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  :چکیده

قاجار در شرایطی آغاز شد که میراث به جا مانده از پدرش فتحعلیشاه قاجار با مشکالت فراوان  محمد شاهدوران حکومت 

هاي داخلی و سرکوبی  ف رویارویی با شورشقاجار صر محمد شاههاي ابتدایی حکومت  سال. رو بود هب اقتصادي و سیاسی رو

فراهانی و کمک سفراي دو مقام قائماگر چه او توانست با تدابیر وزیر دانشمندش میرزاابوالقاسم . شاهزادگان مدعی سلطنت شد

اما با به اش را مستحکم کند،  هاي لرزان سلطنت اش پیروز شود و تا حدود زیادي پایه دولت روس و انگلیس بر همه رقباي مدعی

هاي  مقام فراهانی، بار دیگر فضاي سیاسی کشور عرصه تاخت و تاز دو دولت روس و انگلیس واقع گردید و زمینه قتل رسیدن قائم

محلی خراسان سر به شورش برداشتند و  در این زمان خوانین. هاي ایاالت مرکزي و مرزي فراهم شد الزم براي تشدید ناآرامی

  . ت نیز در پی کسب استقالل سیاسی و ادغام سیستان به قلمرو خویش برآمدمیرزا حاکم هرا کامران

هاي  خواهی قاجار را وادار ساخت تا براي بازگرداندن امنیت به خراسان و پایان دادن به زیاده محمد شاهها  وقوع این ناآرامی

ري همچون کابل و قندهار مشغول در ایاالت دیگ روسیه و انگلیساز دسایسی که به تحریک میرزا و جلوگیري  کامران

روس و انگلیس بنا به   در پی این اقدام او، هر یک از دو دولت. گیري بود، اقدام به لشکرکشی به خراسان و فتح هرات کند شکل

نقش دولت روسیه در حمله ایران به هرات . دالیل بسیاري از جمله حفظ منافع خویش در منطقه، به شکلی متضاد ظاهر شدند

  .تأیید کننده و تشویق کننده بود در حالی که نقش دولت انگلیس حالت مخالف کننده و ممانعت کننده داشت نقشی

اي در قشون  هاي وزیرمختار انگلیس در ایران، وقوع اختالفات قومی و قبیله سرانجام به علت مسائل بسیاري چون، کارشکنی

ات، فقدان فرماندهی قاطع و یکپارچه در رأس امور قشون، عدم توجه به ها به مدافعان هر ایران، حمایت مالی و نظامی انگلیسی

مشکالت مالی و اقتصادي ایران در لحظه لشکرکشی به هرات، حضور جاسوسان انگلیسی در داخل قشون و رساندن خبر 

یس و اطمینان زیاد به هاي عملیاتی و میزان تجهیزات نظامی ایران به مدافعان هرات، عدم توجه به هشدارهاي دولت انگل نقشه

هاي جنگی انگلیسی به  هرات طوالنی شد و در نهایت حمله نظامی کشتی مدت محاصرة... جود بین دو کشور و هاي مو نامه پیمان

هاي دولت  قاجار از هرات و پذیرش همه خواسته محمد شاهنشینی  سبب عقب ها آنجنوب ایران و اشغال جزیره خارك توسط 

از آن دولت انگلیس براي پیشگیري از حمله مجدد دولت ایران به هرات دست به اقدامات پیشگیرانه زد و پس . انگلیس گردید

هاي داخلی بسیاري چون فتنه ساالر در خراسان،  قاجار صرف سرکوبی آشوب محمد شاههاي پایانی حکومت  سبب شد تا سال

. ابیه در شیراز و حل و فصل اختالفات مرزي با دولت عثمانی گرددقیام لوطیان در اصفهان، قیام آقاخان محالتی در کرمان، فتنه ب

شاه این منطقه به طور  از این رو فرصت دوباره براي بازگرداندن حاکمیت هرات به ایران روي نداد و سرانجام در عصر ناصرالدین

  .کامل از ایران جدا گردید

  ، هراتانگلیس، روسیه، عصر قاجار، محمد شاه قاجار :هاواژه کلید
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   دمهـ مق1ـ1

از . همواره مورد توجه ایرانیان بود مراکز بزرگ علم و هنر،صفویه به عنوان یکی از   منطقه هرات از دوره

هاي منتهی به دوره  در سال. ثبات هرات ارتباط مستقیم داشت سوي دیگر حفظ امنیت خراسان با حفظ امنیت و

اما به دلیل واقع  ،ی و هنري شهر هرات کاسته شدن علممیزان شهرت و نام و نشاقاجار اگر چه تا حدود زیادي از 

ژیکی پیدا کرد و به بار دیگر ارزش استرات و مرزهاي روسیه تزاري، انگلیسنزدیکی مستعمرات شدن این ایالت در 

  . تبدیل شدنظامی بین ایران، انگلیس و روسیه  سیاسی وموضوعی براي جدال 

قبل از خودشان، هرات را بـه عنـوان یکـی از ایـاالت ایـران      همانند پادشاهان پادشاهان قاجار سعی داشتند 

خان قاجار  امحمدآقحکومت   در دوره. وب از طرف خودشان باشدو تا حد امکان حاکمان این ایالت منصحفظ کنند 

کرد، امـا عمـر    را پیدا دخالت در مسائل داخلی ایران جرأت دولتی شقاوت و سرکوبگري او، کمتر باکی،  به دلیل بی

ر پس از او، فتحعلیشاه قاجار قدرت را د. ومت این پادشاه بسیار کوتاه بود و با قتل زود هنگامش به پایان رسیدحک

سبب شد که این  .م1804ـ1828./ق.هـ1218ـ1243يها طی سال ن و روسیهطوالنی ایراهاي  جنگ. دست گرفت

ها با شکست ایران از روسـیه و   غفلتین ا چنديپس از . حوادث و تحوالت هرات غافل گرددبراي مدتی از پادشاه 

از مشکالت حکومت مرکزي ایران  کامران میرزا حاکم هرات از ایران همزمان گردید و سبب شد تا جدا شدن قفقاز

از دادن خـراج  وي این روند تـا بـدانجا پـیش رفـت کـه       .ور شود به خراسان حملهاز گاهی   استفاده کرده و هر ءسو

شـوال  29( گلسـتان  هـاي روسیه چیـزي جـز قرارداد   فتحعلیشاه قاجار که از شکست با. ودداري نمدساالنه نیز خو

عایـدش نشـده بـود، بـراي      ).م1828فوریه21./ق.هـ1243شعبان5( نچاياترکمو ) .م1813اکتبر 25/ .ق.هـ1228

ز دست رفته دادن به وضعیت نابسامان خراسان و گوشمالی اهالی هرات و تا حدودي نیز براي احیاء آبروي اسامان 

این لشکرکشـی  فرماندهی . لشکر کشید و سعی در فتح این ایالت نمودهایش از روسیه، به هرات  ران شکستو جب

هـا و ممانعـت از فـتح     ها را در پس کارشکنی السلطنه نهاده شد و او که دست انگلیسی نایبمیرزاي  بر عهده عباس

سـپرد و خـود   فراهـانی  ابوالقاسـم   میرزامیرزا و  ش محمدصره کننده را به پسردید فرماندهی قشون محا هرات می

ها به پایتخت برگشـت امـا پـس از مـدتی      اي از اقدامات از جمله مقابله با تحرکات پنهانی انگلیسی براي انجام پاره

به قشون ایران رسید و این امر سـبب شـد تـا    . م1833اکتبر25./ق.هـ1249خر آلا جمادي10 در تاریخخبر فوت او 

رت داشـت کـه بـراي    عازم تهران شوند زیرا در آن زمـان ضـرو  هرات بردارند و  ن دست از محاصرةدهان قشوفرمان



٣ 

اینکه پس از . السلطنه در تهران باشد نایبمیرزاي   جلوگیري از فتنه شاهزادگان در امر انتخاب ولیعهد، پسر عباس

عازم پادشاهی از تبریز د براي رسیدن به میرزاي ولیعه محمدشد  .م1834./ق.هـ 1250قاجار در سال فتحعلیشاه 

تمـام   نیمـه سرکوب شاهزادگان مدعی تاج و تخت تصمیم گرفت که کـار   قاجار پس از محمد شاه. پایتخت گردید

مسـئله  اما در هنگام این لشکرکشی حوادثی اتفاق افتـاد کـه   . رات لشکر بکشدپدرش را تمام کند و بار دیگر به ه

تـوان بـه    مـی از ایـن حـوادث   . نتیجه باقی بماند اقدامات او بیکه رو کرد و سبب شد ه ب هایی رو با چالش هرات را

تفـاوتی   الفت یا بـی آغاسی، مخمیرزا  ت رسیدن حاجیمقام فراهانی، به صدار ابوالقاسم قائم میرزاچون قتل مواردي 

 محمد شاهدر تحریک  روسیه اي در قشون ایران، اقدامات قبیلهو اختالفات قومی بروز جنگ هرات، علما نسبت به 

طوالنی شدن بیش از اندازه محاصـره هـرات،   ر ممانعت از فتح هرات، ها د قاجار براي فتح هرات، اقدامات انگلیسی

  .  اشاره داشتهاي داخلی در راستاي تضعیف حکومت مرکزي  ها و فتنه وقوع شورش

   بیان مسأله  -2- 1

دو دولت استعماري روس و انگلیس گردید و ه رقابت تنگاتنگ کشور ایران عرص،نوزدهم میالدياز آغاز قرن 

را به هاي استعمارگر در راستاي حفظ منافع خویش، دست به هر اقدامی زدند تا ایران  هر کدام از این دولت

طی هاي طوالنی با روسیه  قاجار در جنگ فتحعلیشاهپس از شکست . کنندمنطقه تحت نفوذ خویش تبدیل 

امیدي بر فضاي ایران یأس و نا از ایران، جو شدن منطقه قفقاز و جدا .م1804ـ1828./ق.هـ1218ـ1243 هاي سال

کشور و نافرمانی حاکم هرات از تعهدات هاي ایجاد شده در مرزهاي شرقی  نیدر همین زمان ناام. سایه افکند

 ها به ب شد تا همه نگاهاي از حوادث دیگر سب اي از اهالی خراسان و پاره خویش، و به اسارت گرفته شدن عده

هاي پایانی  سالوقایع  ترین مهماز رکشی به هرات لشک مسئلۀ. یران و منطقه هرات جلب شودشرقی اسمت ایاالت 

ه در صورت گرفت و چنانک السلطنه ي نایبمیرزا  عباسرماندهی ه با دستور او و فاست ک قاجار فتحعلیشاه حکومت

تا فتح سریع هرات در این مرحله محقق دست به دست هم دادند وهش تشریح خواهد شد عوامل مختلفی پژ

  کامرانو  فراهانی مقام قائمابوالقاسم  میرزانامه بین  السلطنه و انعقاد یک پیمان میرزاي نایب نشود و با مرگ عباس

  .  حاکم هرات، قشون ایران بدون کسب نتیجه عازم تهران گرددمیرزا 

هرات به  ولیعهد، بار دیگر مسئلۀ يمیرزا  ه سلطنت رسیدن محمدو بقاجار پس از مرگ فتحعلیشاه 

این  دورانتمامی مسائل سیاسی ـ نظامی کشور را تا پایان دربار ایران تبدیل گردید و تقریباً  مسئلۀ ترین مهم

ر پرداختن به این موضوع که چه عواملی و یا چه کسانی براي نخستین با. خویش قرار دادالشعاع  تحتپادشاه، 

در قاجار که  محمد شاه. قاجار به وجود آوردند بسیار حایز اهمیت است محمد شاهاندیشه فتح هرات را در ذهن 

 این، میرزا به عهده داشت  فرماندهی قشون ایران را به دستور پدرش عباسخود  ،دوره حکومت فتحعلیشاه قاجار
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غالباً . درآوردخویش  و قلعۀ هرات را به محاصرة فرماندهی قشون ایران را براي فتح هرات به عهده گرفتهم بار 

ورت گرفته توسط ایران به هرات و دیگر هاي ص خصوصاً لشکرکشیي به وقوع پیوسته در عصر قاجار و ها در جنگ

اي متفاوت ظاهر شده  شان، با چهره روسیه بر اساس مقتضیات منافعایاالت خراسان، هر یک از دو دولت انگلیس و 

دار  ش ممانعت کننده را عهدهتشویق کننده و دیگري نقنقش  هاآنامات نظامی، همواره یکی از ز اقدو در هر یک ا

ز همان پژوهش به آن اشاره خواهد شد، ابعدي ها بنا به دالیلی که در فصول  نیز انگلیسیدر مسئله هرات . شدند

رجال سیاسی ایران نیز در این . داختندقاجار براي فتح هرات به مخالفت با آن پر  محمد شاهگیري  ابتداي تصمیم

آشنایی  ،الملل که به سرعت در حال رشد بود عرصه بینهاي موجود در  نوین سیاسی و بازي برهه از زمان، با علوم

هاي داخلی و یا تحریک عناصر  سیاسی و کشورداري به دلیل توطئه  افراد الیق و شایسته در امور. چندانی نداشتند

سیاسی با دولت انگلیس را در رویارویی از این رو دولت ایران قدرت . ودندکنار و یا مقتول شده بخارجی از کار بر

م دولت به بحران اقتصادي و مالی کشور به هنگامواردي چون عدم توجه  همچنین. هرات از دست داد مسئلۀ

ن و حل اختالفات موجود سامان نبخشیدن به وضعیت داخلی قشون ایرا  و سر گیري براي حمله به هرات، تصمیم

پیشگیرانه براي مقابله با حمله احتمالی دول خارجی به هنگام فتح هرات و بسیاري از ، عدم انجام اقدامات آن در

مسئله  ،کاري از پیش ببرد و در نتیجهیس ها سبب شد تا دولت ایران نتواند در مقابل مخالفت دولت انگل کوتاهی

پرداختن به دالیل حمله . سی و نظامی بین دولت ایران و دولت انگلیس گردیدهرات منجر به ایجاد مناقشات سیا

ایران به هرات، نقش دول خارجی در نتایج کسب شده از حمله ایران به هرات، مشکالت اقتصادي کشور و 

 پژوهش استاختالفات داخلی سران سیاسی و نظامی  و بسیاري از موضوعات دیگر از مسایل مورد تشریح در این 

کمک خواهد  قاجار شاه  جدا شدن هرات از ایران در عصر ناصرالدینمبهم منتهی به تر شدن مسائل  که در روشن

  . کرد

  ـ سئوال پژوهش 3ـ1

  ـ سئوال اصلی1ـ3ـ1

  قاجار داشت؟  محمد شاه چه جایگاه و اهمیتی در سیاست دورةهرات 

  هاي  فرعی ـ سوال2ـ3ـ1

  به هرات گردید؟ قاجار همحمد شاـ چه عواملی باعث لشکرکشی 1

  هرات چه بود؟ ـ سیاست روسیه در قبال مسئلۀ2

  به هرات چه بود؟ قاجار محمد شاهدر برابر لشکرکشی  یسـ سیاست انگل3

  در قضیۀ هرات شد؟قاجار  محمد شاهـ چه عواملی باعث ناکامی 4



٥ 

  هاي تحقیق ـ فرضیه4ـ1

   ـ فرضیه اصلی1ـ4ـ1

سیاسی و نظامی عصر  مسئلۀ ترین مهمهرات به عنوان  به مسئلۀقاجار  محمد شاهرجال سیاسی عصر 

کردند و چون حفظ امنیت هرات با حفظ امنیت خراسان ارتباط مستقیم داشت از این رو تالش  خویش نگاه می

  . بر این ایالت را حفظ کنندگیري از قدرت نظامی حاکمیت ایران  داشتند تا با بهره

  هاي  فرعی ـ فرضیه2ـ4ـ1

هاي ایجاد شده در  قاجار به هرات گردید باید به ناامنی محمد شاهکه سبب حمله عواملی  ترین مهمـ از 1

در  یسمیرزا حاکم هرات از تعهداتش و جلوگیري از نفوذ انگل  هاي کامران منطقه خراسان، نافرمانی و سرپیچی

  . اشاره کرد هرات

از توجه  اش در مرزهاي شرقیهایی  سرزمین ـ روسیه تمایل شدید داشت تا با تشویق ایران براي فتح2

و  هرات، کابل و قندهار شرقی  والیاتهاي نفوذ خویش در  مجدد ایران به قفقاز جلوگیري نماید و در ادامه زمینه

  . فراهم کند این ایاالتاز طریق  را تهدید مستعمرات انگلیس در هند

ریک ایران براي فتح هرات و همچنین محتواي تحها در  دلیل نقش داشتن روسبه  یسانگل مردان دولتـ 3

ایران را طق تحت حاکمیت منااجازه تأسیس کنسولگري در  یهروسدولت نچاي که به اترکم معاهدةبند دهم 

والیات شان،  د که براي حفظ مستعمراتبودند و اعتقاد داشتنقاجار  محمد شاهتوسط مخالف فتح هرات داد،  می

  .  اداره شوند خودشاناید مستقل و تحت نفوذ ب هرات، کابل و قندهارشرقی 

اختالفات داخلی ـ فقدان رجال سیاسی کارکشته در رأس امور کشوري، طوالنی شدن زمان محاصره، 4

عهدات خویش در قبال حمله به هرات ها به ت خیانت روساقتصادي در کشور، قشون ایران، وجود مشکالت شدید 

  . است هرات  قاجار در مسئلۀ محمد شاهدالیل ناکامی  ترین مهماز  به جنوب ایران یسنظامی انگل حملۀ و

اي به  عالقهیت چندانی نداشت و به همین دلیل حفظ تابعیت هرات براي ایرانیان اهم: ـ فرضیه رقیب5

هرات را قاجار به  محمد شاهاز سوي دیگر دلیل لشکرکشی . جانفشانی در راستاي فتح آن از خویش نشان ندادند

رقابت و این اقدام او ارتباطی به  به کشورگشایی و داشتن قلمرو وسیع توجیه کرد اودر راستاي عالیق شخص باید 

  . نداشت در ایران و هرات ي استعمارگري چون انگلیس و روسیهکشورها

  ـ ضرورت و اهمیت پژوهش5ـ1

ایران در ناکامی دولت  منجر به  قاجار که با دخالت دولت انگلیس محمد شاهحکومت دوره هرات در  مسئلۀ

ساز  زمینهسرانجام که  استگردید، از مسائل مهم و قابل توجه دورة قاجار  خویشالحاق آن به قلمرو سرزمینی 
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ر بهتر قاجا محمد شاه از این رو واکاوي مسئله هرات در دوره .یدجدایی این منطقه در دوره ناصري از ایران گرد

  .در ایران دوره قاجار کمک نماید یسري انگلتواند به بازشناسی سیاست استعما می

  پژوهش ـ پیشینه6ـ1

در مورد مسئله هرات از آغاز لشکرکشی تا جدا شدن این منطقه از ایران، پژوهشی که به طور کامل همه 

و  یسهاي انگل هاي دولت گیري و جبههو نظامی، زوایاي این موضوع را مورد بررسی قرار داده و نقش رجال سیاسی 

ایی نیز که به این ه پژوهش. باشد، صورت نگرفته است تشریح کردهیه و امراي کابل و قندهار را در قبال آن روس

گاه با  هاآنآمده در  به دست، و نتایج دارند آن  بارههاي متفاوتی در ند، غالباً نظرات و دیدگاها موضوع پرداخته

  :شود این منابع اشاره می ترین مهمیکدیگر متفاوت و متناقض است که در ادامه به بررسی 

 :)یک سند مهم درباره مسئله هرات(، تا بیانصاري، ـ 1ـ6ـ 1

بر اساس محتواي این . کند میبیان را هرات  در مسئلۀدولت انگلیس اي از اقدامات  در ابتدا خالصهاین مقاله 

ت مستعمراتش در هند و هر امنی ي برايتهدیدرا هر گونه حمله و پیشروي به سوي هرات دولت انگلیس  ،مقاله

نویسنده  .پنداشت می هاآنها و به تحریک و تشویق  اي از طرف روس را نقشه خراسانگونه اقدام نظامی در منطقه 

براي ممانعت از حمله مجدد ایران به هاي داخلی  ایجاد شورش، و مسئله هراتیس در نقش انگل تشریحپس از 

 روسیهنسلرود وزیر امور خارجه غراف وزیر امور خارجه ایران به سعودخان م  میرزااي که  به بررسی نامه، خراسان

این نامه به دالیل دولت ایران براي حمله به هرات و منافع مشترکی که دو دولت محتواي . پرداخته استنوشته 

ي این سند پس از تجزیه و تحلیل محتوا نویسنده. اقدام به این لشکرکشی داشتند اشاره داردایران و روسیه در 

سکوت کرد و  نامهترین شرایط نسبت به مسایل مطرح شده در این  دولت روسیه در سختگیرد که  نتیجه می

از قاجار  محمد شاهنشینی  و همین عامل سبب عقبایران ننمود هاي مالی و نظامی به  ال کمکمبادرت به ارس

 . هرات گردید

  )افغانستان در مسیر تاریخ(، 1383ـ غبار، 2ـ6ـ1

وقایع مهم تاریخی افغانستان را از قبل از میالد تا عصر معاصر طی دوازده بخش این کتاب نویسنده افغانی 

هرات و دفاع مردم افغانستان از  مسئلۀمورد بررسی قرار داده و در بخش دوازدهم آن به صورت مبسوط به 

این نتیجه دست یافته که در عصر   او در این بخش به. پرداخته استهجوم قشون ایران  برابردر شان  سرزمین

هاي روس و انگلیس و  بیش نبود، و دولت اي  المللی، ملعبه و بازیچه ست بینسیا زمینهقاجار، دولت ایران در 

آبی شده بود که شکل هر  بسان گرفتند و سیاست ایران رجال قاجار را به بازي میهر یک به میل خود  فرانسه

 قاجار، محمد شاه دوره حکومتدوم هرات در  جنگدر مورد وقایع نویسنده  .ردک ظرفی را به خویش اختیار می

قشون وقتی که کند  گرایانه افغان چنین اظهار می متأثر از حسیات ملیاو . اختالف دیدگاهی با سایر منابع دارد
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هاي داخلی با  منیمشغول دش کابل و قندهارایاالت حکام ور شد،  حمله هراتقاجار به  محمد شاهستور د بهایران 

خاك این تنها اهالی هرات بودند که مهیاي دفاع از  ایران به هرات استقبال نمودند، لۀیکدیگر بودند و حتی از حم

  . دنمتوقف سازهرات  لعۀشدند و توانستند قشون ایران را پشت دیوارهاي ق شان میهن

  )در ایران قرن نوزدهم زنی، اعتراض و دولت دوران قاجار ـ چانه(، 1389ـ مارتین، 3ـ6ـ1

این کتاب پژوهشی در مورد مسایل اجتماعی ایران عصر قاجار است که نویسنده تالش داشته تا وقایع 

نویسنده در این کتاب، . ح کندمربوط به حوزه سیاست و اجتماع را در طی شصت سال اول حکومت قاجار تشری

کند و اشاره دارد که شرایط اقتصادي ایران در  و بیان میهاي ا طلبی قاجار به هرات را نتیجه جاه محمد شاه حملۀ

قاجار  محمد شاهکشی به هرات نبود و هاي طوالنی با روسیه، مناسب لشکر آن هم بعد از جنگ آن مقطع از زمان،

هاي پدرش و انجام فتوحاتی در شرق ایران به هرات لشکر  بدون توجه به این مسئله مهم، براي جبران شکست

 هاآنساز نفوذ روسیه و بر پایی کنسولگري  را سببخراسان والیات شرق در ن دولت انگلیس نفوذ ایران ید و چوکش

 با قاجار محمد شاهقرار گرفت و در واقع جنگ  اوطلبی  دانست در مقابل این جاه در هرات و تهدید امنیت هند می

برشمرد که با ن ایران و انگلیس را باید جنگ بی .م1838ـ1841/.ق.هـ1254ـ1257هاي  سال در والی هرات

  .شکست ایران به پایان رسید

جنگ و صلح در ایران دوره قاجار و پیامدهاي آن در گذشته و (، 1389دیگران، ـ آیوري و 4ـ6ـ1

  )اکنون

قاجار نخستین کسی بود که پس از  محمد شاهمیرزا آغاسی صدراعظم  حاجینویسنده معتقد است که 

 از اتحاد باهایی چون اسپانیا و بلژیک متحد شود و  انگلیس تالش کرد که با دولت احساس خطر از جانب روس و

قاجار براي فتح هرات که با تحریک  محمد شاهوزنه تعادلی در برابر روس و انگلیس ایجاد کند اما تصمیم  هاآن

ف خود چشم طمع روسیه و انگلیس هر یک بنا به اهدا. ها صورت گرفت از موفقیت این طرح جلوگیري کرد روس

. دفاع از مستعمراتش در هند بود یساش و هدف انگل هدف روسیه گسترش مرزهاي جنوبی. به ایران داشتند

قاجار نابسامانی اقتصادي ایران  محمد شاهدر برابر  ها آنهاي  دانستند که یکی از حربه ها به خوبی می انگلیسی

نهایت استفاده را از  ،رو با طوالنی کردن مدت محاصره از این .است که لشکرکشی هرات به آن دامن خواهد زد

  . ضعف اقتصادي ایران بردند و سرانجام مانع فتح هرات شدند

  )تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم(، 1344ـ محمود، 5ـ6ـ1

از آن ایران  کند که یکی از آرزوهاي دولت قاجار این بود که هرات پیوسته نویسنده این کتاب بیان می 

اما  کرد میرکشی به تحریک بیگانگان سهر از گاهی به عنوان حاکم هرات میرزا   اگر چه کامراندر گذشته  .باشد

خطبه  ،نمود مانده را پرداخت میآورد و خراج عقب  ر تسلیم فرود میمجدداً س ،اقدامات دولت ایراناندك هر بار با 
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ولی آنچه که در دوره . نع بودزد و دولت ایران هم به همین اندازه قا م او میخواند و سکه به نا می قاجار به نام شاه

در منطقه توسط بیگانگان که شد  مربوط میدسایسی به ردید به هرات گ قاجار سبب لشکرکشی او محمد شاه

ات را با یک اقدام نظامی حق حاکمیت خود بر هرقصد داشت تا قاجار  محمد شاه .گیري بود در حال شکلخراسان 

و بدین  بگمارد بر این ایالتخود را از طرف یک والی صدیق و مورد اطمینان عمالً اثبات کند و پس از فتح آن 

 . گردد توسط بیگانگانگیري دسایس  شکل مانع شکل

تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس ـ از دوران فرمانروایی مغوالن ( ،تا بی ـ طاهري،6ـ6ـ1

  )هد قاجاریهان عتا پای

را قاجار  محمد شاه  یران در لشکرکشی به هرات، اعالمیۀادالیل شکست  تشریح این کتاب ضمننویسنده  

در قاجار اگر چه  محمد شاهکه  عقیده دارداو . دهد مورد بررسی قرار می شدهصادر هرات  پس از لغو محاصرةکه 

قشون نشینی  عقباما در بیان دالیل را ذکر کرده با صداقت تمام علل لشکرکشی خود به خراسان این اعالمیه 

عامل اصلی  ازو  نمودهاشاره  یسهاي انگل افراد ارتش و ضعف توپخانه و کارشکنی  ريپافشا تنها بهاز هرات ایران 

در واقع نویسنده با بیان . سخنی به میان نیاورده است هبود هاآنکه افتادن نفاق و دودستگی در بین  شکست قشون

قاجار  محمد شاهقشون  بین هرات را نفاق و دودستگی موجود در شکست ایران در مسئلۀعامل اصلی بارات این ع

 . داند می

  )بحران هرات و تأثیر آن بر موقعیت بریتانیا در خلیج فارس( ،1387 ـ رضویان،7ـ6ـ1

قاجار  محمد شاه تبه دسهرات و ممانعت از فتح آن  له در مورد دخالت انگلیس در مسئلۀنویسنده این مقا

اگر چه دولت ایران نیروي کافی براي فتح هرات در اختیار  عقیده داشتندها  رسد که انگلیسی می به این نتیجه

بگذارند  هاآندارد، اما پس از فتح آن توانایی اداره هرات را به دالیل ضعف نظامی و اقتصادي نخواهد داشت و اگر 

یت مجدد خویش را بر هرات اثبات کند پس از مدتی پاي روسیه به حاکم خراسانلشکرکشی به  طیکه ایران 

آنجا به از پس از ایجاد کنسولگري در هرات چاي ناترکم دنامۀعه دهم ماده بر اساس هاآنشد و هد اهرات باز خو

 . عنوان پایگاهی براي دسترسی به هند بهره خواهند گرفت

قاجار در اعاده حاکمیت ایران بر  محمد شاهکامی بررسی دالیل نا(، 1392، ـ رازنهان، آهنگران8ـ6ـ1

  )شهر هرات

. قاجار در لشکرکشی به هرات پرداخته است محمد شاهاین مقاله به بررسی دالیل داخلی و خارجی ناکامی  

اند که  ههرات به این نتیجه رسید در وقوع مسئلۀ روسیه و انگلیسنویسندگان این مقاله پس از بررسی نقش 

، براي آنکه هاي وسیعی از شمال غرب ایران نچاي و دست یافتن بر سرزمیناترکم تحمیل معاهدة زپس اا ه روس

به جانب شمال شرق ایران معطوف کنند و به گسترش نفوذ خود در آسیاي  قفقاز منطقۀتوجه دولت ایران را از 



٩ 

قاجار را  محمد شاهناکامی در ؤثر عوامل م هاآن .فتح هرات تشویق نمودند بهدولت ایران را ، شدت بخشندمرکزي 

مجتهدي قاجار به  محمد شاهبه موقع اند و عدم توجه  به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم کرده

محمد که عقیده دارند  هاآن. کنند ذکر میشکست او  داخلی عنوان یکی از دالیلبه باقر شفتی را  سید محمد چون

با ها برانگیزد و  د احساسات مردمی را علیه انگلیسیاي جهاد از این مجتهتوانست با گرفتن فتو قاجار می شاه

به سوي هند بازگردانند و را از جنوب ایران  خودها را وادار کند تا نیروهاي  لیسیانگهند، آشفته ساختن اوضاع 

 . حمله نهایی هرات را فتح کنندیک با سپس 

  و روش پژوهش) هاداده(ـ  مواد 7ـ1

کار گرفته ه برداري و تهیه شده است و روش ب ي فیشا هن ااز اسناد و منابع کتابخاین پژوهش   هاي مواد و داده

  .دباش از نوع  توصیفی ـ تحلیلی میشده در انجام این پژوهش 

  ـ نقد منابع 8ـ1 

  منابع تاریخنگاري  1ـ8ـ1

  ) ق1259تاریخ قاجاریه از آغاز تا (التواریخاکسیرـ 1ـ1ـ8ـ1

طنه السل میرزا اعتضاد  شود که توسط علیقلی ر قاجار محسوب میاز منابع مهم و معتبر عصیکی  این کتاب

توان به این موضوع اشاره داشت که نویسنده  هاي این اثر نسبت به سایر آثار می از جمله برتري .نوشته شده است

از این رو ، کت نموده استقاجار در لشکرکشی به هرات شر محمد شاهاز شاهدان عینی حادثه بوده و به همراه 

  . تواند داراي میزان باالیی از ارزش و اعتبار تاریخی باشد هاي موجود در این اثر می داده

  تاریخ نو  ـ2ـ1ـ8ـ1

در این کتاب مطالب . باشد می السلطنه میرزاي نایب  میرزا پسر سوم عباس کتاب جهانگیرنویسنده این 

غوریان در جنگ دوم هرات،  السلطنه، فتح قلعۀ میرزاي نایب  سهی عباندجنگ اول هرات به فرمامفیدي در مورد 

میرزا  عملکرد حاجیمقام فراهانی و  قائممیرزا ابوالقاسم کشته شدن قاجار براي حمله به هرات،  محمد شاهدلیل 

ر یاد میرزا بسیا  نویسنده از خدمات عباس. آمده استقاجار  محمد شاهسلطنت  هاي داخلی دورة قیاماسی، آغ

که با توجه به ، کشد به تصویر میهانی ارف مقام قائمابوالقاسم میرزا اي پلید و متفاوت از  کند و در مقابل چهره می

ها  بیشتر ضعف او. باشد بوده ورزي دور از کینهه بنباید این رویکرد  ،مقام به دستور قائم نویسنده ماجراي کور شدن

به  را ها گناه بسیاري از حوادث و ضعفدر توصیف وقایع، کند که  د و سعی میدان مقام ناشی می را از اقدامات قائم

جداي از این موارد محدود، سایر مطالب این کتاب بسیار دقیق و بدور از حب و  .بیاندازدگردن محمد شاه قاجار 

 .بغض نگاشته شده  است
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  الصفاي ناصري  تاریخ روضۀ ـ3ـ1ـ8ـ1

 محمد شاهفتحعلیشاه و همچون  ،قاجار در مورد رجال سیاسی طراز اول کتابدر این  هدایت خان رضاقلی

همچنین به . کند ه نمیئارا هاآنابراز نظر نکرده و قضاوتی از ضعف و یا قوت عملکرد  هاآنهاي قاجار و صدراعظم

هرات به صورت  ۀرا در مسئل هاآنپردازد و نقش  نمی قاجاردر دربار  هاآنو نفوذ در ایران اقدامات روسیه و انگلیس 

نویسنده در بسیاري از وقایع به اختصار قلم زده و از بیان سالیق شخصی خویش . نماید واضح و پررنگ تشریح نمی

ه حب و بغضی نسبت به رجال سیاسی و نظامی و شاهزادگان بدر این کتاب . کرده استخودداري  هاآندر مورد 

چون  مواردي. ن شکلی که دیده و یا شنیده ثبت کرده استتاریخی را به هماخورد و نویسنده حقایق  چشم نمی

قاجار به  محمد شاه یرزا با تزار روسیه به هنگام حملۀدیدار ناصرالدین مهرات،  توصیف استحکامات و امکانات قلعۀ

آمدن محمدعمرخان به قشون ایران،  هراتاهالی و شبیخون غوریان در خان  محمد هرات، تسلیم شدن برادر یار

قاجار و اعزام او براي فتح فراه و اسفزار، وقوع نفاق  محمد شاهخان حاکم قندهار با قشونی به اردوي   کهندلپسر 

ت مندرج خارك و بوشهر از دیگر موضوعا قی و قزوین، حمله انگلیس به جزیرةاي در بین لشکر شقا قومی و قبیله

  . باشد که با این پژوهش حاضر در ارتباط است در این کتاب می

  )تاریخ قاجاریه(التواریخ  ناسخـ 4ـ1ـ8ـ1

 نویسنده این کتاب میرزا. باشد مطرح میتواریخ عمومی عصر قاجار  ترین مهمبه عنوان یکی از  این کتاب

به  آنوقایع در . استالملک و متخلص به سپهر  محمد کاشانی، ملقب به لسان فرزند مال محمدتقی مستوفی

  . نثر مرسل ساده استو سبک نوشتاري آن نیز اند  ب شدهشماري مکتو صورت سال

در دوره دوم هرات را جنگ و وقایع ارتباط دارد ما  پژوهشموضوع با کامل به طور  این کتابجلد دوم 

براي  هاآنکه  یهای ها در حوادث هرات و کمک در این مجلد از نقش انگلیسی. دهد قاجار شرح می محمد شاه

نشینی  عقبضمن تبیین چگونگی این کتاب نویسنده در . آید حبت به میان میدادند ص مدافعان هرات انجام می

تصمیمات اتخاذ  چونها، به مسائل مهمی  ب ایران توسط انگلیسیاز هرات پس از اشغال جنوقاجار  محمد شاه

شاره مجدد به هرات و تشکیل یک قشون آماده براي مقابله با انگلیس ا براي حملۀ قاجار محمد شاهشده از سوي 

  . دارد

  1ـ تاریخ ایران نوشته سرپرسی سایکس5ـ1ـ8ـ1

گیرنده قاجار، دربر محمد شاهن حکومت فتحعلیشاه و به واسطه پرداختن به حوادث دورادوم این کتاب جلد 

این است که تواریخ ایرانی عصر قاجار هاي دیگر این کتاب نسبت به اکثر  از مزیت. باشد میموضوع پژوهش حاضر 

هاي جداگانه اتفاقات و  در بخش ،هرات و مسئلۀ قاجار محمد شاه دورانه هنگام پرداختن به حوادث نویسنده ب

                                                
1   . Sir Percy Sykes 
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سایر تواریخ ایرانی عصر ویژگی دیگر این کتاب نسبت به . را نیز ثبت کرده است ایاالت قندهار و کابلحوادث 

بوده، احاطه علمی و اطالعات گري  این است که چون نویسنده، خود یک ژنرال و متخصص در امر نظامیقاجار 

هاي به وقوع پیوسته، که  ها بلکه مسایل جزئی نبرد ل جنگ سبب شده که نه فقط کلیات جنگئنظامی او بر مسا

آرایی  چون شیوه ارتشداري، صف مواردي. کتاب خویش ذکر کندرا در اند  نویسان کمتر به آن پرداخته سایر تاریخ

    .است هاآن ترین مهماز بسیاري دیگر وه حمالت، به کارگیري انواع سالح و در مقابل دشمن، تدابیر نظامی، شی

  تاریخ منتظم ناصريـ 6ـ1ـ8ـ1

جلد الدوله ملقب به اعتمادالسلطنه در سه مجلد نوشته شده که  خان صنیع توسط محمدحسناین کتاب 

  ات فتحعلیشاه قاجار و عباساقدامجلد موضوعاتی چون، مدر این . استارتباط در با موضوع پژوهش ما  آنسوم 

، قاجار محمد شاهعصر و شورش شاهزادگان در سیاسی  تالسلطنه در جنگ اول هرات، مشکال میرزاي نایب

 1نیکالي اولمیرزا با   دیدار ناصرالدینایران و حمله او به سیستان، مرکزي میرزا نسبت به دولت   کامران یسرکش

ماجراي ممانعت قاجار،  محمد شاهغوریان توسط قشون فتح قلعۀ ، زمان با جنگ دوم هرات هم امپراطور روس

لوطیان در   قیامسرکوبی قاجار از هرات و  محمد شاهنشینی  عقبمیرزا،   از تسلیم شدن کامران 2 نیل مکسرجان 

تحلیل محتواي این و ما در تجزیه است که   شدهبه خوبی تشریح  آقاخان محالتی در کرمانشورش اصفهان و 

این است که نویسنده  منابع سایرکتاب نسبت به  دیگر اینهاي  از ویژگی. استفاده خواهیم کرد هاآنپژوهش از 

از . استذکر کرده در بخشی جداگانه وقایع اروپا و جهان را نیز  ترین مهمپس از ثبت وقایع هر سال در ایران، 

ا هاي روسیه، انگلیس، فرانسه و عثمانی در اروپ نزاع یا توافق دولتن ن روزگار چوالمللی آآنجایی که مسائل بین

هرات داشت؛ این بخش از فصول کتاب براي  نظامی ایران به خصوص مسئلۀـ  تاثیر مستقیم بر مسائل سیاسی

  .  تکمیل پژوهش حاضر مفید و سودمند خواهد بود

 3واتسننوشته رابرت گرانت ) دوره قاجاریه(ـ تاریخ ایران 7ـ1ـ8ـ1

ایران  هاي مختار انگلیس در قبال جنگ ءاز عملکرد وزراانگر این واقعیت است که نویسنده مطالب کتاب بی

 هاآنسین و تشویق است و در برخی مواقع آشکارا به تحت به طور کامل راضی هرا عصر قاجار خصوصاً در مسئلۀ

را  اندازد و آن میرزا می  شی را به گردن عباسهرات گناه این لشکرک مسئلۀ نویسنده در بررسی. پردازد نیز می

او مبنی بر  ادعايبراي لشکرکشی به هرات نیز  قاجار محمد شاهدالیل  در بررسی. داند می طلبی او جاهنشانه 

دستگیري موضوعات دیگري چون، . کند توصیف می تا حدي قلدرانهرا رات حق حاکمیت ایران بر ه بازگرداندن

هرات، گرفتار شدن قشون ایران در  سئلۀدر م  نیل مکاقدامات سرجان یس به جرم جاسوسی، قاصد سفارتخانه انگل

                                                
1 . Nicholas 1 
2 . sir John Mcneil 
3 . R. G. Watson 
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براي  1اقدامات سرهنري الیسآوري آذوقه،  سرماي زمستان، حمله به روستاهاي اطراف هرات جهت جمع

، اعزام دفاع از قلعۀ هراتدر  2توصیف نقش الدرد پوتینجرقاجار به هرات،  محمد شاهلشکرکشی جلوگیري از 

وزیر مختار روسیه براي تحریک و  3باشی به عنوان سفیر به اروپا و اقدامات کنت سیمونیچخان آجودان حسین

باشد که تا حد  پژوهش ما می موضوع مطالب مشترك این کتاب با ترین مهمیق دولت ایران به فتح هرات از تشو

  . استفاده خواهد شد ها آنامکان از 

  خاطرات و ها ـ سفرنامه2ـ 8ـ1

  به ایران  4سفرنامه اوژن فالندن ـ 1ـ 2ـ8ـ1

قاجار به اتفاق هنرمند  محمد شاهحکومت  باشد که در دورة انگرد فرانسوي میاوژن فالندن دانشمند و جه

. و بسیاري از وقایع و تجربیات خویش را در این سفرنامه شرح داده استپاسکال به ایران سفر کرده طن خود و هم

از . امه اطالعات خوبی در مورد شرایط اقتصادي و نظامی ایران به هنگام آغاز جنگ هرات وجود دارددر این سفرن

توان به موضوعاتی چون، نپرداختن حقوق کارمندان و  ا موضوع پژوهش ما در این کتاب میمطالب مرتبط ب

ان، کمبود آذوقه و چپاول روستاها و شهرهاي واقع شده در مسیر حرکت قشون توسط سربازنظامیان قشون، 

 هاي درگیر، هرات، وقوع اختالفات مذهبی در بین طرف النی شدن مدت محاصرةتجهیزات براي نیروها، علت طو

  نیل مک، اقدامات نهایی سرجان هاآنمدافعان هرات به دلیل حمایت مالی و نظامی افسران انگلیسی از  تسلیمعدم 

   .زام نیروي نظامی از دولت انگلیس اشاره کردبه هنگام خروج از اردوي ایران و درخواست اع

   5به قلم موریس دوکوتزبوئهبه ایران دوران فتحعلیشاه  مسافرتـ 2ـ2ـ8ـ1

به موضوعاتی چون، تشریح مشکالت مالی، آموزشی و توان  رتبط با پژوهش ما در این کتاب میاز مطالب م

ت اقتصادي و سیاسی دولت قاجار، استفاده از عصر قاجار تا جنگ هرات، مشکال تجهیزاتی قشون ایران از اول

ارتقاء و تجهیز ایران در   سنتی ایران، موفقیتارتش لیسی براي ایجاد واحدهاي منظم در منصبان انگ صاحب

، عدم موفقیت ایران در تعمیم قواعد و نظامات مدرن، وضعیت اقتصادي شاهزادگان و قشون توپخانه  واحدهاي

و عدم ثبات  حعلیشاه براي خرج کردن پول موجود در خزانه براي انجام اصالحاتحاضر نشدن فتدرباریان، 

 .در سمت خویش اشاره کرد درباریان

 

  

                                                
1 . Sir Henry Ellis 
2 . Eldred pottinger 
3 . simonitch 
4   . Eugene Flandin 
5  . Moritz Kotzobue 
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  )میرزا فتاح گرمرودي(باشی سفرنامه آجودانـ   3ـ2ـ8ـ1

. شده استارایه و اقدامات او  باشی آجودانخان  مأموریت حسین ازدر این سفرنامه مطالب کامل و مبسوطی 

برود و تحریکات و اقدامات  یسریش، فرانسه و انگلتا به ات قاجار مأموریت داشت محمد شاهطرف از  باشی انآجود

در ماجراي هرات را مختار انگلیس و همچنین حقانیت دولت ایران  وزیر  نیل مک  سرجان تخالف نزاکت و تعهدا

  . شرح دهد آن کشورها مردان دولتبراي را 

به او در مورد دیدار آجوادان باشی با سلطان محمود دوم عثمانی، حرکت ادي مطالب زیحاوي این کتاب 

 مردان دولتبراي  باشی آجودانسوي اتریش، دیدار با پادشاه و صدراعظم اتریش، اثبات حقانیت ایران توسط 

فی آمدن یک مأمور مختوسط دولت انگلیس،  باشی آجودانسفارت  پذیرفته نشدنانگلیس و  سفیرآمدن اتریش، 

 باشی آجودانرفتن اقامتگاه سفیر ایران، وزیر امور خارجه انگلیس به  1ونتسرهنگی از سوي لرد پالمرسبا منصب 

پاسخگویی سفیر ، انجام مذاکره با وزیر امور خارجه انگلیسسی انگلیس، به سوي لندن و دیدار او با نمایندگان سیا

  . ما مرتبط است باشد که با پژوهشمی... ایران به جراید انگلیسی و 

 

 

                                                
1 . Lord Palmerston 
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  :فصل دوم

 رات براي ایران، روسیهاهمیت ه

  در عصر قاجار و انگلیس 
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  تاریخچه هرات  -2-1

فاصله . است شدههاي تاریخی کشور ما بخشی از قلمرو پادشاهان ایران محسوب  هرات در بیشتر دوره

هاي صورت گرفته  بندي در تقسیم و استسیصد کیلومتر  نزدیک بهتا مرز کنونی ایران و افغانستان  هراتتقریبی 

  . شدخراسان قلمداد یز این شهر پیوسته یکی از شهرهاي طی قرون گذشته ن

سلطه بخشی از قلمرو تحت به عنوان مرو  رمان، کابل، خراسان، هرات وایاالت کدر شاهنامه فردوسی از 

لمرو هخامنشیان قرا بخشی از ...  غد، خوارزم، بلخ، هرات وپارت، سایاالت منابع تاریخی نیز کیانیان یاد شده و 

نوشته بیستون  مقدمه سنگترین فهرست از مناطق تحت قلمرو هخامنشیان به زبان پارسی در  کهن .اند دانسته

سایر در  ).64، 65: 4، ج1385گرشویچ، ( کند یاد می 1ارایه شده که از هرات کنونی با نام آرئیا. م.ق520حدود 

نام هرات به  ،اش در نقش رستم شوش، و بر سر مقبرهجمشید،  تخت هاي برجاي مانده از داریوش کبیر در هکتیب

   ).32: 1385قاجار،  بهمنی( یک ایالت ایرانی ثبت شده استعنوان 

و پس از  نامیدندزابلستان و کابلستان را افغانستان  هایی از کشور امروزي بخشدر عصر کیانیان و پیشدادیان 

اسکندر ). 30: 1393کاتب هزاره، ( نام گرفتیعنی باختر  ،بکتریهن منطقه به دست اسکندر به زبان یونانی ح آفت

او در طی سه . گشایی نمود پس از کشته شدن پدرش بر تخت سلطنت نشست و شروع به جهان .م.ق336در سال 

ید را به تصرف خویش شجم تختجنگ  گرانیک، ایسوس و گوگمل سپاه داریوش سوم را در هم شکست و 

او در نزدیکی  او در پی تعقیب داریوش سوم به سوي خراسان لشکر کشید اما داریوش سوم قبل از رسیدن. درآورد

اسکندر پس از مجازات قاتالن او به انجام فتوحاتی در مرزهاي شرقی خراسان . کشته شد م.ق330دامغان به سال 

دیگر مناطق سوي  به ادامه فتوحاتشستقبال کرد و اسکندر براي اسکندر مقدونی ا حاکم هرات از. روي آورد

سردار ملی خودشان قیام کردند  2بارزانس مردم هرات به رهبري ساتیپس از رفتن اسکندر مقدونی، . باختر تاخت

 سبب بازگشت او به به اسکندر هراتاهالی رسیدن خبر قیام . یونانی اسکندر در هرات را کشتندو اناکسیپ سردار 

. پرداختسپاهیان اسکندر  با مقابلهبارزانس از بسوس شاه باختر دو هزار نفر سرباز گرفت و به  ساتی. هرات شد

                                                
1  .  Areia 
2  .  Satibarzanes 
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کشته شد و هرات به  1ژیوس اد ساتی بارزانس به دست ایريسرانجام در جنگی که بین سپاه اسکندر و او اتفاق افت

  ).71، 72 :1389حبیبی، ( تصرف اسکندر درآمد

دولت کوشانی نی نیز برخی از مناطق شرقی مرزهاي ایران همواره بین دو دولت اشکانی و در دوره اشکا

پس از جنگ با اردوان اشکانی او را . م224آوریل  28 یر بابکان در تاریخ اردشتا اینکه  .شد میدست به دست 

ی چون سکستان، مناطق. م226او پس از تاجگذاري در سال . دشکست داد و تیسفون را به تصرف خویش درآور

پادشاه کوشان نیز سفیري به نزد اردشیر بابکان فرستاد و . ، مرو و خوارزم و بلخ را به تصرف خویش درآوردابرشهر

در این زمان قلمرو اردشیر بابکان شامل ایران فعلی، هرات، کابل، قندهار، . او را به رسمیت شناختحکومت 

شاپور اول ساسانی سلسله کوشانیان را منقرض ساخت و مناطق و بعد از ا .بلوچستان و صحراي مرو و خیوه بود

در اج فساد اما در زمان حکومت پیروز اول ساسانی به دلیل رو. را نیز به قلمرو خویش افزود هاآنتحت سیطره 

از اطاعت  که حکومت ایاالت مرزي را در اختیار داشتند برخی از سرداران لشکريو اغتشاش داخلی، دربار 

توان به مرو و  مستقل درآمد که از جمله می به صورت نیمهایاالت آن بسیاري از رکزي سرپیچیدند و حکومت م

 :1385سن،  کریستن( شد جزو قلمرو ساسانی محسوب نمیهم مروالرود و سرخس اشاره کرد در این زمان هرات 

359 ،61 ،60 .(  

اسالم درآمد و به دو قسمت غربی و شرقی افغانستان نیز به تصرف کنونی با حمله اعراب به ایران منطقه 

قرار و هرات نیز از شهرهاي مشهور خراسان  شامل قندهار، کابل و خراسان بود تقسیم شد که بخش غربی آن

رصه هاي فکري ایران و ع در عصر امویان نیز منطقه خراسان یکی از مراکز نهضت). 30: 1393هزاره،   کاتب(گرفت

موجبات سقوط . م750./ق.هـ132 نهضت ابومسلم خراسانی در سالوده تا سرانجام اموي بقیام بر علیه خلفاء 

اوج رونق و پیشرفت هرات به عصر تیموریان ). 35: 1385قاجار، بهمنی ؛ 76: 1383غبار، ( فراهم ساختامویان را 

کش و به شهر  صنعتگران این شهر را .م1380/.ق.هـ781در سال  هراتتیمور پس از تسلط یافتن بر . گردد بر می

اما مدتی پس از تیمور این شهر مورد توجه شاهزادگان تیموري . فرستاد و باروي این شهر را ویران نمودسمرقند 

هرات در زمان . به پایتختی خویش برگزید .م1405./ق.هـ807در سال آن را پسر تیمور قرار گرفت و شاهرخ 

ري به به اوج شکوفایی خویش رسید و در سده نهم هجسلطنت طوالنی شاهرخ به لحاظ جمعیت و ثروت و آبادي 

؛ 67ـ70: 1388سایکس، ( ادبی و هنري یافت، مرکزیت علمی، شهر خراسان و ماوراءالنهر ترین بزرگعنوان 

  ). 285: 1389؛ حبیبی، 51: 1389کاوسی، 

 اواخر عصرحتی تا و میالدي  شانزدهم، هفدهم و هجدهم/ هرات در قرون دهم، یازدهم، دوازدهم هجري 

 ،در عصر صفویه. ندکرد و حاکم آن را بیگلربیگی کل خراسان محسوب می صفوي نیز بخشی از خاك ایران بود

                                                
1 . Erigyios 
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قی ایران لشکر کشید و در سال ها به سوي مناطق شر آغاز جنگ با ازبک جهتاسماعیل صفوي  شاه

مناطق هرات، به قتل رساندن او پس از خان را  در هم شکست و  سپاه شیبکدر نزدیکی مرو، . م1510/.ق.هـ916

ایاالت  ترین مهمجزء قلمرو ایران و از هم هرات در زمان سلسله صفویه  از این رو منطقۀ. خ را تسخیر نمودمرو و بل

پس از انقراض ). 249: 1ج ،تا بی؛ مدنی، 1183: 2، ج1392تیموري، ؛ 35: 1387کمبریج، ( محسوب گردید کشور

اما در دوره . شدهی هرات به استقالل دست یافت و از حاکمیت ایران خارج سلسله صفویه براي مدت کوتا

هاي دیگري از مناطق شرقی را تحت تسلط خویش  ، هرات و بخشها ناافغافشاریه، نادرشاه افشار پس از شکست 

تیکه در او ریاست ابدالیان هرات را برانداخت و پس از آن به سلطنت هو. درآورد و حتی هند را نیز تسخیر نمود

  ). 377: 1389؛ حبیبی، 59: 1388زاده،  ؛ مصباح249: 1ج ،تا بی مدنی،( قندهار نیز خاتمه بخشید

تمامی  وخان قاتالن او را تحت حمایت خویش قرار داد  اش علیقلی برادرزاده ،افشار شاهرپس از قتل ناد

با نام عادلشاه بر تخت . م1747/.ق.هـ1160مقتول ساخت و توانست در سال میرزا   را به غیر از شاهرخنش فرزندا

مدعی دیگر جانشینی نادرشاه احمدخان ابدالی بود که از سرداران بزرگ نادرشاه محسوب . جلوس کندسلطنت 

نیز از از خوانین و  خان محمدزمانهاي پشتون افغان تعلق داشت و پدرش  وزایی ابدالیاو به تیره سد. شد می

زندانی در قندهار ابدالی به دلیل حضور در رقابت قبایل غلزایی و ابدالی مدتی را  احمدخان . بزرگان سدوزایی بود

به . م1740/.ق.هـ1153از زندان آزاد شد و در سال  با فتح قندهار به دست نادرشاه افشار توسط ويتا اینکه بود 

درشاه به سال با قتل نا. سیدپرداخت و به مقامات باالي لشکري رشاه خدمت وفادارانه در قشون نادر

این سردار بزرگ با برداشتن مقدار زیادي از جواهرات سلطنتی از جمله کوه نور به همراه . م1747/.ق.هـ1160

اش سران قبایل پشتون را همراه خویش  گروهی از سربازانش به قندهار رفت و با توجه به موقعیت مالی و نظامی

: 1، ج1344محمود، ؛ 397ـ399: 2، ج1380سایکس، ( امیدنشاه  خود را احمدانی با تأسیس سلسله درنمود و 

او پس از ). 45ـ47: 1379؛ شیرازي، 57ـ59: 1383؛ مجددي، 354: 1383؛ غبار، 377: 1389؛ حبیبی، 119

در این زمان ایالت . مدتی ایاالت کابل، پیشاور، الهور، پنجاب و کشمیر را نیز فتح کرد و به قلمرو خویش افزود

سلسله تأسیس از آغاز  ).57ـ60: 1383؛ مجددي، 190: 1، ج1386نوري، (سیطره درانیان درآمدهرات نیز تحت 

منطقه هرات تا حدود زیادي از در ایران شد ه منجر به تأسیس سلسله قاجارکخان قاجار  محمد آقارانی تا ظهور د ،

  ). 132: 1392رازنهان و آهنگران، ( بودحاکمیت جانشینان نادرشاه در خراسان خارج 

گذار  پایهرا او اکثر مورخان اروپایی  .از دنیا رفت بر اثر بیماري. م1772/.ق.هـ1186شاه ابدالی در سال   احمد

شاه ابدالی تفکر تأسیس کشوري به نام افغانستان را  ي از این که احمدا هانولی هیچ نش دانند کشور افغانستان می

واژه  ).52: 1385قاجار،  بهمنی( در دست نیستستان ذکر کرده باشد داشته و یا خود قلمرو خویش را با نام افغان

و در برگیرنده  یافتتري  شد اما به مرور زمان معناي عام یافغان در ابتدا صرفاً به قبیله پشتو زبان ابدالی اطالق م
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هاي بین قندهار و  ینکلمه افغانستان نیز در آغاز به سرزم. تمامی قبایل پشتو زبان اعم از ابدالی و غلزایی گردید

تا به سال پیش  200اما از حدود . گرفت بلخ و کابل و هرات را در بر نمی تشد و ایاال غزنی تا دره سند اطالق می

: 1393متولی حقیقی، ( این نام در برگیرنده تمامی اقوام ساکن در این کشور با زبان و نژاد گوناگون استامروز، 

او را   ابدالی نیز نخستین کسی که در عرصه سیاسی، قلمرو تحت سلطه شاه پس از مرگ احمد .)156، 165

المللی که در  اولین سند بین). 59: 1388زاده،  مصباح( فرمانرواي انگلیسی هند است 1افغانستان نامید، لرد اکلند

ي و سیاسی امضاء شده در سال قرارداد تجار ،هان به عنوان یک کشور نام برده شدآن از افغانست

 2این قرارداد توسط سرجان ملکم ).156: 1393متولی حقیقی، ( بین ایران و انگلیس است .م1801./ق.هـ1215

شعبان  12ایران در تاریخ اعظم دولت خان صدر ابراهیم انگلیس و حاجینماینده و مأمور مخصوص دولت 

 بند. داردور افغانستان اشاره دوم و سوم و چهارم آن به کش منعقد گردید و بندهاي .م1801 ژانویه 1./ق.هـ1215

حمله کند قشونی از طرف ایران به افغانستان مأمور  هندکند که اگر پادشاه افغانستان به  بیان میدوم این قرارداد 

کند که اگر پادشاه افغانستان مایل گردد که از  بیان میآن سوم  بند. خواهد شد و آن مملکت را ویران خواهد نمود

کند که اگر پادشاه  چهارم بیان می بند. دولت ایران شرایط صلح را فراهم خواهد نمود در دوستی وارد شود

افغانستان یا کسی از فرانسه بخواهد با دولت ایران وارد جنگ شود دولت انگلیس هر میزان مهمات و تجهیزات 

     ).34، 33: 1، ج1344محمود، ( خواهد کردبه ایران ارسال که نیاز باشد قشونی 

او  .سعی نمود تا قلمرو پدرش را حفظ نمایدابدالی فرزندش تیمورشاه به قدرت رسید و شاه  احمد پس از

در قلعه باالحصار کابل زندانی هم را  اش برادران شورشی و نمودقندهار به کابل منتقل ان را از ابتدا پایتخت ابدالی

 پسر دیگر خود محموددو . گماشتقندهار و به حکومت  کردمیرزا را ولیعهد خود   همایونفرزندش  سپس .ساخت

ترین پسر خود را  کوچک میرزا  زمان ومنصوب نمود میرزا را به عنوان حاکمان هرات، فراه و سبزار   میرزا و فیروز

سال سرانجام او در . )73: 1380، شیرازي خاوري؛ 7447: 9، ج1380هدایت، ( نزد خویش در کابل نگه داشت

محمود نیز به هرات   برادر او شاهزاده. ت و پسرش زمانشاه حکومت را در دست گرفتدرگذش .م1793/.ق.هـ1207

محمدخان قاجار به خراسان لشکر در چنین زمانی آقا. لت تشکیل دادي در این ایاا هانرفت و حکومت خودسر

در پی . مناطق شد خواستار اعاده حاکمیت ایران بر این، هایی به حکام کابل و هرات کشید و با ارسال سفرا و نامه

پس از آن . شاه قاجار اعالن تبعیت نمودود ابدالی به عنوان حاکم هرات نسبت به این اقدام، شاهزاده محم

آقامحمدخان از زمانشاه خواست که ایالت بلخ را نیز به ایران واگذار نماید و این امر نیز مورد توافق زمانشاه واقع 

 ،قفقاز اراضیخبر حمله روسیه به پخش ه پایان نرسیده بود که هنوز کار ساماندهی مرزهاي شرقی ب. شد

را بر هرات، بلخ، مرو و  شسبب شد تا او نتواند حاکمیتکشاند و شمال غرب  هاي مرزسوي را به آقامحمدخان 

                                                
1 . Lord Auckland  
2 . Sir John Malcolm   
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؛ 81ـ84: 1، ج1377سپهر، ( ناتمام ماند 1در قلعه شوشیبه قتل رسیدنش اقدامات او نیز با  بقیه. کندتثبیت بخارا 

  ).55: 1385قاجار،  ؛ بهمنی132: 1392رازنهان و آهنگران،  640، 641: 2، ج1380ملکم، 

زمانشاه  با روي کار آمدن او. به سلطنت رسید فتحعلیشاهاش  برادرزاده ،پس از مرگ آقامحمدخان قاجار

سال  دراو . سر باز زد و به هرات لشکر کشیدآقامحمدخان  نسبت بهتعهدات خود از اجراي ابدالی 

. افزوداین شهر را به قلمرو خود و  دادابدالی در هرات پایان  شاه به حکومت برادرش محمود .م1797/.ق.هـ1212

او پس از  .به دربار ایران آمد و مورد حمایت فتحعلیشاه قاجار قرار گرفتاین شکست شاه ابدالی پس از   محمود

در اختیار  این ایالتپس از او . باز گشت ه حکومت آنبو  کردتصرف مدتی با کمک دولت ایران ایالت هرات را 

، 7448، 7471، 7472: 9، ج1380هدایت، ( هرات گردید وقوع مسئلۀقرار گرفت و منجر به میرزا   پسرش کامران

: 1389؛ حبیبی، 191ـ193: 1ج، 1386؛ نوري، 18: 1367میرنیا، ؛ 117، 118: 1367، شیرازي خاوري؛ 7447

سنده آن در زمان حکومت نویکه  2در سفرنامه دروویل). 249: 1تا، ج ؛ مدنی، بی41، 42: 1378؛ رفیع، 389

ن یکی از هرات به عنوابه ایران آمده بود . م1812ـ1813./ق.هـ1227ـ1228هاي  سالدر فاصله اجار قفتحعلیشاه 

ل دیگر این شهر ها و مسای نویسنده این سفرنامه در شرح قومیت. شده است یادخراسان از شهرهاي پرجمعیت 

حدود  این شهر جمعیتو  اند تشکیل شده ها ناها، یهودیان و افغ ، هندوها نااز پات شهر هراتمردم کند که  بیان می

این شهر را به خاطر اهمیت . تعلق دارد ها ناو افغ ها ناپاتاز این جمعیت به  ین سهمهزار نفر است که بیشتر  صد

ساالنه خراجی را به خزانه دولت ایران باید حاکم این شهر نیز اند و  نامیدهاش بندر هرات  صاديبازرگانی و اقت

  ).19: 1389، دروویل( کندپرداخت 

    ثیر آن بر امنیت خراسانو تأاهمیت هرات براي ایران  - 2-2

مردم عصر براي . براي مردم و دولت ایران در عصر قاجار به چند عامل بستگی داشتاهمیت منطقه هرات 

دولت قاجار از  هاآنو ربه راحتی انجام شدنی بود از این  بر هراتایران و قانونی ثبات حق حاکمیت تاریخی قاجار ا

را حق حاکمیت ایران بر منطقه هرات  کرده ودرت از مرزهاي شرقی کشور پاسداري انتظار داشتند که با تمام ق

ین رو سعی داشت تا با تکیه بر مستندات تاریخی دولت قاجار نیز بر این امر واقف بود از ا. نیز کماکان حفظ کنند

هاي موجود از اعصار گذشته این درخواست مردم را تحقق  نقشهو  3الملل ینهاي امضاء شده در سطح ب و معاهده

  .گرددتجزیه مناطق مرزي ت لزوم با استفاده از قدرت نظامی مانع بخشد و در صور

                                                
 . اند که در منطقه قراباغ آذربایجان قرار داشت آباد هم نامیده این قلعه را قلعه شوشا، قلعه شیشه یا قلعه پناه. ١

بود به همراه هیئت ژنرال گاردان بر اساس عهدنامه فین کن اشتاین در فاصله  که یک سرهنگ فرانسوي Gaspard Drouvilleگاسپار دروویل .  ٢

وارد ایران شد و پس از ناکامی هیئت گاردان و خروج آن هیئت از ایران، او به صورت خصوصی به استخدام دولت . م1812ـ1813./ ق.هـ1227ـ1228هاي  سال

 .منتشر کرد. م1828. / ق. هـ 1243اش را در سال  ایران درآمد و سپس خاطرات و سفرنامه

است که در بند نهم آن اشاره شده بود که چنانچه بین . م1814./ ق.هـ1229هاي مجمل بند هفتم، مفصل بند ششم و قرارداد تهران به سال  منظور معاهده.  ٣

 )271_284: 1، ج1348بینا، (ایران و افغانستان جنگ وقوع یابد دولت انگلیس از دخالت در آن خودداري کند
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گشت که این شهر خاستگاه بسیاري از  به این مسئله برمی از اهمیت شهر هرات براي ایرانیانبخشی دیگر 

الدین بهزاد و موالنا عبدالرحمان جامی و بسیاري  کمال: همچونمعماران، شاعران و عالمان بزرگی  هنرمندان،

  اگر چه از ابتداي قرن نوزدهم میالدي هرات به شکل یک شهر افغانی درآمده بود که فاصله. شد دیگر محسوب می

اش کماکان در نزد مردم ایران گرامی و  علمی و هنريمرزهاي ایران داشت، اما به دلیل سابقه توجهی نیز با قابل 

دیگر  عصر قاجاردهد که شهر هرات مقارن با  تاریخی نشان میهاي  بررسی). 89: 1، ج1369آوري، ( ارجمند بود

اما عامل . علم و هنر از دست داده بوداش را نداشت و به طور کلی شهرت خویش را در عرصه  رونق گذشتهآن 

ارزش و اهمیت نظامی و استراتژیکی پیدا کند و آن عامل سلطه یافتن دیگري سبب شد تا این شهر دوباره جدید 

از این پس . استعمار انگلیس بر هند، و مطرح شدن هرات به عنوان تنها راه دستیابی نظامی به آن سرزمین بود

در این زمان . تعماري حاضر در منطقه ایفا نموداسدر سیاست دول نقش مهمی  به لحاظ استراتژیکیت هرا

و  هراتانسه هر یک به شکل جداگانه در پی کسب منافع خویش در ایران، ایی چون انگلیس، روسیه و فرکشوره

یز تا قبل مرزهاي ایران ن. ها گردید جدال این قدرترو مناطق شرقی ایران خصوصاً هرات عرصه هند بودند از این 

هاي صورت گرفته کم و  اي بر اساس جنگ در هر دورهبه طور کامل مشخص نشده بود و  از زمان سلطنت قاجار

کار منطقه، با توجه به رقابت دول استعماري در ظ مناطق تحت حاکمیت دولت قاجار، شد از این رو حف زیاد می

  . افزود هاي مرزي می یننمود و این بر نگرانی مردم نسبت به سرزم بسیار دشواري می

عامل دیگر افزایش اهمیت این ایالت در نزد تحت اختیار دولت قاجار  نزدیکی هرات به مرزهاي خراسان

هاي هرات احساس خطر  منصوب بر خراسان نسبت به ناآرامی قاجاري تمامی حکمرانان. بودایران  و دولت مردم

به امنیت هرات وابسته بود، به همین دلیل تمامی  قاجار تحت اختیار دولت راساندر واقع امنیت خ. کردند می

حکمرانان هرات را خودشان منصوب کنند تا با توسل به پادشاهان ایران از عصر صفویه به بعد تالش داشتند که 

السلطنه و  میرزاي نایب و عباس  شاهنیز فتحعلی در عصر قاجار. این روش خیالشان از امنیت خراسان آسوده باشد

به  ،دانستند حق حاکمیت بر هرات را متعلق به ایران میقاجار هم جداي از این مسئله که  محمد شاه هاآنز پس ا

بررسی ). 1183: 2، ج1392تیموري، ( آگاه بودندر این شهر جهت حفظ امنیت خراسان بداشتن اهمیت تسلط 

تر  ابتداي عصر قاجار به روشن گذرا بر حمالت صورت گرفته به خراسان بزرگ و سرکشی خوانین این منطقه در

 . به هرات کمک خواهد نمودت اهمیت و وابستگی امنیت خراسان شدن مسئله اثبا

 1در نزدیکی قوچان.م1747 ژوئن 9./ق.هـ1160نی الثا ماديج 11 تل نادرشاه افشار که به تاریخپس از ق

در . درانی را تشکیل داددر آنجا حکومت فت و خان ابدالی به قندهار ر حمدایکی از سرداران او به نام اتفاق افتاد، 

                                                
  .آباد خبوشان صورت گرفت قوچان در شمال خراسان واقع شده است و قتل نادرشان در منطقه فتح.  ١
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، 1380ملکم، ؛ 398، 397: 2، ج1380سایکس، ( هرات را نیز به قلمرو خویش افزود. م1748/.ق.هـ1161سال 

  ). 58، 57: 1382؛ مجددي، 362: 1383؛ غبار، 190: 1، ج1386نوري، ؛ 511: 2ج

خاندان افشار و هاي داخلی و برکنار شدن  شخراسان شاهد شور. م1750 ژانویه/.ق.هـ1163در محرم سال 

 ید و آنجا را تصرف کرد و به احمدسلیمان به هرات لشکر کش  شاه. سلیمان دوم صفوي بود  نشستن شاهبر تخت 

ر هاي خونین داخلی خراسان و مخالفت رجال سیاسی طرفدا اما به دلیل شورششاه ابدالی اعالن جنگ نمود، 

شاه ابدالی به  احمد .م1750اکتبر  ./ق.هـ1163 ذیقعدهدر . ناتمام ماند اوو کار رسید خان افشار، به قتل  شاهرخ

ا سال خان خزیمه ت علم امیر پس از آن. له نمود اما موفق به فتح آن نشدخراسان لشکر کشید و به مشهد حم

ورد و به نام رآبر مناطق غربی خراسان سلطه داشت و حتی مشهد را نیز به تصرف خویش د .م1754/.ق.هـ1167

سایر مناطق کشور  در این زمان .کرد را نیز بایستی تحمل می خان افشار حضور شاهرخخویش سکه ضرب نمود اما 

 398، 399: 2، ج1380سایکس، ( خان زند و آزادخان افغان بود رگیري بین رئیس ایل قاجار و کریمنیز عرصه د

  ).50ـ52: 1385قاجار،  بهمنی

تسخیر آن موفق به باز هم احمدشاه ابدالی مجدداً به مشهد حمله نمود اما  .م1754./ق.ـه1167در سال 

ته الب. طی توافقی اقتدار سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسندخان افشار  تا او و شاهرخنشد این امر سبب گردید 

شاه  احمد توسطوب شدن مجدد او به حکومت خراسان در این مقطع و منصدر برخی منابع به شکست شاهرخ 

لشکرکشی ). 719: 2، ج1384؛ تیموري، 363: 1383غبار، ؛ 399: 2، ج1380سایکس، ( ه استابدالی اشاره شد

پسندخان افغان را  او شاه. شدخان قاجار   حسن ی او با محمدیرویارو ایران سبب مناطق مرزيشاه ابدالی به  احمد

 با هجوم نیروهاي افغان به نیشابور، محمد. کردمور رآباد مأانزده هزار سوار به تسخیر نیشابور، سبزوار و استبا پ

مقابله با سپاه جهت  خان قاجار  حسین خان قاجار و محمد  ولی ر، قشونی را با فرماندهی محمدخان قاجا  حسن

افغان در هم شکست و پسندخان  شاهدر جنگی که در نزدیکی سبزوار بین دو قشون روي داد سپاه . افغان فرستاد

از نیشابور به مشهد رفت و نیز او  ،شاه ابدالی شکست به احمداین با رسیدن خبر . نشینی کرد خراسان عقببه 

و به قندهار  شدهرات  عازمبه بهانه قحطی و سردي هوا توانایی پیروزي بر خان قاجار را نداشت ناچاراً چون 

بدون هیچ گونه تهدیدي بر خراسان فشار خان ا شاهرخطی چند سال به بعد . م1769/.ق.هـ1183از سال . بازگشت

؛ 7097ـ7099: 9، ج1380هدایت، ( حفاظت کندشد تا حدود زیادي از قلمرو خویش  حکومت نمود و موفق

  ). 720، 719: 2، ج1384؛ تیموري، 53: 1385قاجار،  بهمنی

کومت رسیده شاه در قندهار به ح شاه ابدالی که به جاي پدرش احمد تیمور. م1779./ق.هـ1194در سال 

میرزا افشار به خراسان لشکر کشید و  بود به دلیل اختالفات موجود در بین سران خراسان در حمایت از نادر

  ). 55: 1385قاجار،  بهمنی( مشهد را محاصره نمود اما او نیز چون پدرش موفق به فتح خراسان نشد
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شاه ایران  ،ین و غلبه بر رقیبانشهاي خون پس از جنگقاجار محمدخان آقا. م1795./ ق.هـ1210در سال 

االت اش تسلیم وي شد و سایر خوانین سرکش ای به همراه خانواده خان افشار شاهرخ. شد و به خراسان لشکر کشید

خان افشار را  آقامحمدخان قاجار براي دستیابی بر جواهرات نادري، شاهرخ. شدند سرکوبخراسان نیز به شدت 

. زیب را تصاحب نمود ن شکل همه آن جواهرات از جمله یاقوت مشهور اورنگمورد شکنجه قرار داد و به ای

هایی که شاه  خان افشار هم به دستور آقامحمدخان روانه مازندران شد اما در بین راه به دلیل شدت شکنجه شاهرخ

غبار،  ؛639: 2، ج1380ملکم، ؛ 425: 2، ج1380سایکس، ( قاجار به او داده بود در نزدیکی دامغان درگذشت

 ایرانجدید  شاهمحمود شاه ابدالی حاکم هرات نیز تبعیت خویش را از ). 721: 2، ج1384؛ تیموري، 380: 1383

  . شاه قاجار در امان داشت و بدین شکل خود را از خطر حملۀاعالم 

 شوشی به قتل رسید و بار دیگر خراسان ناامن محمدخان قاجار در قلعۀ آقا .م1797./ق.هـ1211سال در 

شاه را  در چنین شرایطی زمانشاه ابدالی به هرات یورش برد و حکومت خودسرانه برادرش محمود. گردید

افشار نیز با حمایت زمانشاه ابدالی مشهد را  میرزا  نادر .هزاده قیصر سپردابرانداخت و هرات را به فرزند خویش ش

: 2، ج1384؛ تیموري، 389: 1389حبیبی، ( نیز سر به شورش نهادندخراسان متصرف شد و خوانین مناطق دیگر 

722( .  

پس از تاجگذاري به خراسان لشکر کشید و با  توسل به شاه قاجار فتحعلی. م1798/.ق.هـ1213در سال 

وار و قوچان را مطیع خویش ساخت اما موفق به فتح مشهد نشد و به تهران  قدرت نظامی حاکمان نیشابور، سبز

نافرمانی  هم بر میزاني مرزي حاکمان سایر شهرها از مشهد، دولت مرکزيدر پی بازگشت قشون . بازگشت

که با شکست از زمانشاه به تهران هم شاه افغان  محمود در این سال،. افزودند و سر به شورش برداشتندخویش 

او فراه را . اش را باز یابد تا حکومت از دست رفته کشیدبه هرات لشکر  قاجار فتحعلیشاهپناه آورده بود با حمایت 

او پس از مدتی دوباره به دربار ، بخارا گریختنیروهاي هرات شکست خورد و به تصرف نمود اما در رویارویی با 

؛ 91، 88: 1370اعتضادالسلطنه،  ؛105، 101: 1، ج1377سپهر،  ؛131: 1365اعتضادالسلطنه، ( ایران پناهنده شد

  ). 119، 106: 1380، شیرازي خاوري؛ 723 ،722: 2، ج1384؛ تیموري، 240: 1، ج1344، محمود

، هندهاي زمانشاه ابدالی به  انگلیسی هند، به خاطر ترس از لشکرکشیفرمانرواي  1مارکی ولزلیزمان  در این

انجام این تقاضاي لشکرکشی به هرات داشت و سرسختانه مشغول تحریک شاه ایران براي  قاجار از فتحعلیشاه

نماینده  تحریک دولت ایران شد مهدي علیخانمور به ز سوي دولت انگلیس مأکسی که انخستین . حمله بود

او از بوشهر به تهران آمد تا دربار . در بوشهر سکونت داشتضمن پذیرش تابعیت انگلیس بود که هند کمپانی 

سایکس، ( .نجات دهد ها ناایران را علیه زمانشاه ابدالی تحریک کند و به این شکل هند را از خطر حمالت افغ

                                                
1   .  Marquis Wellesley 
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؛ بینا، 42: 1378؛ رفیع، 385ـ386: 1383؛ غبار، 418: 1382حتی، ؛ 435: 2، ج1380سایکس، ؛ 107: 1388

با زمانشاه ابدالی مکاتباتی انجام داد و او  قاجار در چنین شرایطی فتحعلیشاه). 202: 1368؛ رایت، 86: 2، ج1384

شاه ایران را به ما زمانشاه حاضر به اطاعت نشد و اهاي تحت حاکمیت ایران دعوت نمود  را به واگذاري سرزمین

به . م1800./ق.هـ1214در سال بار دیگر   یک قاجار این امر سبب شد تا فتحعلیشاه. فرا خواند با خود جنگ

 خطرموقتاً انگلیس را از در پی نداشت، اما  سفر جنگی نیز نتیجه قابل توجهی خراسان لشکرکشی کند که این

: 2، ج1384؛ بینا، 97: 1391مقدم،  اهللا ؛ خلیل92، 93: 1370اعتضادالسلطنه، ( به هند رهانددالی ابحمله زمانشاه 

88 ،87 .(  

به بار دیگر  قاجار فتحعلیشاهاز این رو . افزوده شدهاي خراسان  ناامنیبر شدت  .م1802./ق.هـ1217در سال 

در ادامه . ان را وادار به اطاعت از خویش سازدبار موفق شد تا حدود زیادي حاکمان خراس آنجا لشکر کشید و این

خود به اقی گذاشت و مشهد ب را براي محاصرةمیرزا   ولی محمدشاهزاده فرزند چهارم خویش  قاجار فتحعلیشاه

شکل میرزا تصرف شد و به این   ولیمحمدمشهد توسط شاهزاده . م1803/.ق.هـ1218سال در . گشتتهران باز

حمایت  که تحتشاه سدوزایی نیز   در این سال محمود. درآمدایران رکزي خراسان به حاکمیت دولت م

پس از . رسید خلع زمانشاه به حکومت آنجابه قندهار رفت و با با کمک سرداران خراسانی  قاجار بود فتحعلیشاه

 پس از تسخیر هرات. میرزا را به حکومت قندهار گذاشت و خود به هرات لشکر کشید  آن پسر خود کامران

به دلیل  محمود شاهالبته حکومت . واگذار گردید میرزا به برادر کوچکتر او شاهزاده فیروز هم آنجاحکومت 

شجاع   پس از چندي از قدرت کنار زده شد و برادرش شاهي دوام چندانی نداشت وي افغان ها نابدرفتاري او با خ

: 1، ج1352؛ محمود،42: 1367ارکام، م؛ 146، 147: 1389میرزا قاجار،  محمود( حکومت را در دست گرفت

  ). 18: 1367؛ میرنیا، 120

ان هاي تجن حمالتی به خراسان داشتند که در نهایت قشون خراس نترکم. م1805./ق.هـ1220سال در 

ان حاکم هرات در امور غوری میرزا شاهزاده فیروز .م1807/.ق.هـ1222در سال . شکست سختی بر آنان وارد ساخت

 میرزا را داشت که در این رویارویی شاهزاده فیروز  ولی  محمدشاهزاده قلمرو صد لشکرکشی به دخالت نمود و ق

: تا کاتب هزاره، بی( شکست سختی خورد و با پرداخت مالیات عقب افتاده تبعیت مجدد از ایران را پذیرفت میرزا

   ).72ـ73: 1365؛ اعتضادالسلطنه، 1486ـ1485: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 193ـ195

حاکم  امیر حیدر توره در این سال .رو شده ب امنیت خراسان دوباره با خطر رو. م1808/.ق.هـ1223در سال 

در طی یک لشکرکشی مرو را به تصرف خویش درآورد و این فرصت براي ترکمانان ایجاد شد تا به تاخت و  بخارا

هاي خود را نسبت به  یز مجدداً سرکشیحاکم هرات ن. م1811/.ق.هـ1226در سال . خراسان روي بیاورندتاز در 

  میرزا حاکم خراسان با  ولی در نتیجه شاهزاده محمد. ز پرداخت مالیات خودداري ورزیددولت ایران آغاز کرد و ا
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Abstract:  

       The reign of Mohammad Shah Qajar began in conditions during which the inheritance of his 

father, Fath-ali Shah Qajar, was faced with a lot of economic and political problems. The early 

years of Mohammad Shah's reign were spent in his confrontation with the internal uprisings and his 

suppression of the princes who were claimants to the throne.  Although he managed to overcome 

all his claimant rivals with the ability of his sage vizier, Mirza Abul-Qasem Farahani, and the help 

of English and Russian ambassadors and, to some extent, consolidated the shaky foundations of his 

kingship, the murder of Qaem-maqam Farahani made the political atmosphere of the country, once 

again, the battlefield of Russia and England and this prepared the necessary grounds to intensify the 

turmoil in the central and frontier provinces. This was the time that the tribal chiefs of Khorasan 

rose in revolt, and Kamran Mirza, the governor of Herat, sought political independence and adding 

Sistan to his own territory. The outbreak of the turmoil made Mohammad Shah lead a military 

expedition to Khorasan and conquered Herat in order to restore security to Khorasan, to put an end 

to Kamran Mirza's greed for power, and to restrain England from organizing conspiracies in other 

provinces such as Kabul and Kandahar. Following these actions, the governments of Russia and 

England, for some reasons such as protecting their own interests in the region, acted contradictory. 

Russia performed a supporting and encouraging role in Iran's attack to Herat while England played 

an opposing and prohibiting role.Eventually, because of many reasons such as England's 

ambassador's obstruction in Iran, the occurrence of some tribal disagreements in Iran's troops, 

England's financial and military support for the defenders of Herat, lack of a single and decisive 

command as the head of the troops, ignoring Iran's economic and financial problems on the verge 

of the military expedition to Herat, the presence of England's spies in the troops and informing the 

defenders of Herat of Iran's battle plans and the amount of Iran's military equipment, ignoring 

England's warnings and having excessive trust to the treaties signed between the two countries, etc., 

the siege of Herat took so much time, and finally, the attack of English naval to the south of Iran 

and the invasion of Khark island resulted in the withdrawal of Mohammad Shah Qajar from Herat 

and his yielding to all the demands of England. Then, to prevent Iran's renewed attacks to Herat, 

England took some preventive actions, which resulted in the final years of Mohammad Shah being 

spent on suppressing the riots like Fetneh-Salar in Khorasan, the insurrection of Lutian in Isfahan, 

the insurrection of Aqa Khan Mahallati in Kerman, Babiyeh's sedition in Shiraz, and the settlement 

of the boundary disputes with the Ottoman Empire. Therefore, a secondary chance to restore the 

sovereignty of Herat did not occur for Iran, and finally this region completely separated from Iran 

in the age of Naseeruddin Shah.  
Keywords: England, Russia, The reign of Qajar, mohammad shah Qajar, Herat   
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