان  صززرنززوامبر ه بززه محا خززود  ۀهززرات را 

ه سمت هرات، نی بدر کلکته، لرد آکلند اعتقاد داشت که پیشروی نیروهای ایراآوردند. در

کززرد کلکلته را سخت-به روابط میان کابلخان نسبتموضع امیر دوست محمد تر خواهد 

نززه از موقعیت برتری 2پیشاور ۀدر مسئل ،ایران میگرتواند به پشتو امیر می نزززنی چا د ک

(Honnen, 2013: 38قبل از محاصر .)سززه روز  ۀ طززی  شززدند  فززق  یززران مو شززون ا هرات، ق

بززا نند. این قشون به فرمان شاهامیر هرات را در غوریان فتس کاستحکامات  ، دژ غوریان را 

شززاه ندخاک یکسان کرد بززه  یززت را  یززن موفق . کنت سیمونی  بالفاصله توسط یک چاپار ا

صززیری کززرد تشویق جنگ ۀتبریک گفت و او را به ادام نززگ(56 :1374مقدم، )ن یززن ج ، . در ا

ترین مسائل آن به شاه حتی در جزئی، میای نظاهراهنمایی ۀکنت سیمونی  مشغول ارائ

 Captainستوان بالرنبرگ ) ،جودان مخصوص خودحتی آ او. (40: 1370)قاضیها،  ایران بود

Blarenberg)  ظززادر را هززراترا  میاختیار قشون ایران قرار داد تا فرماندهی عملیات ن  در 

سززن، گیرد عهدهبر عزز .(208: 1340)وات فززتس قل مززد یززدیکل ۀپززس از  حززاجی معت یززان،   ،غور

خززدای را نویسدمی به کنت سیمونی  مستقیماًی ادر نامه ،تومان سپاه ایرانامیر نززت  : مم

، کسان هر دولت از اری و حُسن مواحدت دولتین علیتینکه از مساعدت بخت بلند شهری

سززت ... حززو  ا ظززور و مل تززین من  این فتس محفو  است و رونق و انتظام مهام دولتین بهی

فززتس تو مززر  سززرت ا بززر م شززت و خ هززد گذ جهات اعلیحضرت پادشاهی به کمال خوبی خوا

سززیمونی ، )  قریب خواهد فرستادهرات را عن نززت  بززه ک  .(4، 19، پ 3ک :1253نامه امیر تومان 

بززود.در این مقطع زمانی تمام رسید که روسیهنظر میبه سززتاده  سززتان ای بززر انگل  قد در برا
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سززوی ها که از سقوط هرات انگلیسی صززره از  یززل محا پززیش از تکم سراسیمه شده بودند، 

بززه  بیستنیروهای ایرانی، حدود  یززا را  نززد بریتان تززش ه سززربازان ار سززان و  فززر از کارشنا ن

سززتادند  هززدوی، سرپرستی افسری به نام الدرد پاتینجر به درون هرات فر شززنگ م : 1349)هو

هززرات هم پاتینجر  .(139 بززر را توانست عملیات دفاع از  یززت در برا بززا موفق یززران  شززون ا ق

عززدها  کهطوری؛ به(Morgan, 1973: 59دهی کند )سازمان سززیب عززات انگلی بززه  او را مطبو

نام  (Hero of Herat) مقهرمان هرات  ،از سقوط شهر جلوگیریبدیلش در دلیل نقش بی

بززه .نهادند عززادل این افسر انگلیسی  غززی م هززرات، مبل بززه  بززه دهمحض ورود  مززان  هزززار تو

سززتان او  ،خانمیرزا و یارمحمدکامران وزیر سیاس کامران که قدرت واقعی در هرات در د

مزز ،بود شززهر و ادا سززتحکامات  مززت ا بززه مر نززان را  خززت و آ یززه ۀپردا مززت عل یززان  مقاو ایران

سززد  عرضانگیخت تا آنکه در بر فززارس بر سززینی دو ماه نیروی دریایی بریتانیا به خلیج  )ح

کززه گزارشی دریافت کرد یل نمک ،زمان. هم(294 تا:فسایی، بی ظززادهمبنی بر این  میهزززار ن

هززرات  شززاه در  یززروزی محمد ظززار پ بززورگ در انت روسی به فرماندهی پروسکی که در اورن

سززت گزارشاند. حرکت کردهبه سمت خیوه  ،بودند شززاناین د بززاالی  ۀدهندهززا ن یزززان  م

 پترزبورگ بود.هماهنگی بین تهران و سن

بززرای ومک ق(1253)م 1838در مارس  ظززاهر  لززه و در  بززین نیل با مکر و حی سززاطت 

موفق شد با پرداخت  اش،خالف وعدهنیل بروارد هرات شد. مکمیرزا و محمدشاه کامران

نززد. ۀمیرزا را به ادام، کامرانپول سززپری می جنگ تشویق ک هززا  شززون روز یززران شززد و ق ا

شززادتبززه سززتفززراوان نمی هایرغم ر هززرات . دنززهززرات را آزاد کن ندتوان فززتس  کززامی در  نا

شززاه ای نامهکرد. سفیر بریتانیا در مجبور نیل مکرزا آقاسی را به تهدید میحاجی به وزیر 

 نویسد:می
شززته  از قراری استظهاراً مخلصاً جناب جاللت کفایت نصاباًم شززهریاری نو کززه از اردوی 

اظهار  ظهور اعلیحضرت پادشاهیجناب در حضور مهر آن ،بودند و عجب هم خبر رسید

نززد، داشته که چناچه هراتی پززیش نگیر عززت  نززد و راه اطا نززگ نمای سززتادگی در ج هززا ای

نززون  حززب را هم کززه م سوگند بسیار یاد کرده بودند که خلق طهران را تحریک نمایند 

نززاس ۀایلنی سابق دولت بهی صززه ا ،روسیه به قتل رسانند. اگر چه این کالم از کل   زخا

مززد از آن ،ماید، لیکن چون خبر رسیدنو بعید می غریب ،پیشکار دولت نززاب  واجب آ ج

صززراحتاً ؟اند و یا خیرجناب گفته استفسار نماید که این کالم را آن کززه   خززواهش دارد 

حززاد و م یززام ات یززده. ا صززدع نگرد یززاد م فززت ؤصدق و کذب این سخن را مرقوم دارند. ز ال

 .(1، 19، پ3ک :1252، آقاسی میرزا به نیلمک مستر )نامه  ! دولتین دائم باد
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یززدمیکه نیل مکق( 1253)م 1838 ژوئن 7امان، در جنگ بیپس از ده ماه  سززپاه   د

خززود در خواهدزودی بهایران  تززرل  بززه کن بززه توانست هرات را  شززاه را  آورد، اردوی محمد

هززای استنطاق از چاپار سفارت بریتانیا و باز ۀبهان کردن مراسالت دیپلماتیک از سوی نیرو

نززدن  ،نیل از ازدوی شاهدر پی خروم مک د.ایرانی ترک کر روابط سیاسی میان تهران و ل

ظززاصورت یکبه شززاران ن مززام مست بززه ت طززع و  سززتان ق تززار انگل  میجانبه از سوی وزیر مخ

نززد ) انگلیسی دستور داده شد فوراً تززرک کن یززران را  (. ده روز Cronin, 2008: 208خززاک ا

سززید.  ،ده بودکررکت بعد ناوگان جنگی بریتانیا که از بمبئی ح فززارس ر به سواحل خلیج 

سززتان ،لرد آکلندق( 1253)م 1838اکتبر  یکمدر  عززالن  ،فرماندار هندو یززران ا لززت ا بززه دو

ئززن  17شززاه، در هرات توسط محمد ۀجنگ داد. در پی محاصر یززک ق( 1253)م 1838ژو

نززدسی داران انگلیتیپ از تفنگ شززرقی بود نززد  پززانی ه نززدی کم  ،که اغلب از سپاهیان ه

(Sepoy)  ژوئن 19وارد خلیج فارس شدند. انگلیس بندر بوشهر را اشغال کرد و در تاریخ، 

یززایی  ۀوسیلخارگ بهراهبردی  ۀجزیر شززی در پانصد سپاهی هندی اشغال شد. در لشکرک

شززتی نخستینانگلیس در این نخستین جنگ هرات بود که برای  یززد ک لززوژی جد بار تکنو

 3بخار وارد خلیج فارس شد.

یززتمکق( 1253)م 1838واسط آگوست در ا اهلل نیل از تبریز به مرجع وقت شیعیان آ

شززاه  داشتدر حقیقت قصد  اوشفتی در اصفهان نامه نوشت.  شززکاف بین شفتی و محمد

شززیعه  ایجاد کند مززای  سززوی عل سززتان از  یززه انگل هززاد عل کززم ج و سعی داشت از اعالم ح

صززریس  اما آن روحانی ؛(21:1369)امانت، د نمایجلوگیری  فززاع و ت شززاه د پرنفوذ از اقدامات 

خراسان را به اسارت  ۀنانی که مسلمانان شیعابرای سرکوب ترکم مید که عملیات نظاکر

جززوم (139-131 تززا:بی )ساسانی،الزم و ضروری است  ،برندو بردگی می بززل ه . روسیه در مقا

تزززار ا ؛وضوح موضع انفعالی گرفتنیروی دریایی بریتانیا، به قززدازیرا  نززین ا ظززار چ از  مینت

کززنش را خودهای راهبردی به محدودیتتوجهبا ،بنابراین .سوی لندن نداشت تززرین وا ، به

عززاد چرا ؛نشینی دیدعقب نززی در اب بززه بحرا سززتان  که امکان داشت جنگ بین ایران و انگل

کززپس از ا ق(1253)م 1838ژوئن  23المللی تبدیل شود. در بین نززی در ین هززای ایرا ه نیرو

حززد ۀمحمدشاه به توصی ،خود برای فتس هرات با شکست مواجه شدند بخترین آخ ن امت

شززت ۀناچار به محاصرروس خود، به هززران بازگ  :Ahmadi, 2012) هرات خاتمه داد و به ت

بززلخبر لشکرکشی قریب (. ظاهرا20ً بززه کا نززد عقب ،الوقوع نیروهای انگلیسی  شززینی رو ن

  (.Yaz, 2002: 54های ایرانی را تسریع بخشید )نیرو
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یززگ جنگ، نیکالی اول پس از حزززب و سززتون از م لززرد پالمر هززی   که از اقدامات تنبی

کززرد واهمه (The Whig Party)  ها()لیبرال خززاذ  یززت  داشت، سیاستی انفعالی ات و از حما

سززتان در ایران دست  کشید؛ زیرا انتظار چنین واکنش سختی از سوی نیروی دریایی انگل

گززو ) ،سیه در لندنتزار از طریق سفیر روخلیج فارس نداشت.  پززوزو دی بور  Carloکارل 

Pozzo di Borgo)  .سززتاد سززتان فر یززان انگل عززوام و اع لززس  ضززای دو مج یادداشتی را به اع

صززدد به یززا در خطرمحتوای این نامه حاکی از آن بود که روسیه در نززافع بریتان نززداختن م ا

جزز سززیه، در ن ۀهند نیست. نسلرود، وزیر امورخار مززرو بززر  20ۀ ا بززه  ق(1253)م 1838اکت

بززا سفیر روسیه در لندن می کزززی  سززیای مر کززه در آ نویسد: ماین برای ما ضروری است 

این نامه، تزار به زبان فرانسوی نوشته است:  ۀدر حاشی .ها تقابلی نداشته باشیم انگلیسی

سززانرا شکست امپراتوری عثمانی  از سوی دیگر، تزار (.Cheshire, 1934: 93معالی  ) تر آ

شززاه وارد بردانست. عالوهبا بریتانیا می درافتادناز  یززت از محمد سززیه در حما گززر رو این، ا

فززوذ بیمی یجنگ سززلطه و ن بززود،  هززول  عززاقبتش مج کززه  تززوری هشد  تززایش را در امپرا م

سززتعثمانی از نززگ  (.Mosely, 1936: 674داد )مید پززی ج سززتدر  سززال  نخ هززرات و در 

سززئل میل به درگیری نظاروسیه مایق( 1253)م 1838 سززر م بززر  یززا   ۀجدی با دولت بریتان

های گززهلرزانِ تزار را بر تن ۀتوانست هژمونی و سلطزیرا جنگ با انگلستان می ؛هرات نبود

قززع در ارزیابیاخطرداردانل و بُسفر به کززه ندازد. در وا شززد  شززخص  مززات روس م هززای مقا

بززا  هزار سرباز هشتادروسیه توان بسیج نیروی بیش از  را ندارد که این مقدار برای مقابله 

کززه  ،زمانهم رسید.نمینظرتهدیدات انگلستان کافی به دولت روسیه به تهران فشار آورد 

نززدن  مززه سززرعتبهروابط خود را با ل نززد. در نا لززرد اتززرمیم ک سززتون و  لززرد پالمر بززین  ی 

سززیه وقت ایلنی ،(Lord Clanricardeکلرینکارد ) نززین ،دولت بریتانیا در رو خززوانیم: می چ

یززن  صززه در ا مدولت ایران خواهشمند است که دوستی با دولت انگلیس داشته باشد و خا

مززال  ۀآورد و در انجام مطالب مذکورعملهباب رضای دولت روسیه را ب لززیس اه دولت انگ

 .(11، 18، پ 4ک :1254 کلرینکارد، به پالمرستون نامه)  نخواهد شد

شززاره توان به روایتمی ،هرات ۀدر چرایی شکست محاصر مززاجرا ا های شاهدان عینی 

بززود، در هی  الدرد پاتینجر عقیده داشت قشون ایران از؛ کرد خززوردار ن ضززباطی بر یززر ان  غ

مززان روز شد این صورت می سززتِهرات را در ه صززره نخ ظززر  محا سززیمونی  ن کززرد.  فززتس 

شززت گززری دا صززیهاو دخالت ؛دی حززاجی هایهززا و تو سززی، نززامربوط  صززدراعظم میرزا آقا

بززه از دیگر علل می دانست.روسوفیل شاه را دلیل اصلی هزیمت ایران در هرات می تززوان 
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یززران و  ۀتوپخان یثیرأتکه بی های خطوط تدارکاتی قوای ایرانی اشاره کردضعف شززون ا ق

یززل رسید مهممینظراما به ؛از این جمله است ،های جنگی سنگینتعداد کم توپ ترین دل

سززت ،در هراتشکست ایرانیان  یززری سیا نززهای جنگپیگ سززتون ۀطلبا بززه  ،پالمر سززوم  مو

حززران  (Gunboat Diplomacy) مدیپلماسی ناوچه  هززر دو ب کززه در  بززود  در سطس جهانی 

شدن باعث فلج ق(1266)م 1850 ۀو دیگری در ده ق(1245)م 1830 ۀیکی در ده ،هرات

-Wright, 1977: 28د )ششاه نشاه و ناصرالدیمحمد میاقتصاد ایران و توقف تحرکات نظا

25). 

شززونِهراتی ۀماهدهمقاومت  بززر ق بززاً هززا در برا یززران در صززد تقری فززری ا م 1838هزار ن

سززیجدو امر مهم را برای انگلیسی ق(1253) سززهولت ب هززای ها هویدا کرد: یکی  کردن نیرو

بززابود  مینظیر هرات ازلحا  نظاات و دیگری مزیت بیایرانی و اعزام آنان به هر وجود که 

مززدرن، توپبرخورداری از مستشاران روس و  و حضور ایرانی بسیارسپاهیان  های جنگی 

کززه  ر دوران اشغال خارگ، مردم بوشهرفتس آن شهر را ممکن نکرد. اما در جنوب ایران د

سززت یززا ۀبه فروش مشروبات الکلی توسط واب جززاری بریتان شززتند  ت تززراض دا شززغال از و اع ا

مززین ای علیه انگلیسیاعتراضات گستردهبودند، خشمگین خارگ  نززد. در ه یززب داد ها ترت

لززههای انگلیسی دستور داد به کشتی ،حاکم بوشهر ،راستا میرزا اسداهلل نززدم محمو های گ

 ای علیه خارگ اشغالی اعمال کرد.محاصره ،رویداده نشود و بدین

ضززربه بزرگ ،کرد که این رخدادیادآوری هرات باید  ۀدر پیامد شکست محاصر تززرین 

سززرا به تجارت جنوب ایر پززس از م خززالل و  کززرد. در  یزززد، هززرات ۀلئان وارد  شززهرهای   ،

ومرم شدند. در اصفهان نوعی از جنگ طبقاتی رخ داد که در اصفهان و کرمان دچار هرم

نززون جامعه موسوم به ملوتی فرودستِ ۀآن قشری از طبق نززد هم قززات ثروتم بززه طب هززا  

بززر  (.,Farmanfarmaian 2008: 112کردند )بازار حمله  ۀتجار و کسب فشار دولت انگلستان 

کززه به میاقتصاد بیمار ایران و حضور نظا فززارس  لززیج  بززاین کشور در خ شززیل  پاشنه ۀمثا آ

هایی در ، باعث بروز ناآرامی(Standish, 1966: 18) ایران و گلوگاه اقتصادی این کشور بود

یززران تر اینر شد. مهمجنوبی کشو هایبخشدر  ویژهبه ،شهرها جززاری ا سززیر ت که جهت م

یززشززرقی  -بود، به غربیشیراز( -)بوشهرشمالی -که تا قبل از بحران، جنوبی بزوزان( -)تبر ترا

سززامانتقابل (.,Farmanfarmaian 2008: 112تبدیل شد ) شززرایط ناب یززن  کززه در ا جززه این ، و

مززان، درمحالتی، رهبر اسماعیلی شورش آقاخان گززامی سززت های نزاری در کر رخ داد هن

یززل در کردند. دکتر مککه ایرانیان برخالف امیال انگلستان به سمت هرات پیشروی می ن
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نززدخان را خنثیسالی خود به پالمرستون، شورش آقاهای ارگزارش ظززا ۀکن قززدامات ن  میا

سززتان،  (.Algar, 1969: 76دانست )محمدشاه در هرات می یززران و انگل پس از جنگ اول ا

شززور تهران ک ه متوجه اهمیت حیاتی بندر بوشهر و دیگر استحکامات کلیدی در جنوب ک

شززت و  مینظا ۀشده بود، به تقویت بنی مززت گما نززاطق ه و تخصیص منابع مالی در این م

عزززام و  میثر، نیروهای نظاؤطور مبار بهنخستینبرای  نززوب ا از مناطق شمالی ایران به ج

عززددی  ۀشکست محاصر (.Davies, 1987: 131دند )شدر آنجا مستقر  هرات پیامدهای مت

یززک،  خززاور نزد در بازی بزرگ روسیه و انگلستان، سیاست بریتانیا در افغانستانِ امروزی، 

 ق(1253)م 1838ایران در هرات در  میایران و خلیج فارس به دنبال داشت. شکست نظا

یززوه در  یمشابه متحدان روسمی و ناکا نززات خ یززال  ق(1254)م 1839در جنگ علیه خا خ

هززه بززه  ،کردالوقوعی که هند را تهدید میها را از خطر قریبانگلیسی سززودهمززدت دو د  آ

سززتان، ا(. Crawley, 1929: 67کززرد ) یززران و انگل نززگ اول ا گززر ج مززدهای دی قززدام از پیا

سززی ظززاانگلی شززغال ن حززوز میها در ا کززل  بززر  حززاکم  یززم  یززر رژ بززل و تغی یززایی  ۀکا جغراف

  (.Algar, 1969: 75) نستان بودهای افغاامیرنشین

 

 نتیجه. 5

یززران دورهرات ازچند ۀلئمس ،که گذشتنچنا یززه  ۀجهت در تاریخ ا شززتقاجار یززت دا : اهم

سززتان  هایه رقابتلدر چارچوب سلس ۀلئمسنخست اینکه این  سززیه و انگل بازی بزرگ رو

تززاریخی رغم اینکه دولت قاجار ابهبررسی است. در این رخداد در قرن نوزدهم قابل دعای 

بززودکننده در لشکرکشی محمدبر هرات داشت، اما روسیه از نقشی تعیین . شاه برخوردار 

حززراف ت ،به دنبال تصرف شهرهای شمالی قفقازها روس پززی ان لززت از یک سو در  جززه دو و

سززی و  هززایرقابت ۀدر عرص ،رفته بودند و از سوی دیگردستهای ازایران از سرزمین سیا

بززال می ،نتجاری با انگلستا نززد.سیاست پیشروی در آسیای مرکزی را دن کززه  کرد دوم این

صززردولت ایران غیر واکنش بریتانیا برای هززرات و  ۀمنتظره بود. بریتانیا در واکنش به محا

، هندوستان را در معرض تهدید با حمایت روسیهتصرف احتمالی آن از سوی دولت ایران 

نززد  ،حمله به بوشهر دید که با تصرف خارگ ومی اهمیت هرات و مرزهای شمال غربی ه

سززیه در شبرای انگلستان آشکارتر  کززنش رو سززئلۀد. سوم اینکه وا بززودهززرا م عززالی   ؛ت انف

کزززی در هب سززیای مر ویژه اینکه سیاست پالمرستون دولت انگلستان را در خاورنزدیک و آ

بززود. برابر روسیه در موضع تهاجمی قرار د شززرایطی اده  نززین  شززبززادر چ های شوجود کو

هززار گیری هرات، پیگیری سیجهت بازپسپترزبورگ دردشاه در اتحاد با سنمحم سززت م ا
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از سوی ق( 1245)م 1830 ۀدر ده (Status Quo) وضع وجود مداوم روسیه و حفظ اصل م

یززران تنها مانع پیشروی روسجهانی نه ای ومنطقه ۀبریتانیا بود که در عرص ها در خاک ا

بززود  هارومانوفۀ دادن به سلطپایانروپا نیز درصدد و عثمانی شد، بلکه در ا سززتان  . بر له

عززالشاه را در موضع حکومت محمد های اقتصادی،ها و نابسامانیاین، شورشبره عالو  انف

 قرار داد.

 

 نوشتپي

میالدی به نگارش  1980 ۀدر این پژوهش از مقاالت میخائیل ولودارسکی که در ده. 1

روسیه  ۀشدبندیت. ولودارسکی در این مقاالت از اسناد طبقهاستفاده شده اس ،رآمدهد

منفی این مقاالت رویکرد آن است که  ۀنقط باوجوداین،تزاری استفاده کرده است؛ 

کند. ما در این پژوهش با دوری از این آشکارا از منافع امپریالیسم روسی حمایت می

 ایم.ردهبهره ب یاز اطالعات مندرم در مقاالت و رویکرد، صرفاً

و  شدکه متحد لندن محسوب می ن دوره در اشغال امیر پنجاب بودپیشاور در ای. 2

های سر الکساندر برنز، منافع پنجاب را بر منافع امیر کابل ترجیس وجود تالشبریتانیا، با

  داد.

 د.ش واردخلیج فارس به ( Hugh Lindsay) هیو لیندسیشتی بخار ک. 3 
 

  منابع
 .1356، تهران، خوارزمی ،امیرکبیر و ایران ،آدمیت، فریدون
 .1389مهتاب، ، تهران، 7جلدتیمور قادری،  ۀترجم، تاریخ ایران کمبریجآوری، پیتر، 

سززلمختار بیامانت، عباس، مپیشوای امت و وزیر لززیس )مرا مززد ۀتززدلیس انگ سززید مح شززفتیحززام   باقر 

 ،41-11 ،5ش ،ایرانشناسی ،ات( شاه به هرلشکرکشی محمد ۀاالسالم و سرجان مکنیل در قضیةحج
1369. 

بززهم اکبر،بینا، علی سززی: جن سززئلروابط سیا سززی م سززی و دیپلما سززتان )در دور ۀهای سیا  ۀهززرات و افغان

سززی  ،قاجاریه تا معاهده پاریس( تززاریخیبرر شززت ،86-59 ،1ش  ،4دوره  ،های   فززروردین و اردیبه

1348. 

یززرانانگیز پیمان پاریس؛ داستان غمپرتو، افشین، م سززی ،  جدایی هرات از ا عززات سیا صززادی –اطال  ،اقت
 .1388، 14-41 ،265 ش ،14دوره 

صززادی ،خش دوازدهم هرات( ب ۀای از تاریخ ایران )مسئلگوشهم ،تیموری، ابراهیم سززی اقت  ،اطالعات سیا
 .1381 ،107-198 ،181ش 

  تا.سنایی، بی، تهران، ناصری ۀتاریخ فارسنامحسینی فسایی، 
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 تا.بابک، بی تهران، ،قاجار ۀگذاران دورسیاست، ملکنساسانی، خا

نززی، جقسید محمدت ۀ، ترجمتاریخ ایرانسایکس، سرپرسی،  عززی گیال سززون 2لززدی فخر دا هززران، اف ، 2، ت

1380. 

 . 1374، تهران، علمی، سلطنت قاجار ۀایران در دوراصغر، شمیم، علی

 .1388، تهران، سمرقند، ایران ۀتاریخ تجزیطالع، هوشنگ، 
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