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چكیده
در دورۀ قاجار ،افغانستان به علت سرکشی مقطعی و توأم با تجاوز حکام هرات و قندهار و کابل ،بهه دگرهر نهواحی
خراسان وتماگل قاجارها برای اعادۀ حاکمیت اگران در اگن مناطق ،در کانون توجه قرار گرفت .در عرصۀ بینالمللهی نیه ،
سلطۀ انرلستان و کمپانی هندشرقی اش بر هندوستان و ترس و واهمۀ آنان از حمالت افغانان دُرانی به آنجا ورقابتههای
استعماری با فرانسه و روسیه ،سبب اهمیتگافتن اگن منطقه شد .انرلیسیها در زمان فتحعلیشاه ،با سیاست اعه ام سهریر
و انعقاد برخی قراردادها ،وی را بر ضد زمانشاه دُرانی تحرگک کردند؛ سپس با وعدههای واهی ،مانند مساعدت مهالی و
نظامی برای مقابله با روسها و استرداد مناطق قرقاز ،مانع از اتحاد فرانسوگان با اگران و نروذ احتمالیشان در افغانسهتان و
هندوستان شدند .در زمان محمدشاه ،ترس از نرهوذ روس هها در آسهیای مرکه ی و افغانسهتان ،آنهان را واداشهت تها بها
بهره گیری از سیاست اگجاد چالش و تهدگد ،هم حاکم هرات را علیه دولت اگران بشهورانند و ههم بها حملهه بهه ج اگهر
خلیج فهارس ،مهانع از فهتر ههرات و دگرهر نهواحی افغانسهتان توسهش اگهران شهوند .در دورۀ ناصهری نیه  ،بهیدراگتهی
ناصرالدگنشاه و صدراعظم وی ،آقاخان ،سبب شد تا انرلیسیها ابتدا قرارداد سها 9621ق9586/م را بهه اگهران تحمیهل
کرده و سپس ،با استراده از سیاست جنگ طلبی و اشغا جنوب اگران و تحمیل عهدنامهه اهارگس ،افغانسهتان را از اگهران
جدا کنند.
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مقدمه

وی را برای حمله به عثمانی و کمک به تیپوسهلطان در

افغانسههتان سههرزمینی اسههت کههه همههواره بههه علههت

هند ترغیب کند .اما تالش های هیئت اع امهی نهاالئون،

ایوندهای ن دگک فرهنری ،مذهبی ،سیاسهی و موقعیهت

به علت کشته شدن شاه قاجهار در قرقهاز و رد اهذگرش

استراتژگک خود در ن دگکی به هندوستان ،نقش مهمهی

درخواست های آنان توسش دولهت اگهران ،بها شکسهت

در تارگخ اگران داشته است .لشکرکشیههای نادرشهاه و

مواجه شد (آوری )922 :9952 ،فارغ از اقدامات گهذرا

سپس احمد شاه دُرانی و جانشینان وی به هنهد ،سهبب

فرانسه ،اعما سلطه روسها بر طواگف ق اق و ازبک و

آن شد تا ضعف و فتور گورکانیان هند ،بهیش از اهیش

ترکمن ،بهتهدرگج فاصهلۀ روسهها را بها انرلیسهی کهه

تسرگع شود؛ اس دولت و کمپهانی هندشهرقی انرلهیس

آهسته به سوی بلوچستان و افغانستان نرهوذ مهیگافهت،

هرچه بیشتر ،بر متصهرفات خهود در هنهد افه ود و در

کمتر کرد .اگن امر خطر کشمکش و زدوخورد بین اگهن

اواگل قرن نهوزدهم/سهی دهم قمهری ،آنجها را بهه زگهر

دو کشور را برای عملی کردن نیات و منافع خود ،بیشتر

سیطرۀ خود درآورد .از اگن زمان بهه بعهد ،آنچهه بهرای

کرد .چنان که از نظرگاه لندن ،نروذ روس هها در آسهیای

انرلیسیها و حرظ اگن مستعمرۀ با ارزش حائ اهمیهت

میانه که خواه ناخواه افغانستان نی ج ئی از آن بود ،اگهر

شد ،مسدودکردنتمام معابر ممکن ،برای نرهوذ نیروههای

ماگه ترس و وحشت نبود ،موجب اضهطراب و نررانهی

خارجی در هند بود .به همین علهت ،بهه افغانسهتان بهه

بههود (کههاظمزاده 9 :9929 ،و  .)6اگههن اههژوهش در اههی

عنوان مهمتهرگن معبهری کهه در طهو قهرون گذشهته،

ااسخ به اگن ارسش است که چه عواملی سهبب توجهه

بیشترگن حمالت مخرب و وگرانرر به هند ،از سوی آن

انرلستان و کمپانی هندشرقی ،به منطقهۀ افغانسهتان ،در

صورت گرفته بود ،توجه شد.

زمان جانشینان آقامحمدخان شد و چهرا شهاهان قاجهار

تا ایش از رویکارآمدن سلسهلۀ قاجارگهه در اگهران،
کمپانی هندشرقی ،همچون دگرر کمپانیههای ارواهاگی،

در انجام اقدامات بهینه ،برای حرظ نواحی افغهاننشهین
شرق خراسان ناکام ماندند؟

در ابتدا تنها به دنبا محققکردن سیاستهای مالی خود
بود .ولی با ظهور رقبای آسیاگی و اورآسیاگی و اروااگی،

پیشینه تحقیق

همچون افغانها و روسها و فرانسویها ،درصدد حرظ

کتاب محمود محمود با عنوان «تارگخ روابش سیاسی

قلمرو تجاری خود از دستبرد رقبا ،به شیوههای سیاسی

اگران و انرلیس در قرن نوزدهم میالدی» شاگد مهمترگن

و نظهههامی برآمهههد (آذرنیوشهههه .)98 :9919 ،تشهههدگد

ایشینه در موضوع مدنظر باشد .نوگسنده در جهایجهای

رقابت های استعماری کشورهای ارواهاگی در نیمهه دوم

اگن کتاب ،به تالشهای دولتمردان انرلیسی در لنهدن و

سههدۀ هیجههدهم و اواگههل سههدۀ نههوزدهم مههیالدی/قههرن

کلکته ،برای جهداکردن افغانسهتان از اگهران ،بهه منظهور

سی دهم قمری در آسیا ،بهه ناچهار اگهران و بهه تبهع آن

حراظت از هندوستان ارداخته است .کتاب«افغانسهتان و

افغانستان را در زمان آقامحمدخان قاجار ،وارد گردونهۀ

اگران» اثر گوسف متولی حقیقی ،دگرر اژوهش جهدیی و

سیاست بین الملل کهرد .زگهرا فرانسهه کهه در ارواها بها

اساسی در اگن زمینه است .بحهران ههرات و چرهونری

انرلستان درگیهر بهود ،در اواخهر سها 9698ق9212/م

جههداگی اگههن شهههر از اگههران در دورۀ قاجههار ،گکههی از

سریرانی را برای مذاکره با آقامحمدخان روانهه کهرد تها

مباحث اصلی در اگهن کتهاب اسهت .از دگرهر تالیرهات
اژوهشرران معاصر ،میتوان به کتاب «اگران و افغانستان
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از گرانری تا تعیین مرزهای سیاسی» تالیف محمهدعلی

وی را نی همچون جهدش احمدشهاه ،بهرای حملهه بهه

بهمنیقاجار اشاره کرد .بهمنی قاجهار در بخهشههای از

دهلی و تصرف آنجا ترغیب کند؛ ازسهویدگرهر ،خطهر

اگن کتاب ،به منازعههای شاهان قاجار ،باامرای افغهان و

رخنۀ فرانسوگان در اگران و تالش برای گشهودن راههی

همچنین ،نقش دولت انرلیس به عنوان گکهی از عوامهل

به سوی هندوستان ،اشتغا ذهنی دگرر آنان بود .امها بها

اصههلی در اگههن درگیههریههها ارداختههه اسههت .منههوچهر

شکست سیاستهای استعماری ناالئون ،برای دسترسهی

اارسادوسههت نی ه در مقالهههای بهها عنههوان «گوشهههای از

به هندوستان از طرگق اگران ،روس ها وارد میدان رقابت

تجاوزهای انرلستان بهه اگهران ،جهداگی افغانسهتان» بهه

با انرلستان ،در آسیای مرکه ی و افغانسهتان شهدند .در

صورت بسیار مختصر و مهوج  ،بها ذکهر عللهی چهون

اگن دوره ،درست ماننهد روسهها کهه در سهر موضهوع

رقابت انرلستان با فرانسه و روسیه و مشارکت در بروز

گرجستان ،اسهباب اسهتیالی خهود بهر قرقهاز را فهراهم

برخی شورشها داخلی ،به تالشهای انرلیسیها بهرای

کردند ،دولت انرلیس نی  ،موضهوع افغانسهتان را بهانهه

اجرای نقشههای خهود ،اشهاره کهرده اسهت .بها وجهود

کرد تا با فراهم کردن اسهباب نارضهاگتی امهرا افغهان از

اشاره هاگی که شد ،اژوهش حاضر تالش کرده است تها

سلطه اگران و تشهدگدکردن زمینهه ههای ضهعف دولهت

زواگههای دگرههری ،از نقههش انرلیسههیههها در جداسههازی

اگههران ،داگههرۀ نرههوذ خههود را در ممالههک مههاورا سههند

افغانستان از اگران دورۀ قاجار و همچنین علهل ناکهامی

گسترش دهد (محمود.)695/9 :9925 ،

شاهان قاجار برای مقابله بها نقشهه هها و سیاسهتههای
استعماری انرلستان را بررسی کند.

در سا 9691ق9211/م و در زمان فرمانررماگی لهرد
ول لی ( )Wellesleyبر هندوستان ،افغانسهتان و مسهائل
مربوط به آن برای اولین بار توجه انرلیسیهها را جلهب

روش تحقیق

کرد .زمانشاه در نامهای به ول لی ،از نیت خوگش بهرای

اگن اژوهش با اتکها بهر منهابع و اسهناد تهارگخی و

قشون کشى بهه هنهد و تقاضها بهرای مسهاعدت ارتهش

مبتنی بر روگکردی توصیریتحلیلی ،بهرآن اسهت تها بهه

انرلستان ،در بیرون راندن مهراتی ها از شما هنهد خبهر

تبیین تارگخی عوامل مؤثر در موفقیت انرلیسیها ،برای

داد (سههاگکس .)191/6 :9958 ،مههدتی بعههد ول لههی ،بهها

جداکردن افغانستان از اگهران و تبهدگل آن بهه منطقههای

وجود درگیری با مهراتی ها و شورگدن سلطان میسور و

حائل ،برای حرظ هندوستان بپردازد.

آگاهی از خبر اتحاد زمانشاه با مهراتیها برای حمله به
سند و انجاب ،برآن شد تا مهدیعلیخان را به سرارت

فتحعلی شاه و اعمال سیاست اعزاا سزریر و انعقزاد

روانۀ دربار فتحعلیشاه کند .با اگهن ههدف کهه شهاه را

قرارداد توسط انگلیسیها

برای جلوگیری از تجاوزات زمانشهاه (طهاهری:9981 ،

همزمان با سلطنت فتحعلیشاه ،متصرفات انرلسهتان

 9/986و  )989و ضدگت علیهه فرانسهوگان اغهرا کنهد

و کمپههانی هندشههرقی در هندوسههتان ،در آن واحههد از

(نواگی .)95/6 :9921 ،سلطان میسور که درصدد بود بها

سمت غرب ،با دو تهدگد عمهده روبهه رو شهد :تهدگهد

کمک فرانسوگان و اتحاد با زمانشاه ،انرلیسهی هها را از

زمان شاه دُرانی ،حهاکم افغهانی کابهل و تهدگهد نهاالئون

هند بیرون کنهد ،در سها 9215م9696/ق ،کشهته شهد.

امپراتههور فرانسههه .در واقههع انرلیسههیههها ،ازگههکسههو

ول لیبا اطالع از مذاکرات بهین زمهانشهاه و راجهههها

می ترسیدند مباداحمالت زمان شاه به الههور و انجهاب،

هندو (ساگکس )191/6 :9958 ،و تهرس از تسهلش وی
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بر دو جادۀ خیبر و بوالن که از جادههای مههم ارتبهاطی

حملهۀ تهازه بهه انجهاب بهود ،سهرجان ملکهوم ( John

بین افغانستان و هندوستان بودند( ،مارکام)999 :9921 ،

 )Malcolmرا روانههۀ تهههران کههرد (کلههی.)96 :9925 ،

مهد علىخان را روانۀ تهران کهرد .بها اگهن ههدف کهه

ملکوم موفق به انعقاد قهراردادی شهد کهه براسهاس آن،

دربار اگران با اقدام نظامى ،زمانشاه را که درصدد بود تا

دولت اگران میباگست بها نیهروی نظهامی ،زمهانشهاه و

«نقش تجاوز و تهاجمى را که احمدشاه آغاز نموده بود

جانشینان او را از حمله به هندوستان بازدارد و از اتحاد

ادامههه دهههد ،از عملیههات بههازدارد» (سههاگکس:9958 ،

بههها وی خهههودداری کنهههد (شهههمیم 28 :9958 ،و )29؛

.)199/6

همچنین «شاه اگران قبو نمود که با اادشاه افغهان ههی

تمام مساعی مهدیعلیخان صرف اگن مهم شهد تها

ایمان صلحى نبندد مرر آنکه زمانشاه ادعاها خهود را

فتحعلی شاه هرچه زودتهر ،شهاه اده محمهود و فیهروز،

دربارۀ متعلقات برگتانیا در هند اس بریهرد» (سهاگکس،

برادران اناهندهشدۀ زمانشاه ،را برای مقابلهه بها وی بهه

 .)192/6 :9958در مقابههل ،ملکههوم نیه متعهههد شههد در

افغانسهتان گسهیل کنهد .وی در شهرح مأمورگهت خههود

صورت بروز جنگ میان اگران با افغانها و فرانسویها،

می نوگسد :در مذاکره با صدراعظم اگهران چنهین سهخن

بههه اگههران اسههلحه و تجهی ه ات جنرههی بدهنههد (آوری،

می گرتم تا او متوجه هراس اولیهای دولهت انرلهیس از

929 :9952؛ راگهههت )98 :9981 ،و در طهههو مهههدت

اادشاه افغان نشود و مهدار غیررسهمی کهه حهاکی از

معاهههده ،سههاالنه مبلغههی معههاد چهههلههه ار اونههد

تجاوز افغانها به الهور و آواره و اناهندهشهدن هه اران

(2,188,000,000رگا ) به دولت اگهران ارداخهت کننهد

نرر از شیعیان آنجا به مستملکات کمپهانی بهود ،ارائهه -

(کلهی .)99 :9925 ،در واقهع ،بهه موجهب تهالشههای

کردم (واتسن 52 :9918 ،و 52؛ محمود.)91/9 :9925 ،

مهدیعلهی خهان و ملکهوم ،فتحعلهی شهاه و دربهار وی

آنچه سبب کامیابی اودر رسیدن به اهدافش شهد ،ورود

فرگرتۀ سیاست های م ورانه انرلیسیها شدند و سیاستی

هم زمان طره بازخان ،سریر زمانشاه به تهران بهود؛ زگهرا

غلش در ایش گرفتند (محمهود 965/9 :9925 ،و .)961

درخواست وی براگواگذاری خراسان به زمانشاه ،باعث

آنها هم نادانسته متعههد شهدند کهه در برابهر حمهالت

عصبانیت و مصممشدن فتحعلیشاه ،برای قشهونکشهی

احتمالی افغهان هها گها فرانسهوگان بهه هنهد ،سهپر بهالی

به خراسان و کمهککهردن بهه بهرادران زمهانشهاه شهد

هندوستان شوند و ههم ،بهه جنهگ بها بهراداران افغهانی

(نواگی 18/6 :9921 ،تا  .)16فتحعلی شاه همچنین ااسخ

مکلف شهدند .بها کمهک و تقوگهت محمهود و فیهروز،

داد ازآنجاکه ههرات و قنهدهار و کابهل ،همرهى زمهانی

بههرادران زمههانشههاه ،باعههث اگجههاد جنههگ داخلههی در

ج و قلمرو صروگه بودهاند ،درصدد اسهت تها مرزهها

افغانستان و سرانجام شکست و نهابودی زمهان شهاه ،در

شرقى اگران را به وضهعیت آن دوره بازگردانهد .نتیجهه

سهها 9692ق9589/م شههدند .اگههن اقههدام شههاه قاجههار

واقعى عملیات نظامى اگران بسیار مختصر و ج ئى بود؛

انرلیسهههیهههها را از وجهههود خطهههری بهههالقوه ،بهههرای

اما سبب شد تا زمانشاه از الهور به ایشاور عقبنشینی

استعمارگریشان در هندوستان آسودهخاطر ساخت.

کند و هندوستان از فشار افغانها رهاگى گابد (ساگکس،
 191/9958:6و .)198

چند سا اس از مأمورگت ملکوم ،با انعقاد عهدنامهۀ
فینکن اشتاگن در سا 9666ق9582/م ،اگران بهه دولهت

ول لیهههدر سههها 9698ق9588/م ،بههها درگافهههت

فرانسه تعهد داد ،ضمن اتحاد با قباگل افغهانی ههرات و

گ ارش هاگی از سند که حاکی از قصد زمهانشهاه بهرای

قندهار برای حمله به هند ،بهه لشهکرگان نهاالئون بهرای

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

اگران و رسیدن به هند کمک کند (شمیم،

هندشرقی ،براساس مقدمهای دور از واقهع کهه طبهق آن

عبور از خا

 .)29 :9958ترس ناشی از نتاگج احتمالی اگهن قهرارداد،

فرانسوگان و اگرانیان بهر ضهد دولهت کابهل ههم ایمهان

انرلیسیها را واداشت تا ملکوم را از کلکته و ههارفورد

شههدهانههد ،وارد کابههل شههد (حههائری .)682 :9958 ،وی

جون ( )Harford Jonesرا از لندن روانۀ اگران کرده تها

موفق شد در ماه ژوئن /9581ربیهع الثهانی ،9661ایمهان

آنان فتحعلی شاه را به قطع رابطه با فرانسه و عقد ایمان

مشترکی برضد اگران و فرانسه ،بها شهاهشهجاع ،اادشهاه

جدگههد ترغیههب کننههد (راگههت .)92 :9981 ،بهها وجههود

افغانسههتان ،در سههه مههاده منعقههد کنههد (محمههود:9925 ،

ناکامی های اولیه برای مالقات بها شهاهقاجار ،بخهت بها

 968/9تا  .)969براساس اگن ایمان ،شهاهشهجاع متعههد

آنها گار شهد؛ زگهرا بها انعقهاد عهدنامهه تیلسهیت ،بهین

شد به هی فرانسوی و اروااگی اجهازه ورود بهه خها

ناالئون و ت ار روسیه ،ژنرا گاردان بها دسهتور نهاالئون

افغانستان را ندهد؛ اما اگن قرارداد با شورش شاهمحمود

تعهدات خود را نادگده گرفهت و بهه فرانسهه بازگشهت

و فرار شاهشهجاع از کابهل ،بهه نتهاگج درخهوری بهرای

(شمیم 22 :9958 ،تا .)21

انرلیسیها منتههی نشهد (طهاهری 25/6 :9981 ،و .)21

با رفتن گاردان ،دگرر بار شانس انرلیسهیهها بهرای

سه سا اهس از رفهتن جهون  ،سهرگور اوزلهی ( Gore

انعقاد قرارداد با دولت قاجار ،اف اگش گافت .اما ترس از

 )Ouseleyدر سهها 9662ق9596/م ،بههه تهههران آمههد و

نتاگج آنی عهدنامه تیلسیت و اتحاد احتمالی بین فرانسه

عهدنامۀ مرصل را با دولت قاجار امضها کهرد .فصهو

و روسیه و اگران ،انرلیسهیهها را بهیش از اهیش دچهار

انجم و ششم اگهن عهدنامهه ،تعههدات دو طهرف را در

واهمه کرد؛ ولی قیام مردم اسپانیا علیه نهاالئون ،مهانع از

فصو چهارم و هرتم عهدنامه مجمل گادآور میشد؛ بها

آن شد تا فرانسه بتواند حمالت روسیه را به خا اگران

اگن تراوت که اگن بار ،انرلستان متعهد شده بود کهه در

در قرقاز دفع کند و در نظهر اگهران ،متحهد بهیارزشهی

مقابل کمک درگافتی برای مقابله با افغانها ،ه گنۀ آن را

جلوه گر شده و بخت با جون گهار شهد (راگهت:9981 ،

متقبل شود (طاهری 9/112 :9981 ،تا .)189

 92و 95؛ آوری .)922 :9952 ،جههون توانسههت توجههه

سرانجام در سا 9661ق9591/م ،دولت انرلسهتان

دولت اگران را که در اگن زمان ،به دنبا متحهدی بهرای

به علت دوستی با روس ها و جلوگیری از رنجش آنها

مقابله با ف ونخواهی روسیه بود ،به سوی خهود جلهب

از برخی شراگش عهدنامهۀ مرصهل ،اگهن عهدنامهه را بها

کند و در سا 9661ق9581/م ،عهدنامهه مجمهل را بهه

تغییرات الزم بهه عهدنامهۀ تههران مبهد کهرد (راگهت،

دولت اگران بقبوالند .براساس فصل چهارم و هرتم اگهن

)62 :9981؛ سپس با اع ام هنری الهیس ()Henry Ellis

عهدنامه ،اگران می باگست در جنگ افغان ها با انرلستان،

و جیم مورگه ( ،)James Morierعهدنامۀ مذکور را بهه

به انرلیسی ها کمک کند و انرلستان نی مهیباگسهت در

دولت اگران تحمیل کرد .عهدنامهای فصو هشتم و نهم

جنگ اگران با افغانها مداخله نکند و با خهواهش گکهی

آن درباره افغانستان ،عیناً همان فصهو اهنجم و ششهم

از طرفین ،واسطه صلر شود (طهاهری 952/9981:9 ،و

عهدنامۀ مرصل بهود (طهاهری 9/861 :9981 ،تها .)899

.)952

زگان اگهن عهدنامهه بهرای اگهران ،بهه مراتهب بیشهتر از

سههه مههاه از انعقههاد ایمههان ضههد افغههانی مجمههل کههه

عهدنامههای دگرر بود؛ زگرا انرلیسیها بها دسهتیابی بهه

ملغی کنندۀ فینکن اشتاگن بود ،نرذشته بود که اسهتوارت

تمام خواسته های خهود ،بهه وگهژه جلهوگیری از خطهر

الرنسهههتون ( ،)StuartElphinstoneنماگنهههدۀ کمپهههانی

حملۀ فرانسه و افغان ها به هنهد ،در نهاتوان نرهداشهتن

 /986اژوهشهای تارگخی ،سا انجاه و گکم ،دوره جدگد ،سا هرتم ،شماره سوم (ایاای  ،)62ااگی 9911

اگران بسیار کوشیدند و به تعهدات مالی خود نی عمهل

بپههردازد .اشههتیاق اگههران بههرای گههرفتن هههرات و دگرههر

نکردند (حائری .)621 :9958 ،در تمام ایمان ههاگی کهه

بخش های افغانستان ،برای جبران خسارتهاگی بود کهه

در فاصله سا های  9588تها 9591م 9698/تها 9661ق،

در برابر روسیه متحمل شده بود (کدی .)15 :9958 ،در

میان اگران و انرلیس منعقد شهد ،انرلیسهی هها همهواره

نیههل بههه اگههن هههدف ،روسههها دولههت قاجههار را بههرای

الگنرک اگران میدانسهتند؛ امها همهینکهه

عملی کردن اگن تماگل طبیعى اغوا میکردند .انرلیسیها

ناالئون در ارواا شکسهت خهورد و انرلسهتان توانسهت

نی تالش میکردند اگران را در داگرۀ متصهرفات بالرعهل

اس از بیست سا نرس راحتی بکشد ،سیاست خود را

خود ،محدود کرده و از ایشروی در جههت افغانسهتان،

تغییر داد .انرلیس تصمیم گرفت هرات و بلوچسهتان را

سیستان ،مکران و تصرف مجدد سرزمینهای خود منهع

از اگههران جههدا سههازد و حههرگم امنیههت جدگههدی ،بههرای

کنند (کهاظم زاده .)95 :9929 ،اگهن امهر سهبب شهد تها

هندوستان به وجود آورد .به منظور اجرای اگن سیاست،

آخرگن بار در زمان فتحعلی شاه،مسئلۀ افغانسهتان باعهث

آنها شروع به تحرگک و اغهوای افغهانهها علیهه اگهران

برقراری روابش دگپلماتیک با انرلستان شود .فتحعلیشاه

کردند (طباطباگی مجد.)681 :9929 ،

عباس میرزا را برای سروسامان دادن به اوضاع خراسان و

هرات را ج

با وجود کوتاهیهای انرلیسیها در انجهام تعههدات

سرحدات آن که به سند منتهی می شهد ،عهازم آن دگهار

خود که کرزن بهدرستی دربارۀ آنها مینوگسهد« :مها بها

کرد .همهین فرمهان باعهث شهد تها انرلیسهی هها بهرای

اگران عهدنامهها بستهاگم و تعهدات سهنرین تههاجمى و

جلوگیری از اگن خیا دولت اگران ،دست بهه اقهداماتی

دفاعى برعهده گرفتهاگم؛ اما وقتى کهه نوبهت اگرها بهه

ب نند (محمود .)966/9 :9925 ،انرلیسیها براگن تصهور

عهههد فههرا آمههد از زگههر بههار مسههؤولیت گرگختهههاگههم و

بودند که اگر اگران هرات را متصهرف شهود ،مهیتوانهد

بدگنوسیله از روابطى که خود بانى آن بودهاگم راه فهرار

بهآسانى قندهار و کابل را تسخیر کند؛ در نتیجه ،دولهت

جسته اگم» (کرزن ،)266/6 :9958 ،فتحعلی شاه همهواره

روسههیه نیهه بههدون هههی مشههکلی ،نرههوذ خههود را در

بهه تعهههدات خهود عمههل مهیکههرد .چنهانکههه در سهها

افغانستان مستقر میسازد (ساگکس .)6/121 :9958 ،بهه

9619ق9562/م ،که اوضاع در افغانسهتان نهاآرام بهود و

همین علت ،کمبهل ( )Campbellاگلچهی انرلسهتان ،در

ق لباشان کابل با فرستادن حسهینعلی خهان جوانشهیر ،از

نامهای به عباسمیرزا ،مضهرات حملهه بهه افغانسهتان و

تعدگات برادران فترخان بارک اگی و غلبه رنجیتسهنره

خوارزم را بیشهتر از منهافع آن ذکهر کهرد (میرزاصهالر،

در کشمیر شکاگت کردند و از وی خواستند تا گکهی از

 6/991 :9928و )998؛ امهها عبههاسمیههرزا در ااسههخ ،بههه

شاه ادگان را با لشکری روانۀ افغانستان کند ،بهه علهت

تشههرگر واقعههۀ لشکرکشههی بههه خههوارزم و شکسههت

ااگبندی به قرارداد دوستی با انرلسهتان ،بهه درخواسهت

گارمحمههدخان و مطیههعشههدن سههرداران قنههدهار ،کابههل،

آنههان تههوجهی نکههرد (شههیرازی 9/612 :9958 ،و 612؛

ایشاور و غ نین ارداخت (میرزاصهالر 6/918 :9928 ،و

هههههداگت 9/2189 :9958 ،و 2186؛ اعتمادالسههههلطنه،

.)919

9/9811 :9922؛ کاتبه اره.)9/989 :9926 ،
ایروز ها روسهیه بهر اگهران و تسهلش بهر قرقهاز،
دولت شکست خوردۀ قاجار را تحرگک کرد برای اعهادۀ
حیثیت ازدسترفتۀ خود ،به تصرف سرزمینهای دگرهر

لشكرکشی محمدشاه بزه هزراو و اعمزال سیاسزت
ایجاد چالش و تهدید توسط انگلیسیها
محمدشههاه کههه در وااسههین سهها هههای سههلطنت

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

فتحعلههیشههاه ،تنههها بههه علههت وفههات اههدرش ،گعنههی

بودند تا با بهره برداری از تماگالت دولهت اگهران بهرای

عباسمیرزا ،در جمادیالثانی سها 9611ق/اکتبهر 9599

گسترش مرزهای شرقی خود ،نیروهای خهود را از اگهن

و درخواست قائممقام و سران سهپاه ،طهی مصهالحه بها

طرگقبه هند برسانند (مارکس99 :9952 ،؛ ر :. .کهدی،

کامران میرزا از هرات عقب نشینی کرده بود ،در نخستین

 .)11 :9958از نظر انرلیسیها ،ایشرفت اگران در خها

سهها سههلطنت خههوگش ،بهها نقههک عهههدهای مکههرر و

افغانستان ،همانا ایشهرفت روسهها در آن کشهور بهود.

مداخالت کامران میرزا در حدود خراسان مواجه شد .به

مسئلهی هرات برای اولینبهار منهافع اگهران و انرلهیس را

همین علت ،محمدشاه برآن شهد تها بهرای تنبیههکهردن

مخالف گکدگرر قهرار داده و منهافع اگهران و روسهیه را

کامران میرزا ،عازم هرات شود؛ اما کامرانمیرزا با ارسها

مشتر

ایشکش و درخواست عرو ،مانع از آمدن وی به ههرات

هرات بهرای انرلسهتان و کمپهانی هندشهرقی ،از چنهان

شد (اعتضادالسلطنه .)51 :9928 ،در اگن زمهان ،دولهت

اهمیتی برخوردار بود که از آن به عنوان کلید هندوستان

انرلستان و لرد االمرستون ( )Palmerstonبا آگهاهی از

(مارکههام998 :9921 ،؛ کههرزن212/6 :9958 ،؛ انرلههیش،

نیات محمدشاه ،الیس را مأمور کردند تا ضهمن عهر

 )81 :9959و نقطۀ تقاطع تمام طرق واصله به هنهد نهام

تبرگک آغاز سهلطنت او ،خاطرنشهان کنهد کهه هرگونهه

میبرند .حملهه بهه هنهد و محافظهت از هنهد ،در گهرو

اقدام خصهمانه بهر ضهد ههرات ،در حکهم دشهمنی بها

تملک هرات (هنت 99 :9962 ،و  )91و سقوط ههرات،

انرلسههههتان اسههههت .الههههیس در نامههههۀ 99نههههوامبر

در حکم به صدا درآمدن ناقوس مهر

هندوسهتان بهود

1/9598شعبان ،9689به االمرستون نوشت :شهاه قاجهار

(کارلوتی  .)89 :9981 ،عالوه براگن ها« :هرات حاصلخی

همچون دورۀ صروی ،خود را در حاکمیت بر ههرات و

بود و انبار آسیای مرک ی نامیده میشد .دارای موادخهام

قندهار ذی حهق مهی دانهد (طهاهری .)916/6 :9981 ،او

مورد نیاز جنگ از جمله آهن ،سهولرات ،سهرب ،الهوار

نقشهههای عههرگک و طوگههل ،بههرای جنههگ افغانسههتان و

فراوان و نیترات اتاسیم بود؛ بنابراگن هر فاتر هند ،ابتدا

تصرف آن مملکت ،حاضهر دارد و وزرا اگهران عقیهده

هرات را به گغمها مهی بهرد» (انرلهیش .)81 :9959 ،بهه

خا اگران است (محمود:9925 ،

همین علت ،انرلیسیها برآن شدند تا مهانع لشکرکشهی

 .)912/9سپس در نامۀ 98دسامبر5/9598رمضهان،9689

محمدشاه ،به هرات و تصرف آنجا شوند .در اگن زمان،

از کوتههاهی کههامرانمیههرزا در انجههام تعهههداتش و قصههد

روس ها برای آنکه توجه دولت اگران را از منطقۀ قرقهاز

محمدشاه برای لشکرکشی بهه ههرات خبهر داد (هنهت،

منحرف کنند و نروذ خود را در آسیای مرک ی گسترش

 .)2 :9962الیس معتقد بود ،همینکهه ههرات ج ئهی از

دهند ،اگرانیان را برای فتر هرات تشوگق میکردنهد .بهه

دارند که تا غ نه ج

خا

اگران شود ،روس ها براساس عهدنامه ترکمنچهای

جلوهداد (اتحادگه .)88 :6898 ،در اگهن زمهان،

همهههین علهههت ،بهههه وزگرمختهههار خهههود ،سهههیمونی

محق می شوند که در آنجا کنسولرری تأسهیس کهرده و

( )Simonitchمأمورگههت دادنههد تهها اگههران را بهها وعههدۀ

با سراسر افغانستان مکاتبه کننهد و از تمهام کارهها سهر

مساعدت ،برای حمله به هرات تحرگهک کنهد (قاظیهها،

درآورند (طاهری.)918/6 :9981 ،

)12 :9958؛ زگرا عقیده داشهتند کهه اگهر محمدشهاه در

به عقیدۀ فرستادگان انرلیسی و مقامهات مسهئو در

جنگ هرات مغلوب شهود ،تضهعیف شهده و بهه آنهها

هنههد ،وقههوع جنههگ در هههرات بهها زمینهههسههازی و

محتاج می شود و اگر ایروز شود ،باعث بهروز اخهتالف

دسیسهچینی روسها در ارتباط بود؛ زگرا روسها بهرآن

بین اگران و انرلیس میشهود؛ اهس وقهوع اگهن ههر دو
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اتراق ،به نرع آنها بود (مارکام 969 :9921 ،و .)966

( .)Morrison, 2014: p 262وگدر نامهای محرمانهه بهه

سههرانجام چههون کههامرانمیههرزا دگرههر بههار« ،طرگههق

االمرستون ،اگن گونه ابراز نررانی کهرد :اگهر دولهت مها

عبودگت موروثی نسبت بدگن دولت ابد مدت از دسهت

مانع از ایشروی اگران به سوی افغانستان نشود ،بهزودی

داد و به برده گرفتن و اسیربردن رعاگای خراسان دسهت

با خطر روگاروگی با اگران و روسیه در افغانستان مواجهه

تطاو دراز کرد و به تسخیر سیستان که گکی از احرهاد

خواهد شد .با موفقیت اگران در تصرف ههرات ،امیهدی

صرارگه در آن حکمران و اظهار انقیاد به شاهنشاه اگهران

برای حرهظ موقعیهت مها در افغانسهتان گها اگهران بهاقی

می نمود ،لشکر کشید ،به حکم اادشهاهی گرلیغهی بلیه

نخواهد ماند و در کوتاه مدت ،کنتهر آسهیای میانهه از

محتوی بر تهدگد و تخوگف به کامرانمیرزا مرقوم افتاد»

دست ما خارج خواهد شد .اما اگر ما ههرات را نجهات

(هداگت .)5911/98 :9958 ،مجموعهه عوامهل مهؤثر در

دهیم ،امنیت همۀ افغانسهتان تهأمین مهیشهود ( Adler,

مصممشدن محمدشاه بهرای لشهکرکشهی بهه ههرات را

.)1974: 189-190

میتوان اگنگونه برشمرد:

مکنیل همچنین ،بها تهرس از اگنکهه مبهادا سهرداران

اقههدام کههامرانمیههرزا و وزگههرش گارمحمههدخان ،در

افغان بها دولهت اگهران متحهد شهده و بها اسهتیالی بهر

وگههرانکههردن اسههتحکامات غورگههان (سههاگکس:9958 ،

رنجیتسنره وارد هند شوند ،دولتمهردان انرلیسهی را

 )121/6و گماشهههتن منصهههوبانخود در رأس کارهههها

واداشت تا الکساندر بارن ( )AlexanderBurnesرا ن د

(واتسن)686 :9918 ،؛ دادن جواب منری به درخواست

دوستمحمدخان در کابل و مسهتر لهی ( )Liechرا بهه

محمدشاه ،برای آمدن به تهران؛ تهالش بهرای اتحهاد بها

قندهار بررستند .انرلیسیها همچنین ،شاهشجاع مخلهوع

ب رگههان اگههالت حههوالی هههرات ،در ضههدگت بهها اگههران

را وارث حکومت افغانسهتان معرفهی کردنهد و بهه وی

(رگاضهههیههههروی)62 :9921 ،؛ درگافهههت عهههراگک

بهههرای بیهههرونآوردن حکومهههت آنجههها از دسهههت

دوست محمدخان ،حاکم کابهل و کههند خهان ،حهاکم

دوست محمدخان و امرای قندهار قو مساعدت دادنهد

قندهار مشتمل بر فرمانبرداری و استدعا برای آمهدن بهه

(کاتههبههه اره959/9 :9926 ،؛ اعتضادالسههلطنه:9928 ،

خراسهههان بهههرای تصهههاحب بهههالد ضهههمیمۀ اگهههران

 .)51بههارن مههامور بههود تهها نقشهههای کامههل از اوضههاع

(هداگت5911/98 :9958،؛ اعتضادالسلطنه112 :9928 ،؛

افغانستان تهیه کند و از می ان نروذ سیاسی اگرانیهها در

خورمهههوجی62 :9911 ،؛ سهههیمونی )965 :9989 ،؛ و

کابل ،ارده بردارد .با اقدامات بارن  ،دوسهت محمهدخان

سرانجام تصهور حماگهت روسهیه از اگهران ( Uluerler,

به انرلیسی ها قو همکاری داد و حتی اذعان کهرد کهه

.)2015: P 809

تمام تالش خود را برای جلب مساعدت بهرادرانش در

اطالع از نیت محمدشاه برای لشکرکشی به ههرات،

قنهدهار ،بهه کهار مهیگیههرد .لهی نیه از قنهدهار بههرای

سبب شد تا مکنیل ( ،)Mcneilوزگرمختار انرلستان کهه

فرمانررمای هند نوشت که :امرا قندهار را از اگران جدا

قبالً رسالهای جنجالی ،بها عنهوان ایشهروی و موقعیهت

و آن ها را بهه حماگهت دولهت انرلهیس مطمهئن کهردم

کنونی روسیه در شرق منتشر کرده بود ،روسها را متهم

(محمهههود 988/9 :9925 ،تههها  .)981در ههههرات نیه ه ،

کند که برای ایشبرد سیاستهای توسعهطلبانه خهود در

«انرلیسی ها چندی ایشتر از اقدام های مکنیل ،اهاتینجر

شرق ،از ادعای حاکمیت اگران بر دولت افغانی ههرات،

( )Pottingerنامی را به لباس مالی اسهالمی درآورده و

به عنوان اب اری بهرای تهدگهد هنهد ،اسهتراده مهیکننهد

روانۀ هرات نموده بودنهد .وی خهود را مولهوی هنهدی

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

گرته و حجره درسی باز کهرده و بهه تهدرگس و تعلهیم

به ر

طههالب مههیارداخههت و چنههان در د کههامران و وزگههر

صاحب منصبان روسی و انرلیسی خهود را بهه اردوگهاه

گارمحمدخان جای باز کرده بود که ههر چهه مهیگرهت

محمدشاه رساندند و دست به تکااوههاگی علیهه منهافع

آنان قبو داشهتند و ههر چهه او مهیکهرد از آن عهدو

کشور رقیب زدند (کاظمزاده .)95 :9929 ،سهیمونی در

نمیکردند» (کاتبه اره.)959/9 :9926 ،

خاطرات خود مینوگسد :برآن بوده است تها محمدشهاه

دو ماه ایش از حرکت محمدشاه بهه سهوی ههرات،

ارواههاگی ،دربههاره اگههران بههه اوج خههود رسههید.

را از لشکرکشی بهه ههرات منصهرف سهازد؛ امها علهت

الیس ،وزگرمختار وقت انرلیس در تهران ،ضمن ارسها

موافقت خود را با اگن نقشه ،اطمینان شاه به حسننیهت

نامهههای در تههارگخ 62آورگههل98/9592محههرم ،9689بههه

او و علل متقن شاه بهرای لشکرکشهی بهه ههرات بیهان

االمرستون راجع به تصمیم محمدشاه برای ع گمهت بهه

می کند (سیمونی  999 :9989 ،و  .)996سیمونی معتقد

سوی هرات چنین نوشت« :آرامبودن مرزهای جنوب و

بود روسیه باگد با اگجاد دولت افغانی حائل و قدرتمند،

غرب اگران ماگه د آساگی و آزادی شاه و تقوگت اوست

تحههت سههلطه اگههران و حماگههت روسههیه ،بهها تههالش

که به ههر طهرف بهرود بهه خهاطرجمعی عمهل نماگهد»

انرلیسیها برای تحتالشعاع قراردادن قدرت روسیه در

(محمود862/6 :9925 ،؛ آدمیت .)25 :9925 ،در واقهع،

آسیای مرک ی مقابلهه کنهد (.)Morrison, 2014: p265

فحوای نامۀ الیس اگن بود که باگهد بها اگجهاد نهاامنی در

وی ضمن تشوگق محمدشاه ،برای ادامهه دادن محاصهرۀ

مرزهای جنوب و غرب اگران ،مانع از توجه محمدشهاه

هههرات و اههذگرش مسههوولیت آن ،حاضههر شههد بههرای

به هرات و دگرر نواحی شرق خراسهان شهد .سهرانجام

مصارف سپاه مبالغی وجه نقد بهه دولهت اگهران قهر

محمدشاه در ماه ربیع الثانی9592/9689م ،عهازم ههرات

بدهههد و آجههودان مخصههو ،خههوگش ،بالرنبههر

شد .همزمان ااتینجر با اظهار کرامات ،از مکتوبهاتی کهه

( )Belanbergرا مامور فرماندهی قوای محاصهره کننهده

مخریانه به وی می رسید ،نه تنها اخبار خروج محمدشاه

کند (واتسن .)685-682 :9918 ،سهیمونی حتهی قهو

از تهران تا ورود به هرات را به مهردم مهیداد ،بلکهه بها

داد که اگر قشون اگران هرات را مرتوح سازد ،کشورش

اگجاد خوف و هراس در کامرانمیهرزا ،وی را بهه تهیهۀ

طلبی را که بابت خسارت جنگ در گرجستان از دولت

اسباب قلعهداری تشوگق میکهرد (کاتهبهه اره:9926 ،

اگران دارد ،ببخشد (مارکام 969 :9921 ،و .)961

 .)959/9محمدشاه ابتهدا قلعهه غورگهان را فهتر کهرد و

مدتی اهس از ورود سهیمونی  ،کاایتهان وگتکهووگ

سپس ،عازم محاصرۀ هرات شد (اعتمادالسهلطنه:9922 ،

( )Witcovichنی به اردوی شهاه قاجهار ملحهق شهد و

9295/9؛ هههههداگت5698 /98 :9958 ،؛ خورمههههوجی،

ورود سپاه روس به استرآباد و اشترا مساعی آنهان بها

 62 :9911و  .)62در 92رمضهههههههههان 9592/9689م،

سپاه اگهران ،در تصهرف ههرات را اعهالم کهرد (هنهت،

سیمونی با شهنیدن خبهر فهتر غورگهان ،ضهمن ارسها

 .)96 :9962وی سپس ،با هداگای فراوان عازم کابل شد

نامه ای به محمدشاه ،فتر غورگان را تبرگک گرهت و آن

و با دوستمحمدخان مالقات کهرد .وگتکهووگ مهامور

شهمرد (قاظیهها 989 :9958 ،و

بود تا بدون دادن هرگونه ایشهنهاد مسهاعدت مسهتقیم،

را سرآغاز فتحی به ر

989؛ نصیریمقدم 88 :9921 ،و .)82

حکام افغانی کابل و قندهار را بهرای اگجهاد اتحادگههای

بهها محاصههرۀ هههرات توسههش محمدشههاه در مههاه

قدرتمنههد بههر ضههد انرلسههتان ترغیههب و تشههوگق کنههد

نوامبر9592م /شعبان9689ق ،تغییر سیاسهت دو قهدرت

( .)Morrison, 2014: p275در اگهن زمهان ،نامههای از
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محمدشاه به دوست محمدخان رسهید ،مبنهی بهر اگنکهه

اگن مرحله ،به بار نشسته بود؛ اس عهالوهبهر خسهاراتی

مواظب فرگبکاری بارن باشد .او نی دوسهتی بها دولهت

که در نتیجۀ محاصره هرات به دولت اگران وارد آمهد و

روس را ارجر دانست و بارن را از کابهل بیهرون رانهد

روابطش با دولت انرلستان تیره شد ،روسها گک قطعه

(کاتب ه اره .)956/9 :9926 ،مدتی اس از رفتن بهارن ،

از خهها اگههران (مارکههام)968 :9921 ،گعنههی ج اگههر

دوستمحمدخان در نامههای بهه حهاجمیرزاآقاسهی ،بهه

آشههوراده (ر : .شههمیم 682 :9958 ،و  )685را بههدون

تشهههرگر چرهههونری بازگردانهههدن بهههارن و اهههذگرفتن

زحمههت تصههاحب کردنههد .دربههاره نقههش روسههها در

وگتکووگ  ،سریر روسهیه ارداخهت (کاووسهی عراقهی،

لشکرکشههی محمدشههاه بههه هههرات ،باگههد افهه ود کههه

25/92 :9959؛سهههند شهههماره .)1نپهههذگرفتن شهههراگش

حماگتهای روسیه از دولت اگران در اگن زمان ،نه تنهها

دوست محمدخان برای حراظت از افغانسهتان در مقابهل

بلندمدت نبود ،بلکه صرفاً در جهت حرظ منافع تجاری

حمله اگران و واگهذاری ایشهاور بهه او ،سهبب شهد تها

و مشروع آن ها در اگهران و آسهیای مرکه ی بهود و نهه

انرلیسیها بارن را به هندوستان احضار کنند .امری کهه

مقدمهای برای حمله به هند (.)Morrison, 2014: 263

باعث شد وگتکهووگ در کابهل تنهها بمانهد و سیاسهت

درآنسو ،با گذشهت چنهد مهاه از محاصهرۀ ههرات،

روسههیه بههر انرلسههتان ایشههی بریههرد (محمههود:9925 ،

کامران میرزا و وزگرش ،گارمحمدخان ،در مضیقه افتادند

 .)982/9ساگکس درباره علل ناکامی بهارن مهینوگسهد:

وحاضر به اذگرش شراگش محمدشاه برای صلر شهدند.

«اگر بارن را گذارده بودند که ایشنهادات خود را عملى

اما ااتینجر با درآوردن لباس مالگهی از تهن و رفهتن بهه

کرده و تجربیات خود را به مورد عمهل برهذارد شهاگد

ن دشان ،مانع از رفتن آنان به سوی محمدشاه شد .او بها

می توانست سردارها قندهار و امیر کابل را آشتى داده

بذ و بخشش او  ،آن ها را وادار به نقک عهد و ادامه

و برج و بارو محکمى در افغانستان در مقابهل حملهه

جنگ کرد (کاتب هه اره 959/9 :9926 ،و  .)951مهدتی

اگران و تحرگک ها روسیه براا دارد» (ساگکس:9958 ،

بعد ،کامرانمیهرزا و وزگهرش بها تحرگهک مالعبهدالحق

.)122/6

اشتکی و صدور فتوای جهاد ،جنگ بها محمدشهاه را از

در اگههن زمههان ،دولههت انرلسههتان سههریر خههود در

سر گرفتند (سپهر22/6 :9992 ،؛ اعتمادالسهلطنه:9922 ،

را مأمور مذاکره بها نسهلرود ()Nesselrode

 9216/9و 9219؛ رگاضیههروی .)61 :9921 ،آنهها بها

صدراعظم روسیه ،کرد؛ چون ادامههگهافتن فعالیهتههای

اگن اقدام ،نه تنها کاری از اهیش نبردنهد ،بلکهه «امهرای

سیمونی و وگتکووگ ممکن بود دگپلماسی انرلستان را

افاغنه باز از در مداهنه درآمده از استیمان سهخن گرتنهد

با مشکالت جدی مواجهه سهازد و حتهی ائهتالف ضهد

و بههادر جنههگ شههقاقی را شههریع خواسههتند» (هههداگت،

انرلیسی بین اگران و امرای کابل و قندهار بهه وسهاطت

)5611/98 :9958؛ اما اس از رفتن و بازگشتن بیفاگهده

روسها ،به تهدگدی بهرای مرزههای شهما غربهی هنهد

شقاقی و آصفالدوله به هرات ،آنها به مقاومهت ادامهه

مبد شهود ( .)Volodarsky,1985:118در اگهن موقهع،

دادنههد (سههپهر25/6 :9992 ،؛ اعتضادالسههلطنه:9928 ،

نسلرود صالح نمی دانست دولتش بها انرلسهتان درگیهر

.)128

اطرزبور

شود؛ اس دستورات خود به دو نرر مهذکور را انکهار و

در اگن زمان ،فرستادگان دوستمحمدخان و حکهام

سیمونی را معه و کهرد (مارکهام 961 :9921 ،و 968؛

سیستان ،انجاب و خوارزم با تحف و ههداگای فهراوان،

ر :. .هنت)61 :9962 ،؛ اقدامات فرستادگان روسیه در

گکی اس از دگرهری وارد لشهکرگاه محمدشهاه شهدند

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

(سههههپهر25/6 :9992 ،؛ هههههداگت5618/98 :9958 ،؛

زمان ،نه به نام دولت انرلهیس بلکهه بهه نهام حکومهت

اعتضادالسلطنه .)122 :9928 ،کهند خان نی برای اع ام

انرلیسی هند فعالیت میکرد؛ زگرا تا اگن زمهان ،مکنیهل

سپاه قندهار ،به منظور خدمت در کنار سهپاهیان قاجهار،

به علت دستورات متضادی که از لندن درگافت میکهرد،

اعالم آمادگی کهرد و بها دسهتور شهاه قاجهار ،اسهرش

قههادر بههه انجههام هههی اقههدامی نبههود .بههرخالف موضههع

محمهدعمرخان را بهرای مقابلههه بها جههال الهدگن ،اسههر

االمرستون که به او تکلیف میکهرداز تبهدگل مناسهبات

کامران میرزا ،روانۀ فراه و اسر ار کهرد (ههداگت:9958 ،

اگران و هرات به موضوع گک منازعه ارهی کند ،اوکلند

 5618/98تا  .)5612با شکسهت جهال الهدگن ،کهار بهر

( ،)Aucklandحکمران هند ،از او میخواسهت تها شهاه

محاصرهشدگان هرات سهختتهر شهد (اعتمادالسهلطنه،

اگران را از تعقیب عملیهات نظهامی در ههرات منصهرف

 9211/9 :9922و  .)9218کههههامرانمیههههرزا ضههههمن

کند (مارکس.)99 :9952 ،

درخواست صهلر و گرهت وگهو بها حهاجی عبدالصهمد

سرانجام مکنیل با وگرانشدن بسیاری از نقهاط قلعهۀ

محالتی ،فرستادۀ محمدشاه ،حاضر به تسهلیم شهد؛ امها

هرات ،ضمن درخواست سه روز آتش بس ،با موافقهت

مکنیل او را از اگن اقدام منع کرد (سهپهر25/6 :9992 ،؛

محمدشاه ،همراه با مهدی خان قراااباغ روانه هرات شد.

رگاضیهروی99 :9921 ،؛ اعتضادالسلطنه.)121 :9928 ،

وی برخالف قو خود ،کامران میهرزا و وزگهرش را بهه

مکنیل حتی« :کامرانمیرزا را به صبوری د همهی داد و

مقاومهههت تشهههوگق کهههرد و انجهههاههههه ار روایهههه

به ارسا زر و نقد و اجناس مأکوالت تقوگت همی کرد

(28,500,000رگا ) به آن ها داد تا در مدت آتهش بهس،

و کس به شهر فرستاده در محاربات شهرگان را حماگت

قلعه را مرمت کنند؛ همچنین به آنها گرهت اگهر تها دو

همی نمودند و به قهو و زبهان آنهان را حمیهت همهی

مههاه دگرههر مقاومههت کننههد ،اقههدامات نیههروی درگههاگی

ف ود» (هداگت.)5689/98 :9958 ،

انرلسههتان در جنههوب اگههران ،محمدشههاه را وادار بههه

مکنیل سپس ،در گرت وگهو بها محمدشهاه ،تسهخیر

عقههبنشههینی مههیکنههد (اعتضادالسههلطنه 156 :9928 ،و

هرات را مسبب بروز آشرتری در هندوستان بیان کرد و

159؛ سپهر59/6 :9992 ،؛ کاتب هه اره.)681/9 :9926 ،

از وی خواست تا بهه علهت اتحهاد دولتهین انرلهیس و

اقههدامات مکنیههل بههه همههراه دسههتریری ایههک سههرارت

اگران ،از محاصره هرات دست بردارد گا آمادۀ مشهاجره

انرلیس که مرتباً گه ارش اخبهار اردوی اگهران را بهرای

شود (سپهر25/6 :9992 ،؛ کاتبهه اره.)682/9 :9926 ،

افسران انرلیسی مدافع ههرات ارسها مهیکهرد ،باعهث

در اقهدامات مکنیهل چنهین

ناراحتی و عصبانیت محمدشاه شد .مکنیل نی بها اعهالم

مینوگسد« :چون از تسهخیر شههر ههرات چیه ی بهاقی

قطهع روابهش سیاسهی ،ههرات را تهر کهرد (مههدوی،

نمانده بود ،مرسدان خارج و داخل تهدبیری اندگشهیده،

 618 :6898و  .)619او در راه رفههتن بههه تهههران ،بههرای

گوش د جناب مکنیل نمودند که اگهر ههرات مسهخر و

ع گمهههت بهههه لنهههدن ،در زنجهههان نامههههای بهههرای

مرتوح شود ،هماناکه به واسطه رابطهه و اتحهاد دولتهین

حاجی سیدمحمدباقر گیالنی ،معروف بهه شهرتی کهه در

بهیتین اگران و روسهیه ،سهپاه روسهیه را معبهری جههت

اصرهان سهکنی داشهت ،ارسها کهرد (ههداگت:9958 ،

عبور بهه بهالد افغانسهتان و طخارسهتان حاصهل آگهد و

.)5688/98شرتی بانروذترگن و مشههورترگن مجتههد آن

شههاگد مصههلحت دولههت بهیههه انرلههیس نباشههد»

روز اگران بود .انری ۀ اصلی مکنیل از ارسا اگهن نامهه،

(هههداگت 5681/98 :9958 ،و  .)5688مکنیههل در اگههن

ارعاب شاه و دولت ،با حربهۀ دخیهلشهمردن علمها در

هداگت درباره عامل محر

بالمه
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امورخارجه و سپس ،جلب دوستی و اطمینهان شهرتی و

اگر خبر فتر هرات بهه آن هها برسهد سهر بهه نافرمهانی

ممانعت از عکسالعمهل احتمهالی علمها و تلقهی اگهن

برآورده و کارداران دولت ما را اخهراج خواهنهد نمهود.

بحران به عنوان خطری برای امنیهت امیهت اسهالم بهود.

اگنک کشتی های ما تا ج گره خار

اهیش آمهده و مهن

مکنیل با ایشدستی در ارسا اگن نامه ،قصد داشهت تها

اکنون به شما اعالم جنگ میکنم و اگر از هرات دسهت

شههاه قاجههار را از اسههتراده احتمههالی از حکههم جهههاد

برندار گهد از سهوی فهارس بهرای جنهگ آمهاده شهوگد»

روحانیان محروم کند (امانت 92 :9921 ،و  .)92مکنیهل

(سپهر 51/6 :9992 ،و  .)18مدتی بعد ،قاصدان اع امهی

حتی در توضیحات خود بهه شهرتی« ،منهافع شهاه را از

حکام فارس و کرمان محمدشاه را از آمدن کشهتیههای

منافع ملت جدا گرفت و خاطرنشهان کهرد کهه دعهاوی

انرلیسی به درگای عمان و تصرف ج گره خار مطلهع

انرلستان تنها متوجه شهاه و مشهاور ن دگهک اوسهت و

کردند .سرانجام محمدشاه در 92جمهادی االخهر 9688

ملت اگران می تواند به حماگت برگتانیا دلررم و امیهدوار

ق 62 /اگوست  ،9591بعد از ده ماه محاصره ،هرات را

باشد .منظور از اگن اظههارات ،تحرگهک بهه شهورش و

رها کرد و عازم تهران شهد (سهپهر 55/6 :9992 ،و 51؛

اگجاد فتنه و فساد در جامعه روحانیت بهود .امها شهرتی

اعتضادالسهههلطنه 112 :9928 ،و 115؛ ههههداگت:9958 ،

غافلریر نشد و با ااسخ فوقالعاده منطقی قهدر و اعتبهار

.)5682/98

سیاستمدار انرلیسی را اهاگین آورد» (سهیمونی :9989 ،

باگد اعتراف کرد کهه در اگهن تهارگخ ،در راس امهور

 .)928در واقع ،مکنیل برآن بود تا ضمن اگجاد جهداگی

اگران ،مرد سیاسهی مقتهدر و سهپاهی کارآمهدی وجهود

بین دولت و ملت اگران و محدودکردن ن اع بهه گکهی و

نداشت .فقدان قائم مقام فراهانی کهه طهراح نقشهه فهتر

سر آشهتیبا دگرهری ،عکهسالعمهل طهرفین را در برابهر

هرات بود ،به عنوان کسی کهه مهیتوانسهت منشها اثهر

اقدامات انرلیسیها ،به حداقل برساند و مهانع از اتحهاد

شود ،کامالً محسوس بود .نبود نظم و ترتیب در اردوی

آن دو نی شود.

محمدشهههاه و وجودنداشهههتن اترهههاقنظهههر در بهههین

مکنیهههل سهههپس ناگهههب دوم خهههود ،اسهههتودارت

صاحبمنصبان اگرانی سبب شد تها محاصهره ههرات ده

( )Stoddartرا روانۀ هرات کهرد (سهپهر59/6 :9992 ،؛

ماه طو بکشد .درحالی که در اواگل جنگ ،تمهام امهرا

رگاضهههیههههروی99 :9921 ،؛ اعتمادالسهههلطنه:9922 ،

افغانستان،ج کامران میرزا و وزگهر او ،خواههان اادشهاه

 )9218/9و بعد محرمانه به کامران میرزا ایغام داد« :مبادا

اگران بودند؛ اما طوالنی شدن محاصره عامهل اصهلی ،در

شما به اادشاه اگران اطاعت نماگید گا در محاربه و نه اع

ناکههامی قشههون اگههران و از سههرگیری دسیسههههههای

و جدا کوتاهی داشته باشهید کهه نتهاگج شهما بهر بهاد

انرلیسههیههها بههود (محمههود .)929/9 :9925 ،عههالوهبههر

خواهد رفت .اگن قدر خودداری نماگید تا من بهه لنهدن

تصرف خار

به وسیله ناوگان انرلستان و تهدگد آنها

برسم و اسباب مراجعت اادشاه اگران را فهراهم نمهاگم».

برای حمله بهه فهارس و دگرهر منهاطق جنهوب اگهران،

(رگاضی ههروی .)99 :9921 ،اسهتودارت در مکاتبهه بها

عوامل دگرری را نی میتوان در ناکامی محمدشاه ،برای

دولتمردان اگران ،ضمن اعتراف به صدق سخنان آنها و

تسخیر هرات و عقبنشینی از آنجا دخیل دانست ،اگهن

بیان تخلرات دولت خهود از عهدنامهه ههای منعقهده بها

عوامل عبارت است از :شهورگدن اههالی اصهرهان علیهه

اگران ،چنهین گرهت« :هنهوز ههرات فهتر نشهده ،مهردم

والی آنجا؛ حملۀ بیدلیل علیرضاااشها ،وزگهر بغهداد بهه

هندوستان طرگق سرکشی در ایش گرفتهانهد .بهیگمهان

محمره گها خرمشههر (خورمهوجی)62 :9911 ،؛ وقهوع

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

جنگ و درگیری داخلی در همدان و توگسرکان (قاجار،

9286/9 :9922؛ سههپهر998/6 :9992 ،؛ قاجههار:9962 ،

)621 :9962؛ مواجه شدن سپاه قاجار بها کمبهود آذوقهه

 625و  .)621هههدف انرلیسههیههها از لشکرکشههی شههاه-

(واتسههن)682 :9918 ،؛ اقههدام آسههتین لیههارد ( Austin

شجاع ،عالوه بر تصرف ممالک سند و اشغا افغانستان،

 )Liardدر تحرگککهردن محمهدتقیخهان ،رئهیس اگهل

مسلرکردن ممالک آسیای مرک ی علیه دولت اگران بهود

بختیاری (شمیم )912 :9958 ،و دگرر افهراد و قباگل،بهه

(محمههود 951 :9925 ،و  .)918انرلیسههیههها سههپس،

شورش ،به بهانهۀ اختالفهات مهذهبی؛ اشهتیبانینکهردن

ااتینجر را روانهه ههرات کردنهد تها در سهاگۀ ارداخهت

روسها از دولت اگران (.)Uluerler, 2015: P 809

هرته ار سکۀ طال به کامرانمیرزا ،برای مرمت ههرات،

محمدشاه به دنبا مراجعت از هرات ،آجودانباشهی

در آنجا نی رخنه کننهد؛ امها گارمحمهدخان حیلههگرانهه

تبرگههک سههلطنت ملکههه وگکتورگهها و

ااتینجر را از هرات بیرون کرد (سپهر )998/6 ،9992 ،و

را بههرای عههر

شکاگت از مداخالت مکنیل و انعقاد عهدنامه دوستی بها

نقشۀ انرلیسیها را برای نروذ در آنجا عقیم گذاشت.

فرانسه ،روانۀ لندن و ارواا کهرد (سهپهر 29/6 :9992 ،و

تجاوز و تعدی نیروهای انرلیسیِ ملت م شهاهشهجاع

 .)21در لندن االمرستون ،خواسته ههای خهود را در نهه

به مردم افغانستان ،به همراه نیهات آنهها بهرای تصهرف

گ گنه ،کهه شهامل تخلیهه قلعهه غورگهان و نمونههههای

هههرات و فههراه و میمنههه ،کههامرانمیههرزا را واداشههت تهها

دگرری بود ،به آجودان باشی تسلیم کرد و سرانجام ،شاه

شیرمحمدخان را برای شکاگت از بدسلوکی آنها ،روانۀ

قاجار برای بازاس گیری خار  ،بدون چون و چرا ،بهه

تهههران کنههد و خطبههه بههه نههام محمههدشههاه بخوانههد

تمام خواستههای االمرستون تهن داد (هنهت68 :9962 ،

(رگاضیههروی .)92 :9921 ،چنهان کهه سهیر وقهاگع ،از

تا 96؛ واتسن 666 ،9918 ،تا  .)669نامههههای ارسهالی

مراجعههت محمدشههاه تهها اسههتیالی گارمحمههدخان بههر

وزگههههههههههر امورخارجههههههههههه اگههههههههههران ،در

هرات،نشان میدهد سیاسهت دولهت انرلسهتان در اگهن

جمادیاالخهری9688ق/اگوسهت( 9591نصهیریمقهدم،

زمان ،برآن بود تا با نشاندن شاهشجاع بر مسهند شهاهی

 668 :9921و  )662و حهههههههاجمیرزاآقاسهههههههی در

کابل و فرستادن دارسی تود ( )Darcy Toudبه ههرات،

91رجب9688ق69/سپتامبر9591به االمرسهتون ،حهاکی

بههرای تطمیههع گارمحمههدخان ،سراسههر افغانسههتان را

از اذگرش تمامی شراگش اوست (نصهیریمقهدم،9921 ،

تحههتنرههوذ خههود درآورد (طههاهری 618/6 :9981 ،و

 699و .)691

 .)619اما گذشت زمهان و ناکهامی دگراهای شهاهشهجاع

اس از بازگشت محمدشهاه از ههرات ،انرلیسهیهها

همراه با منرعهت طلبهی تهوأم بها ت وگهر گارمحمهدخان،

تمام مساعی خود را به کار بردنهد تها نرهوذ خهود را در

سیاست آنان را محکوم به شکست کرد؛ زگرا بها وجهود

افغانستانرسترش دهند .آن ها در سها 9688ق9591/م،

اگنکه کامرانمیرزا و گارمحمدخان در ماههای جهوالی و

شاه شجاع را بعد از مدتها تبعید در هند ،با بیسته ار

اوت9688/9591ق ،دو معاهده بها انرلیسهی هها منعقهد

سهههپاهی ،بهههه همهههراه وگلیهههام مکنهههاتن ( William

کردند ،در نامهای بهه محمدشهاه خهود را چهاکران شهاه

 )Macnaghtenروانۀ افغانستان کردنهد .شهاه شهجاع بها

اسالم اناه معرفی کردند .آنها بیان کردنهد کهه تنهها بهه

تسخیر کابل ،دوست محمدخان را به هندوسهتان تبعیهد

علت نیاز به او  ،انرلیسیهها را بهه مملکهت خهود راه

کرد و با تصهرف قنهدهار ،کهنهد خهان و بهرادرانش را

داده اند .در اگن زمان ،حتی باوجود اصرار گارمحمدخان

مجبور کرد به محمدشاه اناهنده شوند (اعتمادالسهلطنه،

و آمههدن بههرادران دوسههتمحمههدخان بههه اگههران ،بههرای
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تقاضای مساعدت و لشکرکشهی مجهدد بهه افغانسهتان،

در روابش اگران با افغانها را داشتند ،امیرکبیر همواره بها

دربار اگران به علت چشم زهری که از انرلیسیها دگهده

قاطعیت مانع و سهد راه آنهها مهیشهد (بهمنهیقاجهار،

بود ،از اگن موقعیهت ههی اسهترادهای نکهرد (محمهود،

.)981 :9958در زمان صهدارت امیر،ایشهرفت سیاسهت

 181/6 :9925تا .)185

اگران در هرات،به حدی رسیده بود که سرارت انرلهیس
هی خبری از اوضاع آنجا نداشت؛ چنانکهه شهیل سهه

انگلیسی ها و سیاست جنگطلبزی و اشزغال جنزو

روز اس از مهر

ایران در دوره ناصرالدینشاه

گافههت (آدمیههت .)262 :9925 ،امهها «خداونههد نبخشههد

گارمحمهدخان ،از اگهن خبهر آگهاهی

در نخسههتین سهها هههای سههلطنت ناصههرالدگنشههاه،

کسانی را که باعث قتل امیر شدند واال با بودن وی نروذ

صدراعظم وی ،امیرکبیر ،با دراگت خود هرات و دگرهر

روس و انرلیس [شاگد] برای همیشه در آسیای مرک ی

شهرهای افغانستان را که فتحعلهی شهاه و محمدشهاه بها

از بین می رفت و [ ]...چه بسا اگر صدارت امیرکبیهر ده

قشون کشی موفق به مطیع کردن حکام آنجا نشده بودند،

سا طو کشیده بود ،نروذ سیاسی دولهت انرلهیس در

«به اطاعت آورد و اگن امیرنشین سرحدی را بهاجگه ار

اگن ممالک برای همیشه از میهان مهی رفهت» (محمهود،

کرد .بهطوریکه خانهای هرات و کابهل و قنهدهار ههر

 .)291/6 :9925امیرکبیر با اعما چنین خشمشهیههاگی

گک برای تقرب به دولت اگران بر دگرهری اهیشدسهتی

کهه بها لیاقهت و کههاردانی وی در سهاماندادن بهه امههور

میکردند و ایشکشهای نقدی و جنسی آنها به دربهار

سیاسی همراه بود ،موفق به حرظ هرات و اعالم تابعیت

اگران میرسید» (مسهتوفی25/9 :9929 ،؛ ر : .محمهود،

امیر آنجا و دگرر نواحی افغانستان شد.

 291/6 :9925؛  .)Uluerler, 2015: P 811سیاسههت

تا گارمحمدخان حاکم ههرات زنهده بهود ،انرلسهتان

امیرکبیر در قبها منهاطق افغانسهتان ،از درخشهانتهرگن

نتوانست با او کنار بیاگد .او دشمن انرلیس بود و اعتقاد

فصو زندگانی سیاسی او بود .وی با تثبیهت حاکمیهت

داشت که افغان ها باگستی با هم متحد شوند و به گهاری

اگههران بههر هههرات ،آنجههارا داخههل تشههکیالت حکومههت

اگران ،سرزمین حود را از وجود عناصر انرلیسهی اها

خراسان کرد .با تضمینکردن حکومت کهنهد خهان ،در

کنند (آدمیت262 :9925 ،؛ ر : .انرلهیش.)28 :9959 ،

های امیر کابل و اجازه دستانهدازینهدادن

او در سا 9625ق9586/م ،ناصهرالدگنشهاه بهه

برابر تعر

با مر

به او ،سردار قندهار را متعهد کرد تا در صهلر و جنهگ

جبههران خههدمات وی و درخواسههت مههردم ،اسههرش

فرمانبردار شاه اگران باشد و مطلقاً با انرلیسیها مهراوده

صههیدمحمدخان را بهها اعطههای لقههب ظهیرالدولههه بههه

نکند .همچنین با مالطرت در حق دوست محمهدخان و

حکومت هرات منصوب کرد .وی با سو تدبیر و رفتهار

تحرگک کردن وی به داشهتن رفتهار کجهدار و مرگه بها

نابخردانه خود ،باعث رنجش مهردم ههرات و تحرگهک

انرلیسی ها ،سیاست ایشروی انرلستان در افغانسهتان را

کهند خان ،برای حمله به هرات شد؛ اما حسامالسلطنه،

کُند و تا حهدودی ابطها کهرد (آدمیهت 296 :9925 ،و

حکمران خراسان ،با اعه ام بهه موقهع نیهرو بهه ههرات،

 .) 299دگپلماسی امیر در مواجهه با افغان هها ،براسهاس

ضمن مجبورکردن کهند خان به بازگشهت بهه قنهدهار،

اصل مدارا و در معامله با انرلیسیها بر ااگۀ حرظ رابطه

باعث ابقا مجدد ظهیرالدوله در هرات شد.

دوسههتی و اتحههاد بههود (طههاهری .)968/6 :9981 ،البتههه

تههرس ناشههی از نتههاگج احتمههالی حاصههل از اعههالم

زمانیکه انرلیسی ها با تحرکات سیاسی ،قصهد مداخلهه

اطاعت حاکم هرات و صهدور فرمهان ناصهرالدگنشهاه،

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

مبنههی بههر الحههاق هههرات بههه خهها اگههران ،واکههنش

و قندهار از اگران فرمان می بردنهد ،از حقهوق اگهران در

انرلیسی هارا برانریخت .چنان که ابتدا لهرد سالیسهبوری

هرات ،در ازای به رسمیت شناخته شدن حق اگران برای

( )Salisburyقطهههههع روابهههههش سیاسهههههی را بهههههه

دفاع از هرات چشم اوشهید .اوبهرای نخسهتین بهار ،بهه

شریعخان،شارژدافر اگران در لنهدن ،اعهالم کهرد؛ سهپس

انرلیسی ها اجهازۀ مداخلهه و حتهی نهوعی نظهارت ،در

شههههیل ( ،)Sheilوزگرمختههههار اگههههن کشههههور ،در

مناسبات دولت اگران با افغهانهها را داد (بهمنهیقاجهار:

ربیعالثهانی /9621ژانوگهه ،9589ایشهنهاد تهر اگهران و

 .)988 :9958به قولی« :هرگاه صدراعظم وقهت اگهران،

را مطرح کرد (هنهت 19 :9962 ،و .)16

به انهدازۀ گهک سهرجوقۀ قشهون انرلهیس معلومهات و

تهدگدهای شیل و اافشاری دولت انرلسهتان بهه نتیجهه

تعصب داشت و میدانست وطن چیست و منافع ملهت

رسید و در همین تارگخ ،موفق بهه انعقهاد قهراردادی بها

اگران کدام است هرگ چنین خطاها و گناههان کبیهره را

آقاخان نوری ،صدراعظم اگران ،شدند .در اگن قهرارداد،

مرتکب نمی شد» (محمود .)289/6 :9925 ،مدتی بعد و

مقرر شد تا زمانی که نیروهای خارجی شههر ههرات را

در مههاه ذیالحجههه/9628سههپتامبر ،9581ظهیرالدولههه

تهدگد نکننهد ،دولهت اگهران مجهاز بهه فرسهتادن سهپاه

محمدکاظمبیگ را با عرگضه ای به دربار ناصرالدگنشهاه

بدان سو نباشد و در صورت هجهوم نیروههای خهارجی

فرستاد و مرتخر به درگافهت خلعهت شهاهانه شهد؛ امها

نی  ،بعد از مداخلهه در ههرات و دفهع دشهمن ،از آنجها

توسش شهیل و تامسهن (،)Tomsenاز کهارداران دولهت

عقب بنشیند .حاکم هرات در ضرب سکه بهه نهام شهاه

انرلیس ،فرگب خورد و خهارج از قهرارداد مهذکور ،بها

اگران و ارسا آن به عنوان ایشکش و کمک نظهامی بهه

آنها به مکاتبه و مراسله ارداخت و طاغی شهد (سهپهر،

حکمران خراسان در صورت نیاز ،مأذون و مختار باشد.

.)691/9 :9992

تصرف خار

در مقابل ،انرلستان متعهد شد هرگ در امهور داخلهی و

در رجب/9629آورگل  ،9588با انتخاب چارل موری

خارجی هرات مداخله نکند و رسو و نامهه نررسهتد و

( ،)Charles Murrayبه عنوان وزگرمختار ،روابش اگهران

اگههر خههالف آن ثابههت شههود ،قههرارداد باطههل مههیشههود

و انرلیس وارد دور جدگدی شد .از همهان آغهاز ورود

(خورمههههوجی998 :9911 ،؛ سههههپهر915 /9 :9992 ،؛

موری به تهران ،شاه و وزرای او ،نظر خوشی به او ابراز

هههههههههههههههههداگت 5215/98 :9958 ،و  .)5211در

نکردند؛ زگرا موری با خود ،هدگه و ایشنهاد برای وام و

واقع،ناخشههنودی و نارضههاگتی انرلسههتان از برقههراری

عهدنامهای که آنها در انتظهارش بودنهد ،نیهاورده بهود.

مناسبات دوستانه و اعالم تبعیت صیدمحمدخان و اقدام

سرانجام مسائل مذکور ،به همراه نادگدهگرفتن تمهاگالت

متقابل ناصرالدگن شاه در ارسا خلعهت و ایهام تبرگهک

آقاخان در انتصابنکهردن میرزاهاشهمخهان ،بهه عنهوان

برای وی ،عامل اصلی برای تالش انرلستان در انعقاد و

وکیل سرارت انرلستان در شهیراز ،سهبب شهکلگیهری

قبوالندن اگن قرارداد به دولهت اگهران بهود ( Uluerler,

مناقشات طوالنی بین موری باشهاه و صهدراعظم اگهران

.)2015: P 811

شد .در نتیجۀ اگن مناقشات ،موری سهرارت انرلهیس را

آقاخان با مشارکت در انعقاد اگن قرارداد ،نشهان داد

تعطیل کرد و با گذاشتن استیون ( )Stevensدر تههران،

کهدر مقاگسه با امیرکبیر ،از اسهتواری سیاسهی چنهدانی

عازم بغداد شد .در اگن زمهان ،حتهی نامههنرهاریههای

برخوردار نیست؛ زگهرا هنرهامی کهه فشهار چنهدانی از

متعدد و بین راهی موری برای کالرنهدن (،)Clarendon

سوی انرلستان متوجه دولت اگران نبود و امرای ههرات

به همراه نامه های ارسالی استیون  ،مهی رفهت تها کابینهۀ
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االمرستون را که فاقد هرگونه اتراقنظری بود ،به جنهگ
علیه اگران تحرگک کند (راگت 692 :9925 ،تا .)669
بهههها کشههههتهشههههدن صههههیدمحمدخان در سهههها

حسام السلطنه ابتدا در  69رجب  9629ق 91/مارس
 ،9582قلعه غورگهان را بها وجهود اقهدامات تهدافعی و
خرابکارانۀ محمدگوسف خان فهتر کهرد (خورمهوجی،

9626ق9588/م و استقرار محمدگوسف خان در ههرات،

)925 :9911؛ سههپس در 62رجههب ،هههرات را محاصههره

کهند خهان ،ابتهدا قنهدهار را

کهههرد و محمدگوسهههفخهههان را کهههه محرکهههان وی

متصرف شهد؛ سهپس ،گکهی از اسهران خهود را مهأمور

دوست محمدخان و کارداران انرلیسی بودنهد (ههداگت،

تجاوز به سیستان وبلوچستان کرده و بعهد عه م تسهخیر

 )5599/98 :9958وادار به درخواست صهلر کهرد .امها

هرات کرد .اقدامات وی را ناشهی از تحرگکهات دولهت

محمههدگوسههفخههان بهها دادن وعههده و وعیههد ،مههدتی

انرلستان و وزگرمختارش شیل دانستهاند.اگن عمل سبب

حسام السلطنه را معطل کرد تا اگنکه سرتیپ عیسیخهان

ارسا عرگضه دادخواهیِ خوگشهاوندان کهنهد خهان و

با دستگافتن به او و فرستادنش به ن د حسامالسلطنه ،با

نامۀ سردارعلی خان ،از سیستان و سرانجام اناهندهشهدن

تحرگک دوست محمدخان ،مدعی حکمرانی هرات شده

محمدگوسفخان به ناصرالدگنشاه شهد (سهپهر:9992 ،

و به مقاومت ارداخهت (سهپهر 681/9 :9992 ،تها 682؛

689/9؛ اعتمادالسههههههههلطنه 9618/6 :9922 ،و 9612؛

اعتمادالسلطنه 9622/6 :9922 ،تا .)9621

دوست محمدخان با مر

خورموجی .)922 :9911 ،محر های دوستمحمدخان

هنوز مذاکرات اگهران و انرلسهتان ،بهر سهر قضهیۀ

برای حمله به ههرات را مهی تهوان در همراههینکهردن

موری ،به نتیجه نرسیده بود که قضیۀ هرات نیه بهه آن

دولت اگران با وی ،برای مقابله با شهاهشهجاع ،تصهرف

اضافه شد و اگن قضیه در ن د دولت االمرستون ،اهمیت

کابل در سا 9685ق99516/م بهه وسهیلۀ سهرداراوال

بیشتری گافت .انرلیسی هها در اواگهل مهاه ژوئیهه/9582

( ،)Pollockرفتن جان الرنهس ( )John Lawrenceبهه

ذی القعده  ،9629براساس مراد قرارداد 9621ق9586/م،

کابل بهرای انعقهاد معاههدۀ دوسهتی و سهرانجام اقهدام

به صدراعظم اگران برای عقهبنشهینی فهوری از ههرات

انرلیسیها در صرف او  ،برای جلب هواداری مهردم و

هشدار دادند .ده روز بعد نی  ،بهه حکومهت هندوسهتان

اعیان هرات ،برای او خالصه کرد (شهمیم959 :9958 ،

مأمورگت دادند تا نیروهای خود را به سهوی خهار

و

و .)956

بوشهر اع ام کند .زمانی که انرلیسیها ااسخ آقاخهان را

در ابتههدا ،آقاخههان تههالش کههرد تهها بهها دادن لقههب

به اتمام حجت مهاه ژوئیهه ،رضهاگتبخهش نیافتنهد ،در

مظررالدوله به اسر کهند خان و ارسا نامۀ مالمتآمیه

اواخر ماه سپتامبر  /9582محرم ،9629تصمیم به جنهگ

برای دوستمحمدخان ،بر اگهن بحهران غلبهه کنهد؛ امها

گرفتند (راگت .)666 :9925 ،در ااسخ بهه اگهن ارسهش

دوستمحمدخان نه تنها به نامۀ صدراعظم وقعی ننههاد،

که چرا االمرستون رسماً به دولهت اگهران اعهالم جنهگ

بلکه با امیران هرات نی همدسهت شهد .در اگهن زمهان،

نداد و حکومت انرلیسی هند ،مأمور جنگ با اگران شد،

دولت اگران متوجه شد که کار افغانستان با اعطای لقهب

باگد گرت که اعالم جنهگ از سهوی دولهت انرلسهتان،

و نوشتن نامهه سروسهامان نخواههد گرفهت (مسهتوفی،

مستل م آن بود تا اارلمان به تشهکیل جلسهه فراخوانهده

)59/9 :9929؛ اس حسام السلطنه را به عنوان حکمهران

شود .اارلمانی که در تعطیالت به سر می برد و احتمهاالً

خراسان ،مأمور رفع اخهتال افغانسهتان کهرد (ههداگت،

دولت را به علهت اعهالم جنهگ ،در معهر

انتقهادات

5299 /98 :9958؛ سپهر.)686/9 :9992 ،

علنی خود قرار می داد؛ عالوه براگن ،هیئت وزگهران نیه

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

درباره اعالم جنگ دچار دو دستری بودند و بهه همهین

را مشغو برخورداری از لذت اگن فتر کرده به موجب

علت ،حکومت انرلیسی هند مأمور جنگ با اگهران شهد

عادت خود مقداری نشان و امتیاز برای روسهای قشهون

(راگت.)22 :9981 ،

فاتر فرستاد» (مستوفی.)51/9 :9929 ،

سرانجام با سهختشهدن محاصهره ،عیسهیخهان بها

انرلیسی ها در ابتدا برآن بودند تا دوستمحمهدخان

فرستادن سریری برای کمیسر کل انجاب ،از انرلیسیها

را آمهاده و عهازم جنهگ بها اگهران کننهد؛ امها ازآنجاکههه

درخواست کمک نظامی و مالی کرد؛ اما درگافتنکهردن

نیروهای نظامی موجود دوستمحمدخان و کمکههاگی

کمههههک (انرلههههیش )51 :9959 ،سههههبب شههههد ،در

که قرار بود برای جنگ با نیروهای اگرانی ،در اختیهار او

68صرر68/9629اکتبر ،9582او با گرفتن امان نامه تسلیم

گذاشته شود ،ناکافی بود ،اگهن نقشهه عملهی نشهد؛ لهذا

و در مسجدجامع هرات ،خطبه بهه نهام ناصهرالدگنشهاه

انرلیسیها با چشهماوشهی از اگهن نقشهه ،مسهتقیماً بهه

خوانده شود (هداگت 5598/98 :9958 ،و 5592؛ سپهر،

مداخلههه سیاسههی و نظههامی روی آوردنههد ( Uluerler,

 628/9 :9992تا 622؛ اعتمادالسلطنه.)9628/6 :9922 ،

 .)2015: P 812سرانجام سههولت حملهه بهه اگهران ،از

از نتاگج آنی فتر ههرات ،اعهالم اطاعهت حکهام تهاش،

طرگق خلیجفارس و بنادر و سواحل آشنای آن و آگاهی

قوزغهههان ،میمنهههه ،اوگماقهههات اشهههتکوه و قنهههدوز از

از وضع کشور و قشون اگران ،سبب شهد تها حکومهت

حسهههامالسهههلطنه بهههود (ههههداگت.)5581 /98 :9958 ،

انرلیسههی هنههد نیروهههای خههود را از بمبئههی بههه سههوی

حسامالسلطنه در نامهای که بعهد از فهتر ههرات ،بهرای

آب های اگران روانهه کنهد (انرلهیش 18 :9959 ،و .)12

آقاخان ارسا کرد نوشهت« :اگهر خیها اولیهای دولهت

انرلیسیها سپس ،اولتیماتومی شهشمهادهای کهه شهامل

تصرف قندهار و کابل است ،حاال که به حمداهلل ههرات

گ گنههاگی همچون :خروج فوری سپاه اگهران از ههرات

مرتوح شد و از اگن عمل آسودگی دست داد اسباب آن

و صرفنظرکهردن از آنجها و سهاگر نقهاط افغانسهتان و

صرحات هم در دست است .هر که را به اگهن خهدمت

مع ه و کههردن آقاخههان بههود ،بههه وسههیله سریرشههان در

مامور خواهند فرمود ،بررماگند( ».صهراگی ،بهی تها.)89 :

اسههتانبو  ،بههه وزگرمختههار اگههران ،گعنههی فههر خههان

حسام السلطنه حتی در عرگضهای که بهرای شهاه قاجهار

امین الملک ،تسلیم کردند .او نیه شهراگش اولتیمهاتوم را

نوشههت ،ضههمن بیههان شههورش سههپاهیان هنههد ،از وی

اذگرفت .در واقع ،حکومهت انرلیسهی هنهد زمهانی بهه

خواست تا به او اجازه داده شود تا با قشونی که همهراه

دولت اگران اولتیماتوم داد که خهار

را تصهرف کهرده

دارد ،عازم هندوستان شهود .امها آقاخهان در نه د شهاه،

بود و بوشهر را گلولهبهاران مهیکهرد .آنهها بها شهنیدن

سههعاگتههها کههرد و دالگههل و شههواهدی آورد کههه اگههر

سخنان ناصرالدگن شاه ،در قبها اولتیمهاتوم ،قهواگی بهه

حسام السلطنه به هندوستان برود ،سلطنت اگهران را ههم

فرمانههدهی جیمهه اوتههرام ( )James Outramروانههه

راگران به دست خواهد آورد (ساسانی 61/9 :9995 ،تها

سواحل اگران کردند .بیکراگتی و ضعف حسهنعلیخهان

 .)99سرانجام درحالیکه برای دستیابی بهه نتهاگج بهتهر،

درگههابیری و خههانلرمیرزا احتشههامالدولههه سههبب شههد تهها

حسامالسلطنه «مهیباگسهت بالفاصهله بهه سهمت قهوای

انرلیسههیههها ،در 62جمههادیالثههانی1/9629مههارس،9582

دوست محمدخان قشون بکشد و او را از قندهار بیهرون

بوشهههر و در  62مههارس68/رجههب ،محمههره و اهههواز را

و از حکومت کابل مع و کند و انرلیسیها را بها کهار

متصرف شوند (شمیم 699 :9958،تا 695؛ ر : .هداگت،

تمام شده مواجه نماگد؛ ولی مثل واقعۀ خان خیوه خهود

 5528/98 :9958تا 5526؛ واتسن 619 :9918 ،تا .)989
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عالوه بر تجاوز انرلیسیها به جنوب اگهران ،عوامهل

جمهوری به امپراتهوری در فرانسهه ،االمرسهتون اولهین

متعددی سبب اهذگرش شهراگش صهلر انرلیسهی هها ،از

کسی بود کهه امپراتهوری نهاالئونسهوم را بهه رسهمیت

طرف دولتمردان اگران شد؛ اگن عوامل عبارت اسهت از:

شناخته بود .آگا ناالئون که مدگون االمرستون بود ،بهرای

رشوهگرفتن فر خان از دولت انرلیس (اعتمادالسهلطنه،

ادای قر

خود ،جانب انرلیس را میگرفت گا اگهران؟

 55 ،9982و )51؛ ترس و جبن بهاطنی ناصهرالدگنشهاه

(ساسانی 65/9 :9995 ،تا .)96

در همراهی نکهردن او بها سهپاه اگهران ،بهرخالف روگهه

مههذاکرات صههلر بههین فههر خههان و لههرد کههاولی

ادرش؛ استراده نکردن دولت اگران از شورش به وجهود

( ،)Cowleyسریر انرلیسیهها در اهارگس ،بها وسهاطت

آمده در هندوستان؛ مخالرت آقاخهان بها طهرح جنرهی

نههاالئون شههروع شههد .در ابتههدا فههر خههان بههه عهدنامههۀ

حسامالسهلطنه (مسهتوفی 58 :9929 ،و )52؛ خیانهت و

9661ق9591/م ،اگههران و انرلههیس متمسههک شههد و

اهما کاری آقاخان و سازش او بها انرلیسهیهها ،بهرای

طرفداری دولهت انرلسهتان از افغانسهتان را غیرقهانونی

حرههظ مقههام صههدارتش (اعتمادالسههلطنه691 :9911 ،؛

ذکر کرد؛ اما انرلیسیها که همیشه عهود خود را فهدای

اعتمادالسههلطنه 55 :9982 ،و  .)51شههاگد اگههن روگههه

منافع می کردند ،به سخنان وی وقعی نرذاشتند .تا اگنکه

آقاخان ،ناشی از در تنرنا قرارگرفتن او بود که به حکهم

با وقوع شورش در هندوستان ،سریر انرلستان وادار بهه

ضرورت ،میباگست اهاداش زحمهات دو وزگهر مختهار

تجدگد مذاکره با فر خان شد (مستوفی)58/9 :9929 ،؛

انرلیس ،گعنی فرانت و شیل را میارداخهت (طباطبهاگی

زگرا صلر با اگران ،برای انرلیسیها اضطراری بود و بهه

مجد .)699 :9929 ،دولت اگران با سنرین دگدن شهراگش

آنها اجازه می داد از افسران و قشهون انرلیسهی ،بهرای

ایشنهادی انرلیسی ها ،فر خان را مأمور کرد تا به جای

سرکوبی شورش هندوستان بهره ببرند (انرلیش:9959 ،

مذاکره بها وزگرمختهار انرلهیس در اسهتانبو  ،رضهاگت

 921و  .)928سرانجام در 2رجب1/9629مهارس،9582

خاطر وزگرمختار آمرگکا را برای میانجیرری جلب کند؛

در اارگس عهدنامهای بین فر خان و کولی ،با وسهاطت

اما وزگرمختار آمرگکها بها اسهتناد بهه دکتهرگن مونروئهه،

ناالئون ،در  98فصل منعقد شده که به عهدنامۀ اهارگس

حاضههر بههه قبههو اگههن تقاضهها نشههد .اههس بههه دسههتور

معههروف شههد (هههداگت 5515/98 :9958 ،تهها 5189؛

ناصرالدگن شاه ،فر خان عهازم فرانسهه شهد (هوشهنگ

خورموجی 691 :9911 ،تا 695؛ سهپهر986 /9 :9992 ،

مهدوی )629 :6898 ،با اگن امید که شاگد ،بها وسهاطت

تا  .)982به موجب فصو انجم و ششهم و هرهتم اگهن

امپراتور فرانسه و در شهراگطی بهتهر ،دولهت انرلسهتان

معاهده ،دولت قاجار متعهد شد که ضمن تخلیۀ ههرات

حاضر به صلر شود .هم زمان دولتمردان انرلسهتان نیه

و دگرر نقاط افغانستان ،از اظهار سیادت خهود بهر اگهن

با آگهاهی از نارضهاگتی مهردم از جنهگ و بهیعالقرهی

مناطق چشهم اوشهی کنهد؛ از امهرا و حکمرانهان افغهان

حکومت انرلیسی هند برای ادامه دادن جنگ ،بهه علهت

هی گونه عالمت اطاعت ،از قبیل سکه و خطبهه و بهاج

متقبههلشههدن بیشههترِ مخههارج اگههن لشکرکشههی ،بهها نظههر

مطالبه نکنهد و از مداخلهه در امهور داخلهی افغانسهتان

فر خان برای انجام مذاکرات در اارگس موافقت کردند

خودداری کند؛ اسهتقال آن را بهه رسهمیت بشناسهد و

(راگت 661 :9925 ،و  .)668در واقع ،رفهتن فهر خهان

انرلستان را واسطۀ رفع اختالف با افغان هها قهرار دههد

به دربار ناالئونسوم بیشتر ،بهه نرهع انرلهیس و خبطهی

(محمود 218 :9925 ،تا  .)288در واقع ،براسهاس مرهاد

سیاسی به ضرر اگران بود؛ زگرا به هنرهام تبهدگل رژگهم

سه فصل مذکور ،تمامیت ارضی اگران نادگده گرفته شد

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

و انرلستان بعد از سا ها رقابت با دولت قاجار ،موفهق
به جداکردن افغانستان از خا اگران شد.

در دورۀ محمدشههاه سیاسههت انرلیسههیههها در قبهها
دولت قاجار و افغانستان ،به عللی همچون حذف رقیب
سنتی شان ،گعنی فرانسهه و تهدگدنشهدن هندوسهتان بهه

نتیجه

وسیله امرای دُرانی ،به کلی تغییر کرد .آنها اگنبهار ،بها

افغانستان از همان نخستین سا های تأسیس سلسلۀ

مداخلۀ مستقیم در امور هرات و دگرر نقاط افغانسهتان،

قاجارگه ،بهه علهت ههم جهواری بها هندوسهتان ،توجهه

در زمان محاصرۀ هرات به وسهیلۀ محمدشهاه بهه بههای

قدرت های اروااگی و اورآسیاگی را برای عملیکردنهدن

رقابت با دولت روسیه و ترس از اقهدامات اگهن دولهت

سیاست های استعماری شان جلب کرد .ازگک سو فرانسه

در تحرگک کردن شاهقاجار برای فهتر هرات،بها ههدف

و سپس ،روسهیه درصهدد عبهور از اگهن منطقهه ،بهرای

اعما نروذ در افغانستان ،تمام تعههدات خهود در قبها

تسلش گافتن بر هندوسهتان و فشهارآوردن بهر انرلسهتان

دولت اگران ،براساس عهدنامههای دوره فتحعلیشهاه را

بودند .انرلستان و کمپانی هندشهرقیاش نیه  ،درصهدد

نقک کردنهد .سهپس بها تصهرف خهار

و تهدگهد بهه

تبدگل آن به منطقه ای حائل و مستقل ،برای ممانعهت از

لشکرکشی به جنوب اگران ،هم تمامیت ارضی اگهران را

هندوستان بود .ازسوی دگرهر،

نادگده گرفتند و ههم شهاه اگهران را از حهق تنبیههکهردن

امرای افغان نی با سیاستهای م ورانۀ خود ،در استرادۀ

حاکم هرات ،به علت عهدشهکنی و تجهاوز بهه برخهی

دو جانبه و مقطعی از دولت قاجار و دولهت و کمپهانی

نواحی خراسان و سیستان محروم کردند .آنهها در اگهن

هندشرقی انرلستان ،در جههت بهرآوردهکهردن منوگهات

راه ،حتی اا را از عرصۀ سیاست ههم فراتهر گذاشهتند و

خود ،برای کسب استقال بودنهد .در ابتهدا و در زمهان

با اقدام مکنیل در نامهنراری به شهرتی ،مجتههد و عهالم

سلطنت فتحعلهیشهاه ،تهرس و واهمهه انرلیسهیهها از

معروف ،در سیاست داخلی و اوضهاع اجتمهاعی اگهران

حمالت بها سهابقه امهرای افغهان و حمهالت احتمهالی

مداخله کردند.آنان با ایش دستی بر شاه قاجار ،نهه تنهها

فرانسیها و روسها به اگن منطقه ،باعث اهمیهتگهافتن

نشان دادند که تا چه حد با خلقوخوی مردم اگهران ،در

افغانستان و شهرهای مهم آن در ن د انرلیسهیهها شهد؛

لبیک گرتن به حکم جهاد علما آشنا هستند ،بلکه با اگهن

همچنین مسبب برقهراری نخسهتین ارتباطهات و انعقهاد

کار خود ،محمدشاه را از استراده حکم جههاد بهرای بهه

نخستین قراردادها ،با محورگت افغانسهتان و چرهونری

غلیههاندرآوردن نیروهههای مردمههی ،بههرای مقابلههه بهها

مقابله با تهاجمهات افغهان هها ،بهه دولهت قاجهار شهد.

مداخالت و تجهاوزات انرلیسهی هها در آگنهده محهروم

انرلیسیها با زگرکی تمهام ،بها انعقهاد اگهن قراردادهها و

کردند.

دسترسی اگن دو به خا

صرف کمترگن ه گنهها ،شاه قاجار و ناگبالسهلطنۀ وی،

در دورۀ ناصهههری ،انرلیسهههیهههها از بهههیدراگتهههی

عباس میهرزارا کهه بهه دنبها متحهدی بهرای مقابلهه بها

ناصرالدگنشاه و خیانت و اهما کاری آقاخهان حهداکثر

ف ون خواهی روسها در قرقاز و اعادۀ حاکمیهت اگهران

بهره را بردند.آنها در بدو امر،با تحمیهلکهردن قهرارداد

بر مناطق افغان نشین شرق خراسان بودند ،واداشتند تا با

9621ق9582/م ،دولت اگران را از اعما حقهوق خهود

اقدامات به موقع خود ،مانع از حمله زمانشاه به هنهد و

در هرات محروم کردند؛ سپسبه حق خود ،برای مداخله

سپس ،شروع جنگ داخلی بهرای جلهوگیری از تمرکه

و نظارت در مناسبات اگران بها افغهانهها جنبهۀ قهانونی

قدرت در افغانستان شوند.

دادنههد و اگههن چنههین ،گامابتههداگی را بههرای جههداکردن
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افغانسههتان از اگههرانِ دورۀ قاجههار برداشههتند .سههرانجام

تهران :دنیای کتاب.

انرلیسیها با استراده از عبرتنررفتن ناصرالدگنشهاه از

 ،)9922( ، ----- .مرآه البلهدان،تصهحیر عبدالحسهین

علل ناکامی طرح جنری محمدشاه ،با وجود فتر هرات

نههواگی و میرهاشههم محههدث،ج 9و  6و  ،9تهههران:

به وسیلۀ سپاهیان قاجار و بروز شورش در هنهد،دوباره

دانشراه تهران

با تصرف خار

و بخش عظیمی از جنهوب اگهران کهه

ناصههرالدگنشههاه هههی اقههدام بهینهههای بههرای مقابلههه بهها
تهاجمات احتمالی انرلیسی ها به جنهوب اگهران نکهرده
بود ،شاه قاجار را مجبور به تخلیه ههرات و در نهاگهت،

 ،)9911( ، ----- .صههدرالتوارگخ ،بههه اهتمههام محمههد
دهشیری ،تهران :وحید
 ،)9982( ، ----- .خلسه؛ مشههور بهه خوابنامهه ،بهه
کوشش محمود کتیراگی ،تهران :توکا.

اذگرش عهدنامۀ اارگس ،با همکاری فرانسوی ها کردند.

 .اعتضادالسلطنه ،علینقی میرزا ،)9928( ،تارگخ وقهاگع و

علت کامیابی انرلیسی ها در جهداکردن ههرات و دگرهر

سوانر افغانسهتان ،بهه تصهحیر میرهاشهم محهدث،

نقههاط افغانسههتان ،در دورۀ سههه شههاه مههذکور قاجههار را

تهران :امیرکبیر.

باگسههتی در اگههن عوامههل دانسههت :اقههدامات کمپههانی

 ،)9928( ، ----- .اکسههیرالتوارگخ؛ تههارگخ قاجارگههه از

هندشههرقی و دولههت انرلسههتان ،در اعهه ام مههأموران و

آغاز تها سها 9681ه ،بهه اهتمهام جمشهید کیهانرر،

سرراگی برای تهییج و تحرگک و امدادرسانی بهه امهرای

تهران :وگسمن.

افغان ،برای ضدگت با دولت اگران؛ فقدان اشیبانی مهالی

 .انرلههیش ،باربههارا ،)9959( ،جنههگ اگههران و انرلههیس؛

به موقع دولت قاجهار ،از امهرای افغهان؛ وجهود حهس

جداگی هرات،ترجمه منصوره اتحادگه و سعاد ایهرا،

رقابت و نبود اتحهاد میهان اگهن امهرا و متمرکه نبهودن

تهران :تارگخ اگران.

حکومت در افغانستان و تقسیم قدرت در هرات و کابل
و قندهار که دولت اگران هی استرادهای از آن نکرد.

 .حائری ،عبدالهادی ،)9958( ،نخستین روگهاروگیههای
اندگشه گران اگران با دو روگه تمدن بورژوازی غرب،
تهران :امیرکبیر

منابع
الف .کتا ها
 .آدمیههت ،فرگههدون،)9952( ،امیرکبیههر و اگههران ،تهههران:
خوارزمی

 .آوری ،ایتههر و دگرههران ،)9952( ،تههارگخ اگههران دوره
افشار ،زند و قاجار ،تارگخ کمبهرگج ،بهه سرارسهتی
ایتر آوری ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران :جامی.

 .اتحادگههه ،منصههوره،)6898( ،گوشههههههاگی از روابههش
خارجی اگران،تهران :آگاه.

 .اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ،)9922( ،تارگخ منتظم
ناصههری ،تصههحیر محمداسههماعیل رضههوانی ،ج،9

 .خورموجی ،محمدجعرر ،)9911( ،حقاگق االخبهار ،بهه
کوشش حسین خدگو جم ،تهران :زوار.
 .راگت ،دنیس ،)9981( ،انرلیسی هها در میهان اگرانیهان،
ترجمه لطرعلی خنجی ،تهران :امیرکبیر.
 ،)9925( ، ----- .اگرانیان در میان انرلیسیها ،ترجمه
کرگم امامی ،تهران :نو.

 .رگاضیههروی ،محمدگوسهف ،)9921( ،عهینالوقهاگع؛
تههارگخ افغانسههتان در سهها هههای 9961-9682ه ،بههه
کوشش محمدآصف فکرت هروی ،تههران :محمهود
افشار گ دی.

 .ساسهانی ،خهانملههک ،)9995( ،سیاسهتگه اران دورۀ

بازکاوی نقش انرلستان و کمپانی هند شرقی در جداگی افغانستان از اگرانِ دورۀ قاجار

قاجارگه ،ج9و ،6تهران :بابک.
 .سههاگکس ،سرارسههى ،)9958( ،تههارگخ اگههران،ترجمههه:
سههیدمحمدتقى فخرداعههى گیالنههى،ج9و  ،6تهههران:
افسون.
 .شههیرازی ،میرزافضههلاهلل ،)9958( ،تههارگخ ذوالقههرنین،
تصحیر و تحقیق ناصر افشارفر ،ج ،9تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .سههیمونی  ،ای.او ،)9989( ،خههاطرات وزگرمختههار؛ از
عهدنامه ترکمنچای تا جنگ ههرات ،ترجمهه گحیهی
آرگناور ،تهران :ایام.

 .شمیم ،علهیاصهغر ،)9958( ،اگهران در دوره سهلطنت
قاجار ،تهران:زرگاب.

 .صراگی ،ابراهیم( ،بیتا) ،گکصد سهند تهارگخی «دوران
قاجارگه» ،تهران :بابک.

 .طاهری ،ابوالقاسم ،)9981( ،تارگخ روابش بازرگهانی و
سیاسی انرلیس و اگران از دوران فرمانرواگی مغوالن
تا ااگان قاجارگه،ج9و ،6تهران :انجمن آثار ملی.

 .طباطبههاگی مجههد ،غههالمرضهها ،)9929( ،معاهههدات و
قراردادهههای تههارگخی در دوره قاجارگههه ،تهههران:
محمود افشار گ دی.

 .قاجههار ،جهههانریرمیرزا ،)9962( ،تههارگخ نههو؛ شههامل
حههوادث دوره قاجارگههه از سهها 9622-9618ه ،بههه
سعی و اهتمام عباس اقبا  ،تهران :علمی.

 .قاظییها ،فاطمه ،)9958( ،اسهنادی از روابهش خهارجی
اگران و روسهیه از دوره ناصهرالدگنشهاه تها سهقوط
قاجارگه ،تهران :وزارت امورخارجه.
 .کاتب ه اره ،مالفیکمحمد ،)9926( ،سهراجالتهوارگخ،
ج9و ،6تهران :بلخ.

 .کههارلوتی  ،ایههو ،)9981( ،رقابههت روس و انرلههیس در
اگران و افغانستان ،ترجمه عباس آذرگن ،تهران :بنراه
ترجمه و نشر کتاب.

 .کاظمزاده ،فیروز ،)9929( ،روس و انرلهیس در اگهران

9191-9521؛ اژوهشی درباره امپرگالیسهم ،ترجمهه
منوچهر امیری ،تهران :انقالب اسالمی.

 .کدی،نیکی.آر ،)9958( ،اگهران دوره قاجهار و برآمهدن
رضههاخان ،ترجمههه مهههدی حقیقههتخههواه ،تهههران:
ققنوس
 .کرزن ،جورج ناتانیل ،)9958( ،اگهران و قضهیه اگهران،
ج9و  ،6ترجمه :غالم على وحیدمازنهدرانى ،تههران:
علمى و فرهنرى.

 .کلی ،جی .بی ،)9925( ،لشکرکشی ناالئون به مصهر و
رقابت فرانسه و انرلهیس در اگهران ،ترجمهه حسهن
زنرنه ،قم :همساگه.

 .کاووسی عراقی ،محمدحسن ،)9959( ،فهرست اسهناد
مکمل قاجارگه «جلهدهای  ،»69-98تههران :وزارت
امورخارجه.
 .واتسن ،رابرتررانهت ،)9918(،تهارگخ قاجهار ،ترجمهه
عباسقلی آذری ،بیجا ،بینا.
 .لسهههانالملهههک سهههپهر ،محمهههدتقیخهههان،)9992( ،
ناسخ التوارگخ؛دوره کامهل تهارگخ قاجارگهه،تصهحیر
جهانریر قائممقامی،ج9و 6و  ،9تهران :امیرکبیر.
 .مارکام ،کلمنهت ،)9921( ،تهارگخ اگهران دوره قاجهار،
ترجمه میرزارحیم فرزانه ،به کوشهش اگهرج افشهار،
تهران :فرهنگ اگران.

 .مستوفی ،عبداهلل ،)9929( ،شرح زندگانی من گا تارگخ
اجتماعی و اداری دوره قاجارگه ،تهران :زوار.

 .محمود ،محمود ،)9925( ،تارگخ روابش سیاسی اگهران
و انرلههیس در قههرن نههوزدهم مههیالدی ،ج9و 6و،9
تهران :اقبا

 .میرزاصههالر ،غالمحسههین ،)9928( ،اسههناد رسههمی در
روابش سیاسی اگران با انرلهیس و روس و عثمهانی،
تهران :تارگخ اگران.

 .نصیریمقدیم ،محمیدنادر ،)9921( ،گ گده اسناد سیاسی

 /995اژوهشهای تارگخی ،سا انجاه و گکم ،دوره جدگد ،سا هرتم ،شماره سوم (ایاای  ،)62ااگی 9911

اگران و افغانستان «مسئله هرات در عههد محمیدشهاه

بهههرای جلهههوگیری از جهههداگی سیاسهههی اگهههران و

قاجار» ،تهران :وزارت امورخارجه.

افغانستان» ،اطالعات سیاسی اقتصادی ،س ،69ش8

 .نههواگی ،عبدالحسههین ،)9921( ،اگههران و جهههان ،ج،6
تهران :هما.

 .هداگت ،رضاقلی خهان ،)9958( ،تهارگخ روضهه الصهرا
ناصری ،به تصحیر و تحشیه جمشهید کیهانرر ،ج،1
تهران :اساطیر

 .هنت ،کپیتن ،)9962( ،جنگ انرلیس و اگران در سها
9629ه.ق ،ترجمه حسین سعادت نوری ،با حواشی
و اضههافات بههه قلههم عبههاس اقبهها  ،تهههران :شههرکت
سهامی چاپ.

 .هوشنگ مههدوی ،عبدالرضها ،)6898( ،تهارگخ روابهش
خارجی اگران ،تهران :امیرکبیر
 .مقاالو فارسی
 .آذرنیوشه ،عباسعلی«،)9919( ،نقش کمپانی هند شهرق
انرلیس در تشدگد کشمکش های استعمارگدر اگهران
آغاز عصر قاجار 9581-9288م» ،مطالعات شبهقاره،
دانشراه سیستان وبلوچسهتان ،س ،2ش 2، ،68تها
.16
 .امانت ،عباس« ،)9921( ،ایشهوای امهت و وزگرمختهار
بهیتههدلیس انرلههیس؛ مراسههله حههاج سههیدمحمدباقر
شههرتی حجهههاالسههالم و سههرجان مکنیههل در قضههیه
لشکرکشی محمدشاه به هرات» ،اگرانشناسهی ،س،6
ش 99، ،8تا .16
 .بهمنی قاجار ،محمدعلی« ،)9958( ،وااسین تهالشهها

و  912، ،2تا .982
 .مههارکس ،کههار « ،)9952( ،دو مقالههه دربههاره جنههگ
انرلههیس و اگههران بههر سههر هههرات»،حههافظ ،ترجمههه
سیروس سهامی ،ش 1، ،81تا .96
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