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 چکیده
ازجمله موضوعات حائز اهمیت در تاریخ معارص ایران، تأثیر جدایی 

م) بر اوضاع ۱۸۵۷ق/ ۱۲۷۳واسطه قرارداد صلح پاریس (هرات به
گردد. سیاسی منطقه خراسان طی چند دهه بعد از آن محسوب می

دارد تا با استفاده از روش بر این اساس پژوهش حارض تالش 
های تاریخی و بر اساس اسناد و مدارک و شواهد تاریخی، به پژوهش

که جدایی هرات از نگاه سیاسی چه اثراتی بر  این پرسش پاسخ دهد
های پژوهش باوجود کمبود منابع منطقه خراسان داشته است؟ یافته

تحلیلی، -یوصیفنگر و با رویکردی تدر این زمینه و مبتنی بر نگاه جزئی
ان و ها به خراسترین تأثیر، تاخت و تاز ترکمنحاکی از آن است که مهم

های مختلف ایجاد ناامنی در آن منطقه بود که در پی آن قسمت
خراسان مبدل به عرصه غارت ترکkنان شد و امنیت و آرامش آن سلب 
گردید. همچنین نقش جدایی هرات بر مرزبندی جنوب خراسان و تأثیر 

عنوان دیگر انعقاد معاهده صلح پاریس بر انعقاد معاهده آخال به
 گرددپیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسان محسوب می

  که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته است.
  خراسان، هرات، دوره قاجار، صلح پاریس، مرزبندی کلیدی: واژگان

  
 

Abstract 

One of the outstanding issues in Contemporary 
History of Iran, is the effect of Hirat separation (from 
Khorasan Province) based on Paris Peace Treaty 
(1273Lunar /1858A.D) on the political situations of 
Khorasan district through decades afterwards. So, 
this study tries to answer the following question” " 
What effects had this separation had on Khorasan 
district from the political viewpoints". To anwere this 
question, historical methodology through historical 
documents and evidence is employed . Despite the 
lack of resources in this regard and just based on 
specific details and analytical _descriptive approach, 
the findings of the study suggest that the most 
important consequence is the invasion of Torkman 
tribes to Khorasan, causing insecurity in this district 
which led to looting of different parts of Khorasan by 
Torkman tribes and endangered and security of the 
region . In addition, the effect of Hirat separation on 
the bordering of the South of Khorasan and the effect 
of Paris Peace Treaty on Akhal agreement is regarded 
as the other political consequence which is studied in 
this research. 
Keywords: Khorasan, Hirat, Qajar era, Paris Peace 
Pact, boederment 
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  مقدمه
ه از ایران، هموار بر اساس منابع تاریخی، هرات در بسرت تاریخ 

جهات گوناگون اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی از 
ای که جدال گونهگردید، بهنقاط دارای اهمیت محسوب می

و کشمکش پیاپی میان ایران و ازبکان برای تصاحب آن در دوره 
صفویه به این امر اشاره دارد. اگرچه در دوره حکومت نادرشاه 

 های خودکه او در لشکرکشی هاییافشار و به خاطر پیروزی
به هرات به دست آورده بود، این منطقه در اختیار ایران قرار 
گرفت، اما به دلیل فقدان ثبات سیاسی که در عرص 

ها بودند که جانشینان او پدیدار گشته بود، این افغان
توانستند بر هرات مسلط شوند. در دوران حاکمیت قاجاریه 

ناپذیر رسزمین ایران و جداییباوجودآنکه هرات همچنان جز 
گردید، اما به علت رسکشی حکمرانان هرات و محسوب می

عدم اطاعت از حکومت مرکزی و به دنبال آن پرداخت نکردن 
خراج سالیانه، از سوی فتحعلی شاه و جانشین او، 

هایی ناموفق برای انقیاد هرات صورت محمدشاه، تالش
kری ازجمله های استعهای دولتگرفت که با دخالت

نتیجه ماند. عطف به این موضوع، دولت انگلیس انگلیس بی
که از آغاز حکومت قاجار و در راستای رقابت گسرتده با 

کشور  منظور ایجاد حریم امن برایفرانسه و روسیه و به
عنوان مستعمره آن، هرات را در کانون توجه هندوستان که به

هایی پرداخت ق نقشه)، به تحق۱ شkره قرار داده بود (سند
رات در که هریزی کرده بود. بنابراین ازآنجاییکه از قبل برنامه

این زمان به دلیل موقعیت اسرتاتژیک خود، دروازه ورود به 
شد، سیاستمداران انگلیسی به هندوستان محسوب می

های خود را در جهت تحریک تالش پرداخته و سیاست
در پیش گرفتند و  ها علیه حکومت مرکزی ایرانافغان

شاه و محمدشاه برای تکریم و های فتحعلیکوشش
پذیری حاکkن هرات از حکومت مرکزی ایران مفید اطاعت

شاه هم فایده قرار نگرفت. در دوره فرمانروایی نارصالدین
طنه السلباوجود توفیقی که شاهزاده سلطان مراد میرزا حسام

ت آورد (سپهر، حاکم خراسان در لشکرکشی به هرات به دس

-؛ ریاضی۳: ۱۳۶۷؛ اعتkدالسلطنه، ۳/۱۳۴۹-۵۰: ۱۳۷۷

)، اما به دلیل فشارهای سیاسی ۶۲-۶۳: ۱۳۶۹هروی، 
انگلستان و فراتر از آن تجاوز نظامی انگلیس به جنوب ایران و 

هایی از خاک ایران به دست نیروهایی اشغال قسمت
: ۱۳۶۳؛ سایکس، ۱۱۸: ۱۳۶۱امللک، انگلیسی (افضل

واسطه عهدنامه صلح پاریس که در )، دولت ایران به۲/۵۰۳
م و به وساطت ناپلئون سوم ۱۸۵۷ق/ مارس ۱۲۷۳شعبان 

های امپراتور فرانسه منعقد گردید، وادار به پذیرش خواسته
نظر از هرگونه ادعایی انگلستان مبنی بر ترک هرات و رصف

). این ۲۲۰-۲۲۱: ۱۳۶۱نسبت به آن ایالت شد (رسابی، 
دنامه زمینه را برای تسلط نهایی انگلیس بر هرات فراهم عه

آورد، چنانکه دو دهه بعد از آن با انعقاد معاهده صلح 
گندمک، افغانستان را که هرات نیز دیگر بخشی از آن 

 درآوردالحkیه خود صورت تحتگردید بهمحسوب می
)Tate, 1911: 158-160 ؛Kuhzad, 1957: 90-93 ؛

Gustafson, 2013: 536-539.( تأمل اینکه ایران نکته قابل
ها در هند، تن به ترین لحظه گرفتاری انگلیسیدر حساس

قرارداد پاریس داد، چراکه به باور اعتkدالسلطنه در کتاب 
اگر شتاب نکرده بودند و فتنه و بلوای هند بروز کرده «خلسه 

شدند و کار ها مضطرب و مستأصل میبود، انگلیسی
کردیم و بنادر خود گذشت، هرات را مسرتد ·ییدلخواه مبه

). از ۸۹: ۱۳۵۷(اعتkدالسلطنه، ...]» [ کردیمرا مسرتد می
سویی دیگر اهمیت هرات و افغانستان در دوره قاجار سبب 

جویی و مداخله انگلیس از هر جهت در گردید تا اسباب بهانه
مناطق مرزی خراسان از قبیل خواف فراهم گردد و برای 

نوان عبه ناپذیری به همراه داشت.اطق مذکور تبعات جربانمن
های تبعه انگلیس در منطقه خواف ·ونه سکونت هندی

ها در ترسیم مرزها ) و نقش مهم انگلیسی۲ شkره (سند
-باعث تقسیم و تفرقه مردمانی شد که ازلحاظ قومی و ریشه

های مشرتک تاریخی همسانی بسیار داشتند (بلند اخرت، 
۱۳۹۲ :۳.(
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  )۱۳۷۴مقدم، (نصیری ،۱ شkره سند
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  )۲۱: ۱۳۰۴، ۷، پوشه ۱۹خارجه: کارتن  امور وزارت( ،۲ شkره سند
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  پژوهش پیشینه
های پژوهشگران و هرچند در منابع تاریخی و در گزارش

مورخان در خصوص منطقه هرات و خراسان، مطالب زیادی 
یک از منابع و تحقیقات تاریخی به در هیچ شده، اماگفته

موضوع پژوهش حارض که تأثیر سیاسی جدایی هرات بر 
های حال در دههخراسان است پرداخته نشده است. بااین

های تحقیقاتی خود همچون اخیر پژوهشگرانی در کتاب
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن محمود در کتاب 

تاریخ روابط خارجی گ مهدوی در ، هوشننوزدهم میالدی
نی ، مدایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم

، متولی تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایراندر 
افغانستان و ایران: پژوهشی پیرامون روابط حقیقی در 

های مرزی از احمدشاه درانی تا احمدشاه سیاسی و چالش
شی در تاریخ معارص ایران: برخورد پژوه، میراحمدی در قاجار

و محققانی در مقاالت علمی خود  رشق و غرب در ایران
نقش انگلستان در چگونگی همچون مجتهدزاده در 

نژاد و جاللیان ، دهقانگیری مرزهای ایران و افغانستانشکل
 اشاراتی مخترص به انگلستان و معاهده استعkری پاریسدر 

و رصفاً به توصیف منازعات  انداین پژوهش داشتهموضوع 
سیاسی حاکkن قاجار با هرات و اهتkم دولتمردان انگلیسی 

اند. تنها پژوهشی که برای جدایی هرات اشاره داشته
نامه طورکلی با موضوع مورد بررسی در ارتباط است پایانبه

کارشناسی ارشد حمیدرضا رمضانی (خراسان در جنگ 
های میان پژوهشدر گردد. جهانی دوم) محسوب می

 the Pearl of Khorasan: aدر  Gammellغیرفارسی 
History of Herat  وHenty  درTo Herat and 

Cabul: a story of the first Afghan War  و همچنین
Volodarsky ای با عنوان در مقالهPersia's foreign 

policy between the two Herat crises  اشاراتی به
 تا حد اند، اما درواقع این پژوهشگرانموردنظر داشتهموضوع 

 و ای مخترصفراوانی مشابه محققان ایرانی به بیان تاریخچه
قاجار و نقش  ۀهای میان ایران و هرات در دور اشاره به تنش

عنوان دولتی ثالث و متنفذ در راستای اهداف انگلیس به
ای به اند و درنتیجه اشارهاستعkری در هرات پرداخته

-نداشتهپیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسان 

  .اند

  روش پژوهش
پژوهش حارض باوجود محدودیت منابع، با اتکاء بر روش 

دد پاسخ ای درصتحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه-توصیفی
به این پرسش است که جدایی هرات از منظر سیاسی چه 

، رو در ابتدااین اثراتی بر منطقه خراسان گذاشته است؟ از
پیشینه سیاسی هرات مدنظر قرار گرفته و سپس در ادامه به 

ترین پیامدهای سیاسی جدایی هرات از قبیل تاخت و مهم
ها به خراسان و ایجاد ناامنی در آن منطقه که در تاز ترکمن

تازی نامیده فرهنگ شفاهی مردم خراسان به عرص ترکمن
ندی جنوب خراسان و شود، نقش جدایی هرات بر مرزبمی

تأثیر انعقاد معاهده صلح پاریس بر انعقاد معاهده آخال 
  شود.پرداخته می

  پیشینه سیاسی هرات
منطقه هرات از قدیم تا عرص حارض، به جهت موقعیت 

 رسدممتاز خود همواره حائز اهمیت فراوانی بوده و به نظر می
ر و تبایکی از دالیلی که این شهر را در عرصهای مختلف از اع

ها و مند کرده است، همین ویژگیجایگاه واالیی بهره
 انوابستگ موقعیت جغرافیایی ویژه آن بوده است. وامربی از

سیاسی انگلیس در خصوص موقعیت جغرافیایی ممتاز و 
بدبختانه این «[...] نویسد: اهمیت سیاسی هرات می

مزایای طبیعی و اهمیت سیاسی آن [هرات] باعث شد که 
گیرد و همیشه بر رس آن نزاع  مسایگان مایه نفاق قراربین ه
موقعیت جغرافیایی و  ).۳۴۸: ۱۳۷۴(وامربی، ...]» [ باشد

اهمیت سیاسی شهر سبب شد تا ملوک کُرت برای نخستین 
بار در طی تاریخ، هرات را دارالسلطنه خود قرار دادند (ر.ک: 

) و سپس شاهرخ تیموری و جانشینانش ۱۳۸۵هروی، سیفی
با مرکز قرار دادن این شهر به آن جایگاه سیاسی ممتازی 

: ۱۳۳۸؛ اسفزاری، ۲/۱۲۹: ۱۳۶۳بخشیدند (جوزجانی، 
آمدن دولت صفویه، همچنان برای  ). با روی کار۲/۳۹-۳۶

حکمرانان صفوی اهمیت سیاسی خود را به دلیل حمله 
 ۱۲۰-۱۲۱(مداوم ازبکان به خراسان حفظ کرد 

:۱۹۸۸.(Burton,  
های متعدد ازبکان و استیالی ت باوجود یورششهر هرا

موقّتشان بر هرات، هم چنان پایگاه سیاسی بزرگ حکومت 
عباس اول صفویه در رشق ایران بود و تا روی کار آمدن شاه

و به دارالسلطنه هرات معروف بود  محل استقرار ولیعهد
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). بنابراین ۳۰۳: ۱۳۹۰؛ یادگار، ۲۸۷-۲۸۴: ۱۳۸۶(قزوینی، 
پایان روزگار صفویه در تحت استیالی قدرت ایرانیان هرات تا 

  )۸۳و  ۸۹: ۱۳۸۳متولی حقیقی، (قرار داشت 
با سقوط صفویه و ظهور حکومت افشاریه، شهر هرات 
همچنان در روزگار فرمانروایی نادرشاه و دولت افشاریه حائز 

داشت  اهمیت بود و در ردیف شهرهای مهم خراسان قرار
نادر در ایام فرمانروایی جهت برقراری  )۲۸۷: ۱۳۴۴(انورنیر، 

ها و ترکkنان امنیت در خراسان و هرات که با شورش افغان
خیوه و بخارا ناامن شده بود به این مناطق لشکرکشی کرد و 
به رسکوبشان پرداخت. در دوره شاهرخ افشار که در مشهد 

ها از استقالل بیشرتی برخوردار شدند متمرکز بود افغان
کرد آن ). نادرشاه همواره سعی می۱/۳۱: ۱۳۸۶ (مستوفی،

 را از وجود یاغیان پاک و در سیطره خود داشته باشد. او حتی
در زمان طهkسب دوم صفوی توانسته بود به دنبال عصیان 
 افغانان ابدالی، هرات و مرو را به زیر فرمان خود دربیاورند

بود  اهمیت هرات برای نادر تا آن حد ).۷۷: ۱۳۵۳شیبانی، (
که وی نوه نه ساله خود را به حکومت هرات منصوب کرد 

حال، در اواخر دوره ) بااین۶۸۴-۶۸۶: ۱۳۵۴(رسدادور، 
افشاریه دیگر هرات از مرکزیت و اهمیت سیاسی گذشته در 
خراسان برخوردار نبود و جای آن را مشهد گرفت (مستوفی، 

 ؛ اتحادیه،۳/۱۳-۱: ۲۵۳۵اعتkدالسلطنه،  ؛۱/۳۲: ۱۳۸۶
). درواقع پس از نادرشاه و در زمان رسدار نادرشاه ۷۹: ۲۵۳۵

یعنی احمدشاه درانی که بر قندهار و مناطق هرات مسلط 
جامی، شد، هرات محل استقرار ولیعهد او گردید (حسینی

۱۳۸۴ :۶۷۶-۶۷۷.(  
های با روی کار آمدن دولت قاجاریه که مقارن با رقابت

های استعkری فرانسه، انگلستان و روسیه با رتده دولتگس
یکدیگر بود؛ هرات دارای اهمیت سیاسی روزافزونی و متأثر 

املللی گردید؛ چراکه در این دوره هرات های بیناز سیاست

ینو شد (دوگوبمحسوب می »کلید فتح هندوستان«مثابه به
به خاطر ) و ۴/۱۴۷۹تا: ؛ محمود، بی۴۶تا: و دوتوکویل، بی

» ردهگاو شی«هند مستعمره پربها و ارزشمند انگلستان که به 
العاده )، اهمیت فوق۱۰۰-۹۹: ۱۳۷۷ستاری، (ملقب بود 

های روسیه و فرانسه به دنبال آن طرف دولتپیدا کرد؛ ازیک
هندوستان از طریق هرات به موقعیت  بودند تا با تهدید

عرصه  اقتصادی دولت انگلیس لطمه وارد کنند و در
از  و های گسرتده استعkری بر آن سبقت بگیرندرقابت

طرفی، دولت انگلستان در نظر داشت تا به هر وسیله ممکن 
از رسیدن روسیه و فرانسه به هندوستان جلوگیری کند. 

طور خاص، اهمیت دفاعی و سیاسی بنابراین شهر هرات به
لت دو  ) و اسرتاتژی۶۱۲-۶۱۶: ۱۳۸۵ویژه پیدا کرد (آدمیت، 

کرد به هر قیمتی که شده هرات باید از انگلیس حکم می
ترتیب مسئله هرات در نظر حاکkن اینخراسان جدا شود. به

ایران و سیاستمداران بریتانیا در دوره قاجار در کانون توجه قرار 
خواست هندوستان را در اختیار گرفت، زیرا هر دولتی که می

را نیز در ترصف خود بایست هرات داشته باشد، لزوماً می
داشت، درواقع هرگاه حکومت هرات با هندوستان باشد می

-۴/۶تا: حمله به هند غیرممکن خواهد بود (محمود، بی
که فرستنده آن الکساندر بورنس  ۳) در سند شkره ۱۴۷۵

انگلیسی و گیرنده آن دولت انگلستان است به اهمیت 
ده است اسرتاتژیک هرات برای دولت انگلستان اشاره ش

). بنابراین اهمیت سیاسی و مواصالتی ۳ شkره (سند
العاده هرات در عرص قاجار سبب گردید این والیت مهم فوق

شاه و بر پایه قرارداد صلح پاریس و باارزش در عرص نارصالدین
نتیجه حاکkن قاجاری برای همیشه های بیو باوجود کوشش

: ۱۳۹۵طنه، از واحد سیاسی ایران جدا شود (اعتضادالسل
).۴۹۷-۱/۴۷۸: ۱۳۸۶؛ مستوفی، ۴۷۸-۴۹۸
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 تا)(صفایی: بی ،۳ شkره سند

  
  خراسان جنوب مرزبندی بر هرات جدایی تأثیر

  هشتادان مرز و مکلین ژنرال داوری
 و م۱۸۵۷/ق۱۲۷۳ سال در ایران از هرات جداسازی پی در

-امیر دوست دست به م۱۸۶۳ق/ ۱۲۸۰ سال در آن اشغال

 میان مرز ساخت،می نهایی را خراسان تقسیم که محمدخان

 و غوریان هرات، باخرت، در افغانستان پادشاهی و خراسان
 طول که دارد طول مایل ۳۳۷ مرز این. شد داده قرار فراه

 به یزن افغانستان و ایران مرز نقطۀ ترینشkلی عنوانبه هریرود
 مرزهای ولی بود شدهترصف هرات اگرچه. شودمی افزوده آن

 قیبا نشده تعیین افغانستان هرات ایالت و خراسان ایالت
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 ینب مرزی هایکشمکش و هادرگیری سبب مسئله این. ماند
 به م۱۸۷۸ق/ ۱۲۹۵ دسامرب در ایران دولت. شد طرف دو

 افغان امیر که رساند تهران در بریتانیا وزیرمختار اطالع
 ایران .است کرده گردآوری سیستان به برای حمله را نیروهایی

 خواستار پاریس م۱۸۵۷ق/  ۱۲۷۳ پیkن ششم بند اساس بر
 اظهار هند کل فرماندار. شد بریتانیا دولت مداخلۀ

 به هند حکومت مقامات توجهیبی با. ·ود اطالعیبی
 حمالت نیز و سیاسی اختالفات ایران، دولت هاینگرانی
 و یافت افزایش قائنات و هشتادان مرزی نواحی در محلی

مجتهدزاده ( یافت رضورت مرز، حدود تعیین و داوری لزوم
  ).۳۱۰-۳۱۱: ۱۳۷۸ الف،

 ایمنطقه قطعۀ ترینبزرگ و خاوری بخش هشتادان، دشت 
 اخرزب ایرانی ناحیه آن باخرتی شkل بخش که دهدمی شکل را

 کرات، م،۱۸۸۰ ق /۱۲۹۷های سال داوری دورۀ در. است
 والیت« که بودند ایزیرمجموعه جزو گرمه، و رائونه فرزنه،

 اشتیادد اساس بر. دادمی تشکیل را جنوبی باخرز یا »پرین
 از هشتادان دره مکلین، ژنرال م،۱۸۹۱ ق/۱۳۰۸القعده ذی

 کوه را آن افغانان که بود محدود سنجری هایتپه به شkل
 به خاور در و گدایانه کوه به جنوب در خواندند ومی دربند
 پخشانآب به باخرت در خرو یال و دخرت سنگ هایرشته

 هشتادان هایقنات میان) آب کنندهتقسیم هایالرأسخط(
 ۀدر . گردیدمی منتهی ایران رسزمین سمت به هاییجریان و

 از آن عرض ترینبزرگ و دارد طول مایل ۲۴ حدود هشتادان
 است مایل ۱۶ حدود گدایانه کوه یال به شورآب دهانۀ

  ).۳۱۱-۳۱۳: ۱۳۷۸ مجتهدزاده ب،(
 خراسان م، والی۱۸۸۵ آوریل ق/۱۳۰۲الثانی جkدی در

 را هشتادان دشت هایقنات از تعدادی که گرفت تصمیم
 یهادستگاه تخریب و افغانان مداخله با که کند بازسازی

 هم لمقاب افغانستان و ماند؛ بنابراین ایران متوقف کار آنان
 در که تندخواس بریتانیا از افغانستان نیز و ایران و گرفتند قرار

 ق/۱۳۰۳سال  در بریتانیا هند حکومت. کند مداخله مسئله
 در یابریتان رسکنسول مکلین ژنرال گرفت، م تصمیم۱۸۸۶
 کشمکش در افغانستان و ایران میان حکمیت مأمور را مشهد
 لدالی به مقدماتی رسیدگی کارهای. ·اید هشتادان دشت

                                                             

1.Maclean 

ر د را خود مأموریت مکلین ژنرال. افتاد تأخیر به متفاوت
. کرد آغاز هشتادان دشت م در۱۸۸۸ آوریل ق/۱۳۰۵رجب 

-نظام خان محبعلی میرزا داوری، کمسیون در ایران ·ایندۀ

. دبو  الدینقطب رستیپ با افغانی گروه امللک و ریاست
 ·ایندگان از هشتادان سویبه رفÖ از پیش ١مکلین ژنرال
 را خود هایدرخواست و ادعاها تا خواست افغان و ایران

 هاولی دعاوی در افغانان. کنند وی تسلیم نوشته صورتبه
 و پرده کلوخ، اراضی به رسیدگی که شدند خواستار خود

در  حکمیت کمسیون دیدار در ولی گردد؛ محدود هشتادان
 مدعی ایران ·ایندۀ م که۱۸۸۸ آوریل ق/۱۳۰۵شعبان 

 ندۀ·ای گردید دخرت سنگ تا هاییزمین هشتادان دره رسارس
 گرماب و فرزنه مدعی و داد تغییر را خود نظر درنگبی افغان

 ایران هایرسزمین درون در کامالً که گردید دیگری نواحی و
 ادعاهای برای. نبود مطرح سخنی هیچ هاآن مورد در و بود

 دسن ده افغانستان ·ایندۀ و سند یازده ایران ·ایندۀ خود
 ژنرال تسلیم کتبی صورتبه خود ادعای شواهد عنوانبه

  ).۹۴-۹۸: ۱۳۸۲ رمضانی،( کردند مکلین
 با لندن م در۱۸۸۹ ق/ ژوئیه۱۳۰۶رمضان  در مکلین

 هک گرفت تصمیم هم قاجار شاه و کرد دیدار شاهنارصالدین
 آب منابع دیگر و آن هایقنات همۀ با هشتادان دشت Øام

 است منطقه آن در مردم از آنچه هر و را کشاورزی هایزمین و
 ناشدنی، درک و شاهانه بخشش این درنتیجۀ. ·اید واگذار

 هب هشتادان منطقۀ رسارس هشتادان، حاصلبی هایتپه جز
 پوشیده منظوربه قاجار، شاه عالوهبه. شد داده افغانان
 ایران، ملت چشم از ناشدنی توجیه بخشش این ماندن

 در هشتادان کلمۀ جدید هاینقشه در که کرد درخواست
 مجتهدزاده ب،( شود داده ·ایش مرزی خط ایرانی سوی
 دشت واگذاری در شاهنارصالدین اقدام ).۷۷-۷۲: ۱۳۷۸

 از ویژهبه را، املللیبین هاییواکنش افغانان، به هشتادان
 عیمد هاروس مثال، برای. برانگیخت فرانسه، و روسیه سوی

 هشتادان رود،می تاراج به ایران هایرسزمین که حال شدند
 رایب پیامی در تهران در روسیه کاردار. شود داده آنان به باید

 ،رشایط به توجه با که شد یادآور صدراعظم، السلطان امین
. است شدهداده هاانگلیسی به حقیقت در هشتادان
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 آنان هب خارک جزیرۀ که خواستند مشابه طوربه نیز فرانسویان
  ).۷۲-۷۷: هkن( شود واگذار

 ینمکل شاه،نارصالدین شاهانه بخشش به توجه با درهرحال،
 را خراسان در افغانستان و ایران مرز مایل ۱۰۳ توانست

 ۶۰ حدود هشتادان دشت از را مرز وی. کند حدود تحدید
 دبرخور  محل در ذوالفقار گذرگاه به هرات شهر باخرت مایلی

 خط .·ود ترسیم و بررسی روسیه -افغانستان -ایران مرزهای
 هشتادان تپۀ جزبه که دارد گردش نقطه ۳۹ مکلین ترسیمی

 نشان افغانستان خاک داخل در را هشتادان دشت بقیه
 ماه پنج از متجاوز باخرز حد رس در مأمورین اجتkع .دهدمی

 و حدود تعیین م،۱۸۸۸ق/ ۱۳۰۵ اواخر در تا کشید طول
 بدین. آمد عمل به طرفین از باخرز و خواف رسحدی ستون

 و ماندهباقی ایران ترصف در هشتادان عمدۀ قنوات که قرار
 قطۀن و درآمد هاافغان ضبط به غیره و بایره قنات رشته یازده

 رو هساخت همه را بروج مانده،باقی ایرانیان دست در نیز ایوبی
 را او هک نقطه با رفتند پیش غوریان و خواف بین ·کسار به

 تاس آن نزدیکی در نیز آب زنگل چشمه و گویندمی خر تیغه
 سمت که گذاشتند تیغه آن روی را عالمت ·کسار کنار با

 افغانستان جزو آن رشقی طرف از و است ایران ملک آن غربی
 ندیچ فصول با و تعیین مضمون همین به قرارنامه. باشدمی

 علیخان ایران دولت طرف از و ·ودند بدل و رد و نوشته
 دش هشتادان آبادی مأمور تیموری ایل حکمران امللکنرصت

 و ·ود موسوم پرده تلخ را آن. ساخت نقطه آن در قلعه و
 ادیآب به نیز خوافی منصورخان پرس خانصدیق میرمحمدخان

·ود و  اقدام خواف حد رس آبه خوش و آبادموسی مزارع
 خود مقصد به هرکدام سال این اواخر در دولتی مأمورین

 مجتهدزاده ب، ؛۹۴-۹۸: ۱۳۸۲ رمضانی،( کردند مراجعت
۱۳۷۸ :۳۱۸.(  
 رد را هشتادان مرز مسئله پیشنهادی راه هند السلطنهنایب
 و ایران هایدولت اطالع م به۱۸۹۰ ق/۱۳۰۷ سال

 تموافق البته و امیرخان موافقت با. رساندمی افغانستان
-نشانه مأمور درنگبی مکلین ژنرال شاه،نارصالدین قبلی

 ژوئیه ق/۱۳۰۸در شوال  وی. گردید هشتادان مرز گذاری

 به را کار خالصۀ از اینسخه و داد پایان خود کار به م۱۸۹۱
. ·ود هند حکومت تسلیم را مرزی خط نقشه همراه
 میرا برای را مکلین گزارش از اینسخه نیز هند السلطنۀنایب
 رمضانی،( پذیرفت فراوان رسور با وی که فرستاد افغان
 تاس این کرد باید خاطرنشان که اینکته اما ).۹۸-۹۴: ۱۳۸۲

 ذاریواگ جز چیزی سادگیبه افتاد اتفاق هشتادان در آنچه که
 وسیهر  تنهانه. نبود افغانستان به ایران هایرسزمین ناعادالنۀ

 نیز ینمکل ژنرال خود بلکه بودند، آگاه حقیقت آن به فرانسه و
 کرده اعرتاف آن به خود هاییادداشت از یکی در آشکارا
 ارائه مدرکی هیچ افغانان که کرد خاطرنشان باید: «است

 نیدّرا احمدشاه دورۀ از پس یا پیش آنان دهد نشان که نکردند
 بایگانی هایبرگه. انداشغال داشته در واقعاً  را هشتادان

 از و نداشت هاآن تاریخ به ایاشاره هیچ هرات مالیاتی درآمد
 ینا بر ایاشاره هیچ باشد، واقعی هابرگه هم اگر حتی رو،این

 اختهپرد مالیات هرات به دوره کدام در ایپرده کلوخ که نیست
  ).۷۲-۷۷: ۱۳۷۸ مجتهدزاده،( »است

 و انایر  سوی از حکمیت چهار یا سه به باآنکه ترتیب، هر به
 رضایت مرزی مشکالت و اختالفات رفع برای افغانستان

 گریسلطه در ریشه که سیاسی متعدد دالیل به اما شد؛ داده
. دنیام پدید مرزی کامل آرامش داشت، انگلستان استعkر و

 که منطقه رسدارهای و خوانین از تعدادی همواره
 خارجیان، سوی از تحریک با داشتند، هم هاییوابستگی

 مرزی حدود و حد تعیین در که داشتندمی برپا هاییآشوب
 و خشکسالی همچنین. گذاشتمی باقی اثراتی

 عوامل بر باید را محلی هایرودخانه و زمین هایفرسایش
 و) ۵۸: ۱۳۸۰ هkیون، تکمیل( افزود منطقه در نابسامانی

 که کرد خاطرنشان باید که است رشایط این به عطف
 کامل صورتبه خراسان در افغانستان و ایران مرز مشکالت

 گذاریعالمت پهلوی دورۀ در آن از دیگر قسمتی و نشد حل
 قاجاریه دوران سیاسی اسناد کتاب در که سندی دو در. شد

 ایران مرزی اختالف به منترششده صفایی ابراهیم کوشش به
 شاهنارصالدین عرص در هشتادان ناحیه در افغانستان و

.)۴-۵ شkره سندهای(است  شدهاشاره
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  ناامنی ایجاد و خراسان به هاترکمن تاز و تاخت
 از همیان آسیای ارتباطی راه نیز و هندوستان دروازۀ جزبه هرات
 این نقش آن و داشت اهمیت خراسان برای نیز دیگری جهت

 رد ترکkنان سکونت با. بود خراسان امنیت حفظ در شهر
 چندگاهی از هر افراد این آن، اطراف هایواحه و مرو نزدیکی

 اب ولی کردندمی حمله خراسان مختلف نواحی به غارت برای
 راه این از توانستند·ی ایران لشکریان ایران، از هرات جدایی

 هب ترکkنان حمالت که بود حالی در این و کنند استفاده
 افزایش روز،روزبه وضعیت این از آگاهی با خراسان نواحی

مأمور سیاسی انگلیس  ٢به این مطلب ایستویک. یافتمی
کرده است که ما اشاره خراسان والی السلطنهحسام از زبان

یار ر اختبرای حفظ مرو باید هرات را داشته باشیم و آن نیز د
حاکم ایران باشد. به دلیل اینکه راه اصلی و مستقیم به مرو 

های عبور و مرور، به دلیل وجود گذرگاهبیابانی است غیرقابل
که محل عبور ترکمنان زیاد در نزدیکی هرات، همچنین ازآنجایی

-بوده و چون ازآنجا به خراسان دست به چپاول و غارت می

ست ایران و حاکم ایرانی باشد که هرات در ددرصورتی زدند،
های ترکمن غارتگر آن را به حاکم ایران اطالع هنگام عبور دسته

ها ها نیز به مردم ساکن در روستاها خرب داده تا آنداده و آن
از روستای خود در برابر این غارتگران دفاع کنند و برای همین 

 به این رسزمین هرات حفظ مسائل است که دولت ایران برای
 معنوی روابط هرات با خواهدمی و است ·وده لشکرکشی

 حفظ برای هرات با معنوی روابط این و باشد داشته یگانگی و
به نقل  ۶۸-۶۹: ۱۳۸۲ رمضانی،( است الزم خراسان امنیت

  ).از ایستویک
 بالی ترکمنان، خطر شاهنارصالدین سلطنت اوایل از بنابراین،

 کهت هایترکمن مخصوصاً . شدمی محسوب ایران برای بزرگی
نبود. منابع این  آسوده آنان تهاجم از دمی خراسان ایالت که

هایی از تهاجkت مکرر ترکمنان به خواف و دوره گزارش
رویدادهای بغرنج را به ثبت های مردم ناشی از این محنت
م نیز سپاه ترکمنان در ۱۸۵۷ق / ۱۲۷۳اند. در سال رسانده

اروانی تجاری درگیر شد حدود دو حدود خواف و کاریز با ک

                                                             

2.Edward Bakhonse Estwick 

 اش در ایران از سوی دولتسه سالهایستویک رشح مأموریت 
  م با عنوان ١٨٦٣ -١٨٦٠های انگلستان بین سال

Journal of Diplomote,s tree year residence in persia 

ها را به حیطه ترصف خود سه هزار شرت و قاطر با محموله آن
درآورد. در این تهاجم، سپاهیان خوافی جمع کثیری از 
ترکkنان را مقتول ·ودند ولی چون رسب و باروت تفنگچیان 

: ۱۳۶۳به اØام رسید از آنان شکست خوردند (خورموجی، 
 تازهای و تاخت ). دامنۀ۱۳۲: ۱۳۹۶بلنداخرت،  ؛۱۹۲

 سیدهر  نیز خراسان جنوب در قائنات و گناباد به حتی هاترکمن
/ ق۱۲۸۲ سال در نواحی این به هاترکمن هجوم آن ·ونه. بود

 از چنینهم هاآن). ۷۵-۷۹: ۱۳۸۲ رمضانی،( است م۱۸۶۵
 ۳۰۰۰ اب و افتادند راه ترکمن شیخ محمد رسکردگی به رسخس

 خوردها و زد این در و کردند حمله هم باخرز و خواف به نفر
: ۱۳۷۷ سپهر،( گرفتند اسارت به را مردم از زیادی عدۀ نیز
  ).۹۸: ۱۳۶۶ خرسوی، ؛۳/۱۳۴۸-۱۳۴۷

مقایسه منابع تاریخی مانند حقایق االخبار نارصی نشان 
های پس از انعقاد عهدنامه پاریس در هفتم دهد در سالمی

ها به میزان حمالت ترکمنم ۱۸۵۷ق / ۱۲۷۳ رجب سال
) و ۲۹۱: ۱۳۶۱پوالک، (خراسان چندین برابر شده است 

ها به وقوع پیوست های سنگینی در خراسان با ترکمنجنگ
که پیامدهای تخریبی زیادی در پی داشت. عده زیادی از بین 
رفتند و خسارات بیشkری پدید آمد. حدود دو ماه پس از 

هایی به ها هجومترکمن انعقاد عهدنامه پاریس از جانب
در سال «به گزارش خورموجی  خراسان صورت گرفت.

پایان به رسجام و م ترکkنان با جمعیتی بی۱۸۵۷ق /۱۲۷۳
بیوه ژن تاخته محاالت نیشابور را وجه همت ساخته و با 
غنیمتی Øام و اسیر و کسیبی ماالکالم روز چهاردهم صیام 

 »ازم میامی گردیدندوارد منزل کارفش شده و شب پانزدهم ع
). در این راستا، منابع دوره قاجار ۲۳۰: ۱۳۶۳(خورموجی، 

ها به نواحی ها تهاجم و حمالت ترکمنخصوصاً سفرنامه
 خوبی گزارشمختلف خراسان و نیز غارت اموال کاروانیان را به

؛ ۱۵، ۳۱-۳۴: ۱۳۶۸گرگر، ؛ مک۱۲۹: ۱۳۶۴اند (فریزر، کرده
). همچنین بر پایه گزارش اسناد ۳۲۰: ۱۳۵۱امللک، اعتصام

م ایل هزاره نیز در حدود خراسان  ۱۸۵۷ق / ۱۲۷۳در سال 
  ).۶آزاری و هرزگی گذاشته بودند (سند شkره بنای مردم

نوشته است. » روزنامه سه ساله اقامت یک مأمور سیاسی در ایران«
سفرنامه در این است که نگارنده برای مسئله هرات در اهمیت این 

-٩٧: ١٣٨٢آبادی، این سه سال به خراسان سفر داشته است (حسن
٩٣.(  
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 )۱۳۴۹(افشار، ، ۶ شkره سند

 بیرجند و قاین تا جنوب تا شkل از خراسان ایالت ترتیباینبه
 و روستاها. بود سالور و ساریق و تکه ایاالت یورش میدان
 مسافرین و روستائیان و شدمی غارت مسافرین هایکاروان

 خاراب و خیوه فروشیبرده بازارهای در و شدندمی گرفته اسیر
 مطرح اینجا در که پرسشی اما. رسیدندمی فروش به مرو و

 جسارت افزایش موجب عواملی چه که است این هست
 وانتمی پاسخ در بود؟ شده خراسان علیه حمالت به هاترکمن

 و هرات جدایی نخست. کرد اشاره مشخص عامل سه به
 ق/ ۱۲۷۳ سال در پاریس معاهدۀ طبق خراسان استقالل

ق/ ۱۲۷۶ سال در مرو به ناموفق لشکرکشی دیگر م،۱۸۵۷
 هرات جدایی از پس که هاروس تحریکات سوم و م۱۸۶۰

به  کنند و اندازیدست میانه و مرکزی آسیای بر خواستندمی
ها در مورد ها هم چون پنهانی با روسرسد انگلیسینظر می

آسیای مرکزی و میانه به توافق رسیده بودند دست ترکkنان 
گذاشتند تا آنان از ناحیه هرات به خراسان حمله را باز می

ای گردد که بعداً چار به قبول معاهده·ایند تا دولت قاجار نا
 که گونههkن هرات جدایی. معاهده آخال نام گرفت

 ردهک خارج ایران کنرتل از را مرو راه بود، گفته السلطنهحسام
 با ابلهمق و مرو به رسیدن برای ایران لشکریان بنابراین بود؛

 از بایلق این نیز و بودند روروبه فراوانی مشکالت با ترکkنان
 جنوبی و مرکزی نواحی به یورش برای افغانستان خاک

 راه امنیت هاترکمن حمالت. کردندمی استفاده خراسان
 رمضانی،( بود انداخته خطر به هم را هرات به خراسان تجاری
 همین در خود، خاطرات در شیل لیدی). ۷۹-۷۵: ۱۳۸۲
 اندکرده حمله تجار هایکاروان به هاترکمن: «نویسدمی راستا

 ار  بزرگی ناامنی یک درواقع و گرفتهمی اسارت به را هاآن و
بعدها با بسته  ).۱۶۹: ۱۳۶۸ شیل،( »بودند کرده ایجاد

م، دولت روسیه متعهد ۱۸۸۱ق/ ۱۲۹۹شدن قرارداد آخال 
شد از تجاوز قبایل ترکمن به خاک ایران جلوگیری و امنیت 
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مهدوی، مرزهای شkلی کشور را تأمین ·اید (هوشنگ
۱۳۸۶ :۲۸۳.(  

از دیگر اثرات تلخ جدایی هرات بر منطقه خراسان در عرص 
 که بود نواحی این به هاترکمن درپیپی تازهای و تاخت قاجار

 هک بودند کرده سلب را خراسان امنیت توجهی،قابل حد در
به این  خراسان، به هاآن هجوم به محققین و مورخین اشارۀ

 و خراسان« کتاب نگارندۀ راستا همین در. امر اشاره دارد
 در انگلیس سفارت کاردار ،»ایستویک« از نقل به »حکمرانان

 نهاده گام خراسان به م۱۸۶۲ق/ ۱۲۷۹ سال در که تهران
 زمان این در خراسان هایآشفتگی و تزلزل دربارۀ است،

 چیزی جنگ جز خراسان در عادی حالت« :نویسدمی
 هایشورش و راهزنی غارتگری، خرب هفته همه نیست،
 ار  راهزن تن بیست یا ده یا پنج و رسدمی دست به کوچک

 گفته همچنین). ۵۳۶-۵۳۷: ۱۳۸۰ افشارآرا،...» ( کشندمی
 اردیبهشت اواخر تا خراسان به هاترکمن حمالت که شودمی

  ).۴۶: ۱۳۹۰ همتی،( است داشته ادامه همچنان ۱۳۰۵

  آخال معاهدۀ انعقاد بر پاریس صلح انعقاد معاهدۀ تأثیر
 درستیبه کریمه جنگ در شکست از پس روسیه دولت
 آن دیگر که داد نخواهند اجازه اروپایی دول که شد متوجه
 عهتوس اروپا قارۀ و بالکان در را خود مترصفات دامنۀ کشور
 مرکزی آسیای و ترکستان ترصف به را خود توجه بنابراین. دهد

 یفتحعل روزگار تا. ·ود معطوف رشق سویبه پیرشفت و
 یرانا دولت از ترکستان نواحی سایر و بخارا و مرو خوانین شاه،

 آنان نام به هاییفرمان نیز ایران حاکkن و کردندمی اطاعت
 صوری حاکمیت آنان به نسبت ایران و کردندمی صادر

 هک ضعفی و روسیه از ایران هایشکست از پس ولی. داشت
 به اعتنایی دیگر مزبور خوانین شد، ایران دولت عارض

. دانستندمی مستقل را خود و نداشته تهران حکومت
 خوارزم امیر م محمدخان۱۸۴۹ ق/۱۲۶۵ در کهطوریبه

 جلوس تربیک برای محمد، نیاز آتا نام به سفیری
 لیخانق رضا نیز ایران دولت و فرستاد تهران به شاهنارصالدین

 ·ود اعزام خوارزم به العادهفوق سفیری عنوانبه را هدایت
  ).۲۸۳-۲۸۷: ۱۳۸۶ مهدوی،هوشنگ(

                                                             

3. Von Kauffman 

4. Abramov 

 که هاییگرفتاری و پاریس معاهدۀ و هرات دوم جنگ
 از هم باز که گردید موجب شد ایران گریبانگیر آن متعاقب

 لتدو . شود کاسته ماوراءالنهر و ترکستان در ایرانیان نفوذ
 یخال را میدان چون و ·ود را استفاده نهایت امر این از روسیه

 ادهاستف هند شورش در انگلستان گرفتاری از دید، رقیب از
 ادنفرست و ایران دولت علیه هاترکمن تحریک به رشوع ·وده

 هایسال بین فاصله در. کرد نواحی آن به نظامی هایهیئت
 ژنرال فرماندهی تحت روسی قوای م تا،۱۸۶۶ ق/۱۲۸۲
 و سمرقند ناحیۀ اعظم قسمت ٤آبراموف ژنرال و ٣کافمن

 ق/۱۲۸۹ سال تا و گردیدند مترصف را بخارا و تاشکند
 خیوه و بخارا رسزمین بقیۀ انضkم به مزبور نقاط م کلیۀ۱۸۷۳

 تجاوزات این مقابل در ایران دولت. افتاد هاروس دست به
 هبلک. نکرد رضایتی عدم اظهار حتی و اعرتاضی گونههیچ

 از پس توانست خواهند هاروس اینکه از وقت زمامداران
 هاازبک حمالت از و برقرار را آرامش و نظم نواحی این بر سلطه

 قلباً  ·ایند، جلوگیری خراسان رسحدات به هاترکمن و
 ق/۱۲۹۸در محرم  راستا، همین در. شدند هم خوشوقت

 را تپهگوگ ترصف خرب شاهنارصالدین وقتی م۱۸۸۱ ژانویۀ
 امنیت اینکه از شنید، روسی ٥اسکوبلف ژنرال قوای وسیلهبه

 اهترکمن هجوم خطر دیگر و شدهتأمین ایران شkلی مرزهای
 د،بع ماه چند و کرد خوشوقتی اظهار کند·ی تهدید را ایران

 پیkن موجببه م،۱۸۸۱ سپتامرب ۲۱ ق/۱۲۹۹ در یعنی
 ورام وزیر امللکمؤØن سعیدخان میرزا بین که آخال رسحدی

 امضا به تهران در روسیه وزیرمختار ٦زینوویف ایوان و خارجه
 هرماوراءالن و ترکستان به نسبت خود دعاوی کلیۀ از رسید،
 تهشناخ کشور دو بین مرز عنوانبه اترک رود و ·ود نظررصف

 کمنتر  قبایل تجاوز از شد متعهد روسیه دولت مقابل در. شد
 را کشور شkلی مرزهای امنیت و جلوگیری ایران خاک به

  ).۲۸۳-۲۸۷: ۱۳۸۶ مهدوی، هوشنگ( ·اید تأمین

  آخال عهدنامه انعقاد بر پاریس عهدنامه انعقاد تأثیر
 راستیهب که آیدمی پیش پرسش این فوق، مطالب با پیوند در

 و نقش چه ،)م۱۸۵۷/ ق۱۲۷۳( پاریس عهدنامه انعقاد

5. Skobelev 

6. Zinoviev 
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 ق۱۲۹۹( آخال عهدنامۀ عقد توانست درمی تأثیری
  باشد؟ داشته) م۱۸۸۱/

 راته جدایی که شد اشاره پیشرت پرسش، این به پاسخ در
 هب هاترکمن هجوم وسیلۀبه خراسان امنیت تا گردید موجب
 از هرات انتزاع از قبل تا آنکه بیشرت توضیح. بیفتد مخاطره

 هایواحه و مرو نزدیکی در هاترکمن آنکه واسطۀبه خراسان،
 مختلف نواحی هرگاه لذا داشتند، سکونت آن اطراف

 ایران سپاهیان گرفت،می قرار هاآن تاز و تاخت مورد خراسان
 یلشکرکش فوق نواحی به هرات طریق از هاآن رسکوبی برای
 ایران لشکریان ایران، از هرات جدایی با ولی. کردندمی

 که ودب حالی در این و کنند استفاده راه این از توانستند·ی
 وضعیت این از آگاهی با خراسان نواحی به ترکkنان حمالت

 دلیل هب که نیز حاکم دستگاه رشایط این در. بود افزایش به رو
 هاروس اینکه از نبود، هاآن رسکوب به قادر سیاسی ضعف

 سال ندچ و گشتند مرسور کنند رسکوب را هاترکمن توانستند
ق/ ۱۲۹۹ ها،روس با آخال عهدنامۀ انعقاد اثر در بعد

  .کردند پوشیچشم خراسان از بزرگی و مهم بخش از م،۱۸۸۱
 آخال عهدنامۀ عقد بر منظر این از هرات جدایی اگرچه

 فت،گ باید درواقع. نبود ماجرا همۀاین ولیکن بود؛ تأثیرگذار
 توانستند م،۱۸۸۱ ق/۱۲۹۹ در هاروس که ایاصلی علت

 هک بود این کنند، تحمیل شاهنارصالدین بر را آخال عهدنامۀ
 گاهین با. داشتند ایگسرتده رقابت انگلیس دولت با هاآن
 سهولت به شاه،نارصالدین عرص مخصوصاً  و قاجار دوران به

 رد که بودند درصدد همواره قدرت دو این که فهمید توانمی
Öفادۀاست دنبال به لذا و ·انند عقب دیگری از امتیاز گرف 
 بودند ایران عظیم ثروت و رسشار منابع از بیشرت هرچه

 اثر در انگلیس که زمانی بنابراین). ۱۵: ۱۳۶۷ حکیمی،(
 زنی روسیه کند، جدا ایران از را هرات توانست پاریس معاهدۀ

 منتفع ایران با آخال عهدنامۀ کانال از اینکه تا. افتاد تکاپو به
 ،انگلیس و روسیه که شودمی دیده قاجار دورۀ در لذا. گردید

 هرتب امتیاز خود، رقیب امتیاز موازاتبه کوشیدندمی یک هر
 رفت،گمی امتیازی روسیه اگر. کنند پا و دست تریمناسب و

 رانای نقاط دیگر در را آن مشابه یا و امتیاز هkن چندی از پس
 مانی،کر  و رنانیانصاری( برعکس و کردمی مطالبه انگلستان

۱۳۸۰ :۴۹۸.(  

 معاهدۀ امضای مقابل در شاهنارصالدین ترتیب، هر به
 فعن به ایران رشقی مرزهای از قسمتی دادن دست از و پاریس

 رقیب و شkلی زورمند همسایۀ برابر در که بود ناگزیر بریتانیا،
 شمیم،( ردآو  فرود تسلیم رس نیز بریتانیا استعkری و سیاسی

 انعقاد به تن درنتیجه و ؛)۴۳: ۱۳۹۲ شیبانی، ؛۲۵۰: ۱۳۷۵
 که کرد خاطرنشان باید حقیقت در. داد آخال عهدنامۀ

 ان،انگلست و روسیه کشور دو اقتصادی-سیاسی هایرقابت
 هر دادن یا و قرارداد هر بسÖ از پس ایران، که شد باعث

 تیازام نیز دیگری به نامربده، کشورهای از یکی به امتیازی
 یاسیس متزلزل حیات به وسیلهبدین بتواند تا بدهد مشابهی

  ).۳۶-۳۷: ۱۳۸۷ احمدی، میر( دهد ادامه خود
 این درنتیجۀ که هاییرسزمین و آخال معاهده به نگاهی با

 که دریافت توانمی سهولت به شد، جدا خراسان از معاهده
 نای اثر در چراکه رسید؛ ممکن حالت محدودترین به خراسان

 دگردی واگذار روسیه به ترکستان و ماوراءالنهر و مرو معاهده،
 نصیببی باارزش و مهم هایرسزمین این داشÖ از خراسان و

 نآ  داشÖ از خراسان هرات، رفÖ دست از با که گونهآن. شد
 این کرد، توجه آن به باید اینجا در آنچه اما. گشت محروم
 معاهده این بر اساس خراسان که مناطقی اهمیت که است

 همعاهد درنتیجۀ هرات اهمیت از ترکم گشت نصیببی آن از
 هک مناطقی و شهرها از هرکدام سخن، دیگر به. نبود پاریس

 داشت اهمیت قدرآن شد، واگذار هاروس به معاهده این در
 یدبگشا خراسان در را تحول از فصلی بعدها توانستمی که
 نتریمهم از مرو ·ونه، عنوانبه. گردد آن ترقی و رونق باعث و
 نتریمهم زمرۀ از نیز اکنون و بود خراسان شهرهای ترینکهن و

 منطقه این اهمیت خصوص در. است ترکمنستان شهرهای
 هک بس همین گردید، منتزع خراسان از معاهده این اثر در که

 خراسان »القری امُ « را آن محققین و مورخین از ایعده
 »خوارزم کلید« را آن نیز ایعده و) ۲۲-۲۵: ۱۳۸۶ سیدی،(

  ).۷۱-۷۳: ۱۳۷۷ موحد،( اندنهاده نام
راستی چرا سؤال دیگری که مطرح است آن است که به

شاه تن به امضاء این قراردادها داد؟ الزم به ذکر نارصالدین
است که دولت نارصی از نظر مالی در تنگنا قرار داشت 

ها دیگر کفاف مدیریت درآمدهای قدیم حاصل از عواید زمین
ال کسب درآمدهای شاه به دنبداد نارصالدیندولت را ·ی

شاه برای جدید برای اداره امور مملکت بود. نارصالدین
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گسرتش مراودات سیاسی و تجاری با غرب ناچار به پذیرش 
های آنان گردید و از طرف دیگر مسئله مرزهای درخواست

رشق ایران از دوره فتحعلیشاه قاجار ناآرام و متزلزل بود و 
اه با شنارصالدین رضورت داشت به ثبات برسد. بنابراین

دادن امتیازات مزبور به قیمت جدایی بخش وسیعی از 
این پرونده پر مناقشه را بست. در  رسزمین تاریخی ایران،

طلب دوره نارصی ضمن بایستی به نقش دولتمردان اصالح
خان سپهساالر مدت ده سال از نیز اشاره ·ود. میرزا حسین

ران بود و م) صدراعظم ای۱۸۷۰-۱۸۸۰ق/ ۱۲۹۷-۱۲۸۷(
همکاری  هاعالقمند بود که برای رشد و ترقی ایران با انگلیسی

ویسد: نکند، لرد کرزن در رابطه با دوستی وی با انگلیس می
تاکنون کسی نتوانسته است بداند کدام صفت از صفات «

خان تأثیر داشته که به آن اندازه در ها در میرزا حسینانگلیسی
) وی ۱۸۰: ۱۳۵۰د آورد (کرزن، مقابل انگلیس رس تسلیم فرو 

برای انجام اصالحات خود در ایران به ثبات سیاسی، 
اقتصادی و اجتkعی نیاز داشت و دریافته بود برای وارد 

در  های نظامیشدن به دوره رفاه و آسایش بایستی از درگیری
جوار وجود داشت های هممرزها و رسحدات که با قدرت

صمیم گرفت به این مسئله خاØه جلوگیری به عمل آورد و او ت
بخشد و این مسئله صورت پذیرفت و سیستان و بلوچستان 
تجزیه شدند، اگرچه آنان به پیامدهای اقتصادی این مسئله 
فکر نکرده بودند اما از نظر سیاسی پس از انعقاد این دو 
عهدنامه ثبات سیاسی به وجود آمد ولی خراسان به جهت 

تجارت هرات و هند و آسیای اقتصادی و محروم شدن از 
های مصیبت باری شد و در انزوای مرکزی دچار خسارت

اقتصادی قرار گرفت، صدها کاروانرسای موجود در شهرهای 
مختلف خراسان، رونق و اهمیت خود را از دست دادند و 

: ۱۳۹۶الجی و دیگران، های تجاری از منطقه برافتاد (جوانراه
۹۳-۸۳.(  

  گیرینتیجه
به جایگاه و اهمیت سیاسی ویژه هرات در طول تاریخ  با توجه

ایران، خاصه در دوره قاجار، جدایی آن از خراسان بر پایه 
قرارداد صلح پاریس، پیامدهای سیاسی فراوانی برای منطقه 

که حاصل آن، افول سیاسی خراسان  خراسان به دنبال داشت
د به مثابه دروازه ورو بود. در دوره حکومت قاجار، هرات به

هندوستان در کانون توجه سیاستمداران دولت انگلیس قرار 

که تنها راه نفوذ رقبای انگلستان به گرفت و ازآنجایی
ترین و عنوان بزرگزدن به هند بههندوستان و رضبه

ارزشمندترین مستعمره دولت انگلیس، شاهراه هرات 
 وسیلهکردن آن از خراسان به شد، بنابراین جدامحسوب می

های ·ود. در این راستا، کوششناپذیر میگلستان، اجتنابان
شاه، راهگشا نبود و ویژه نارصالدیننتیجه رجال قاجار بهبی

هرات برای همیشه از رسزمین ایران جدا شد. بنابراین به هkن 
عنوان یکی از والیات ارزشمند اندازه که حفظ هرات به

جدا شدن آن از شد، خراسان برای این منطقه مهم تلقی می
خراسان نیز به هkن نسبت حامل پیامدهای سیاسی ناگوار 

. سلب امنیت و آرامش ۱به رشح ذیل برای این ناحیه بود: 
واسطه تاخت و تاز ترکkنان که های خراسان بهدر اکë ایالت

تازی معروف است که حاصلی جز رنج و مشقت به ترکمن
ری Øام دشت . واگذا۲برای مردم این نواحی نداشت. 

های کشاورزی ها و منابع آب و زمینهشتادان با همه قنات
به افغانان که متأثر از مرزبندی جنوب خراسان، بعد از جدایی 

شاه به خواسته انگلیس که نارصالدین.  ازآنجایی۳هرات بود. 
مبنی بر جدایی هرات در اثر معاهده پاریس تن داده بود 

ها نیز مبنی بر عقد قرارداد وسای جز پذیرش خواسته ر چاره
های ارزشمند دیگری که بر اساس آن آخال و واگذاری رسزمین

. از نظر سیاسی جدایی ۴ها داده شد، نداشت. به روس
هرات باعث یأس و رسخوردگی در بین دولتمردان قاجار 
گردید، چون خراسان به جهت موقعیت سیاسی خاص و نیز 

نونی و ماوراءالنهر، یکی از به سبب مجاورت با افغانستان ک
ها مناطق مهم در سیاست داخلی و خارجی قاجار بود و آن

همیشه مایل بودند مرزهای خود را به حدود دوره صفویه 
. از ۵ و این مسئله نهایت اقتدار سیاسی بود. برسانند

 بر موارد ترین نتایج سیاسی جدایی هرات از ایران عالوهمهم
املللی جدید در خراسان بود بین گیری مرزبندیمذکور شکل

ه عنوان منطقکه نواحی مرکزی خراسان قدیم از این به بعد به
یک حساب آمدند و با تأسیس هنگ مرزبانی درجهمرزی به

در منطقه تایباِد با خرز حیات سیاسی جدیدی را رشوع ·ود. 
گمرک دوغارون تایباد دروازه ورود و خروج اتباع دو کشور و 

های سیاسی و غیره گردید که تا امروز این هیئت ترانزیت و
  کارکرد را در خود حفظ کرده است.
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