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ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳـﺎن در ﻋﴫ ﻗﺎﺟـﺎر
 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ:  رﺣﯿﻢ ﺟﻮان ﻻﺟﯽ
(ab.sarafrazi@ferdowsi.um.ac.ir)  داﻧﺸﯿﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ:  ﻋﺒﺎس ﴎاﻓﺮازی
Abstract

(vakili@um.ac.ir)  داﻧﺸﯿﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ: ﻫﺎدی وﮐﯿﻠﯽ

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question, historical methodology through historical
documents and evidence is employed .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

ﭼﮑﯿﺪه

 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﯾﯽ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان
م( ﺑﺮ اوﺿﺎع۱۸۵۷ /ق۱۲۷۳) ﻫﺮات ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ
.ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
 ﺑﻪ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺎن ﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ آن ﺳﻠﺐkﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻏﺎرت ﺗﺮﮐ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ.ﮔﺮدﯾﺪ
اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه آﺧﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد
.ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﺮزﺑﻨﺪی، ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ، دوره ﻗﺎﺟﺎر، ﻫﺮات، ﺧﺮاﺳﺎن:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی

(rahimjavan66@gmail.com) (09158329801)  رﺣﯿﻢ ﺟﻮان ﻻﺟﯽ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

۵۰-۱۳۴۹/۳ :۱۳۷۷؛ اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۳ :۱۳۶۷ ،؛ رﯾﺎﺿﯽ-

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻫﺮات در ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﻫﻤﻮاره از

ﻫﺮوی ،(۶۲-۶۳ :۱۳۶۹ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و

ﻧﻘﺎط دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺪال

اﺷﻐﺎل ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ

و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ازﺑﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ آن در دوره

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )اﻓﻀﻞاﳌﻠﮏ۱۱۸ :۱۳۶۱ ،؛ ﺳﺎﯾﮑﺲ:۱۳۶۳ ،

ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره دارد .اﮔﺮﭼﻪ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه

 ،(۵۰۳/۲دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ در

اﻓﺸﺎر و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎی ﺧﻮد

ﺷﻌﺒﺎن ۱۲۷۳ق /ﻣﺎرس ۱۸۵۷م و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم

ﺑﻪ ﻫﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮان ﻗﺮار

اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی

ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻋﴫ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﻫﺮات و ﴏفﻧﻈﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﯾﺎﻟﺖ ﺷﺪ )ﴎاﺑﯽ .(۲۲۰-۲۲۱ :۱۳۶۱ ،اﯾﻦ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺮات ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ .در دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ

ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﻫﺮات ﻓﺮاﻫﻢ

ﺑﺎوﺟﻮدآﻧﮑﻪ ﻫﺮات ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰو ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﴎزﻣﯿﻦ اﯾﺮان

آورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﴎﮐﺸﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻫﺮات و

ﮔﻨﺪﻣﮏ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ ﻫﺮات ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از آن

ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺤﺖاﻟﺤkﯾﻪ ﺧﻮد درآورد

ﺧﺮاج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،از ﺳﻮی ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او،

)Tate, 1911: 158-160؛ Kuhzad, 1957: 90-93؛

ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ،ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای اﻧﻘﯿﺎد ﻫﺮات ﺻﻮرت

 .(Gustafson, 2013: 536-539ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌkری ازﺟﻤﻠﻪ

در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻫﻨﺪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻄﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻗﺮارداد ﭘﺎرﯾﺲ داد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﮐﺘﺎب

ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر و در راﺳﺘﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺴﱰده ﺑﺎ

ﺧﻠﺴﻪ »اﮔﺮ ﺷﺘﺎب ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻠﻮای ﻫﻨﺪ ﺑﺮوز ﮐﺮده

ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

ﺑﻮد ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﻀﻄﺮب و ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎر

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه آن ،ﻫﺮات را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪدﻟﺨﻮاه ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﺮات را ﻣﺴﱰد ·ﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻨﺎدر ﺧﻮد

ﻗﺮار داده ﺑﻮد )ﺳﻨﺪ ﺷkره  ،(۱ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

را ﻣﺴﱰد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ]) «[...اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .(۸۹ :۱۳۵۷ ،از

ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺮات در

ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮات و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺒﺐ

اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد ،دروازه ورود ﺑﻪ

ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ در

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺧﺮاﺳﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮاف ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﺑﺮای

ﺗﻼش ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺒﻌﺎت ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان

اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و

·ﻮﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻫﻨﺪیﻫﺎی ﺗﺒﻌﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاف

ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﮑﺮﯾﻢ و

)ﺳﻨﺪ ﺷkره  (۲و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎ

اﻃﺎﻋﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﮐkن ﻫﺮات از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﻔﯿﺪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ ﻗﻮﻣﯽ و رﯾﺸﻪ-

ﻓﺎﯾﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .در دوره ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻫﻢ

ﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﻠﻨﺪ اﺧﱰ،

ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ

.(۳ :۱۳۹۲

ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آورد )ﺳﭙﻬﺮ،
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ﺳﻨﺪ ﺷkره ) ،۲وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ :ﮐﺎرﺗﻦ  ،۱۹ﭘﻮﺷﻪ (۲۱ :۱۳۰۴ ،۷

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ روش

ﻣﻮرﺧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮات و ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ

ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ

اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ از اﯾﻦرو در اﺑﺘﺪا،

ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل در دﻫﻪﻫﺎی

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮات ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ

اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮن

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﺧﺖ و

ﻣﺤﻤﻮد در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺮن

ﺗﺎز ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در

ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻬﺪوی در ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﴫ ﺗﺮﮐﻤﻦﺗﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪه

اﯾﺮان از اﺑﺘﺪای دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﻣﺪﻧﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن و

در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺘﻮﻟﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه آﺧﺎل

ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﺑﻂ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮزی از اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﯽ ﺗﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻗﺎﺟﺎر ،ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی در ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان :ﺑﺮﺧﻮرد
ﴍق و ﻏﺮب در اﯾﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد

ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺘﻬﺪزاده در ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،دﻫﻘﺎنﻧﮋاد و ﺟﻼﻟﯿﺎن
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺘﻌkری ﭘﺎرﯾﺲ اﺷﺎراﺗﯽ ﻣﺨﺘﴫ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﴏﻓﺎً ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐkن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﻫﺮات و اﻫﺘkم دوﻟﺘﻤﺮدان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ رﻣﻀﺎﻧﯽ )ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ  Gammellدر the Pearl of Khorasan: a
 History of Heratو  Hentyدر To Herat and
 Cabul: a story of the first Afghan Warو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

 Volodarskyدر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Persia's foreign
 policy between the two Herat crisesاﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﻣﺨﺘﴫ و
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﺮات در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و ﻧﻘﺶ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﺛﺎﻟﺚ و ﻣﺘﻨﻔﺬ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف
اﺳﺘﻌkری در ﻫﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ-
اﻧﺪ.

...

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮات
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮات از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﴫ ﺣﺎﴐ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را در ﻋﴫﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻋﺘﺒﺎر و
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋه آن ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻣﱪی از واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻤﺘﺎز و
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮات ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ [...]» :ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ]ﻫﺮات[ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻔﺎق ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﴎ آن ﻧﺰاع
ﺑﺎﺷﺪ ]) «[...واﻣﱪی .(۳۴۸ :۱۳۷۴ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﻮک ﮐُﺮت ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﺮات را داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ )ر.ک:
ﺳﯿﻔﯽﻫﺮوی (۱۳۸۵ ،و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﺘﺎزی
ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ )ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ۱۲۹/۲ :۱۳۶۳ ،؛ اﺳﻔﺰاری:۱۳۳۸ ،
 .(۳۶-۳۹/۲ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺻﻔﻮی اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﺪاوم ازﺑﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد )۱۲۰-۱۲۱
.(Burton,۱۹۸۸:

ﺷﻬﺮ ﻫﺮات ﺑﺎوﺟﻮد ﯾﻮرشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ازﺑﮑﺎن و اﺳﺘﯿﻼی
ﻣﻮﻗّﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﺮات ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺻﻔﻮﯾﻪ در ﴍق اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺗﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺷﺎهﻋﺒﺎس اول
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﻟﯿﻌﻬﺪ و ﺑﻪ داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﺮات ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد
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)ﻗﺰوﯾﻨﯽ۲۸۷-۲۸۴ :۱۳۸۶ ،؛ ﯾﺎدﮔﺎر .(۳۰۳ :۱۳۹۰ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ »ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ )دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ

ﻫﺮات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﯾﻪ در ﺗﺤﺖ اﺳﺘﯿﻼی ﻗﺪرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن

و دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ،ﺑﯽﺗﺎ۴۶ :؛ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﯽﺗﺎ (۱۴۷۹/۴ :و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻗﺮار داﺷﺖ )ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ۸۹ :۱۳۸۳ ،و (۸۳

ﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﭘﺮﺑﻬﺎ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮔﺎو ﺷﯿﺮده«

ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻇﻬﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺸﺎرﯾﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻫﺮات

ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد )ﺳﺘﺎری ،(۱۰۰-۹۹ :۱۳۷۷ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﻫﻤﭽﻨﺎن در روزﮔﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه و دوﻟﺖ اﻓﺸﺎرﯾﻪ ﺣﺎﺋﺰ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ازﯾﮏﻃﺮف دوﻟﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد و در ردﯾﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

)اﻧﻮرﻧﯿﺮ (۲۸۷ :۱۳۴۴ ،ﻧﺎدر در اﯾﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری

اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﺮﺻﻪ

اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﺮات ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرش اﻓﻐﺎنﻫﺎ و ﺗﺮﮐkﻧﺎن

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﮔﺴﱰده اﺳﺘﻌkری ﺑﺮ آن ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از

ﺧﯿﻮه و ﺑﺨﺎرا ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد و

ﻃﺮﻓﯽ ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ

ﺑﻪ ﴎﮐﻮﺑﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .در دوره ﺷﺎﻫﺮخ اﻓﺸﺎر ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ

از رﺳﯿﺪن روﺳﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد اﻓﻐﺎنﻫﺎ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺮات ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،اﻫﻤﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

)ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۳۱/۱ :۱۳۸۶ ،ﻧﺎدرﺷﺎه ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد آن

وﯾﮋه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد )آدﻣﯿﺖ (۶۱۲-۶۱۶ :۱۳۸۵ ،و اﺳﱰاﺗﮋی دوﻟﺖ

را از وﺟﻮد ﯾﺎﻏﯿﺎن ﭘﺎک و در ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺣﺘﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻫﺮات ﺑﺎﯾﺪ از

در زﻣﺎن ﻃﻬkﺳﺐ دوم ﺻﻔﻮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺼﯿﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮات در ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐkن

اﻓﻐﺎﻧﺎن اﺑﺪاﻟﯽ ،ﻫﺮات و ﻣﺮو را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درﺑﯿﺎورﻧﺪ

اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در دوره ﻗﺎﺟﺎر در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

)ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ .(۷۷ :۱۳۵۳ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮات ﺑﺮای ﻧﺎدر ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﺑﻮد

ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﻪ وی ﻧﻮه ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮات ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮات را ﻧﯿﺰ در ﺗﴫف ﺧﻮد

)ﴎدادور (۶۸۴-۶۸۶ :۱۳۵۴ ،ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،در اواﺧﺮ دوره

ﻣﯽداﺷﺖ ،درواﻗﻊ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮات ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ

اﻓﺸﺎرﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮات از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ در

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﯽﺗﺎ-۶/۴ :

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و ﺟﺎی آن را ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ،

 (۱۴۷۵در ﺳﻨﺪ ﺷkره  ۳ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آن اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﻮرﻧﺲ

۳۲/۱ :۱۳۸۶؛ اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۱۳/۳-۱ :۲۵۳۵ ،؛ اﺗﺤﺎدﯾﻪ،

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮔﯿﺮﻧﺪه آن دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ

 .(۷۹ :۲۵۳۵درواﻗﻊ ﭘﺲ از ﻧﺎدرﺷﺎه و در زﻣﺎن ﴎدار ﻧﺎدرﺷﺎه

اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺮات ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ

ﯾﻌﻨﯽ اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮات ﻣﺴﻠﻂ

)ﺳﻨﺪ ﺷkره  .(۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ

ﺷﺪ ،ﻫﺮات ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار وﻟﯿﻌﻬﺪ او ﮔﺮدﯾﺪ )ﺣﺴﯿﻨﯽﺟﺎﻣﯽ،

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﺮات در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﻬﻢ

.(۶۷۷-۶۷۶ :۱۳۸۴

و ﺑﺎارزش در ﻋﴫ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ

ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی

و ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﮐkن ﻗﺎﺟﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﮔﺴﱰده دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌkری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﺑﺎ

از واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﻮد )اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ:۱۳۹۵ ،

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد؛ ﻫﺮات دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روزاﻓﺰوﻧﯽ و ﻣﺘﺄﺛﺮ

۴۹۸-۴۷۸؛ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ.(۴۹۷-۴۷۸/۱ :۱۳۸۶ ،

از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻫﺮات
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ﺳﻨﺪ ﺷkره ) ،۳ﺻﻔﺎﯾﯽ :ﺑﯽﺗﺎ(

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺎﺧﱰ ،ﻫﺮات ،ﻏﻮرﯾﺎن و

داوری ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ و ﻣﺮز ﻫﺸﺘﺎدان

ﻓﺮاه ﻗﺮار داده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮز  ۳۳۷ﻣﺎﯾﻞ ﻃﻮل دارد ﮐﻪ ﻃﻮل

در ﭘﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻫﺮات از اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۲۷۳ق۱۸۵۷/م و

ﻫﺮﯾﺮود ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷkﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮز اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

اﺷﻐﺎل آن در ﺳﺎل ۱۲۸۰ق۱۸۶۳ /م ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﯿﺮ دوﺳﺖ-

آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮات ﺗﴫفﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺮزﻫﺎی

ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺮز ﻣﯿﺎن

اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن و اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ

33
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ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را در

دو ﻃﺮف ﺷﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان در دﺳﺎﻣﱪ ۱۲۹۵ق۱۸۷۸ /م ﺑﻪ

رﺟﺐ ۱۳۰۵ق /آورﯾﻞ ۱۸۸۸م در دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان آﻏﺎز ﮐﺮد.

اﻃﻼع وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻓﻐﺎن

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

ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺮان

اﳌﻠﮏ و رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮوه اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﴎﺗﯿﭗ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿkن  ۱۲۷۳ق۱۸۵۷ /م ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ ١ﭘﯿﺶ از رﻓ Öﺑﻪﺳﻮی ﻫﺸﺘﺎدان از ·ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺪاﺧﻠﮥ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻫﻨﺪ اﻇﻬﺎر

اﯾﺮان و اﻓﻐﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ادﻋﺎﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را

ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ·ﻮد .ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ

ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وی ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺎن در دﻋﺎوی اوﻟﯿﻪ

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت

ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﻠﻮخ ،ﭘﺮده و

ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﻫﺸﺘﺎدان و ﻗﺎﺋﻨﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و

ﻫﺸﺘﺎدان ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ در دﯾﺪار ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺣﮑﻤﯿﺖ در

ﻟﺰوم داوری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺮز ،ﴐورت ﯾﺎﻓﺖ )ﻣﺠﺘﻬﺪزاده

ﺷﻌﺒﺎن ۱۳۰۵ق /آورﯾﻞ ۱۸۸۸م ﮐﻪ ·ﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﻣﺪﻋﯽ

اﻟﻒ.(۳۱۰-۳۱۱ :۱۳۷۸ ،

ﴎاﴎ دره ﻫﺸﺘﺎدان زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﻨﮓ دﺧﱰ ﮔﺮدﯾﺪ ·ﺎﯾﻨﺪۀ

دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان ،ﺑﺨﺶ ﺧﺎوری و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪای

اﻓﻐﺎن ﺑﯽدرﻧﮓ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻣﺪﻋﯽ ﻓﺮزﻧﻪ و ﮔﺮﻣﺎب

را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺷkل ﺑﺎﺧﱰی آن ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺧﺮز

و ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً در درون ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان

اﺳﺖ .در دورۀ داوری ﺳﺎلﻫﺎی ۱۲۹۷ق ۱۸۸۰ /م ،ﮐﺮات،

ﺑﻮد و در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ادﻋﺎﻫﺎی

ﻓﺮزﻧﻪ ،راﺋﻮﻧﻪ و ﮔﺮﻣﻪ ،ﺟﺰو زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »وﻻﯾﺖ

ﺧﻮد ·ﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﯾﺎزده ﺳﻨﺪ و ·ﺎﯾﻨﺪۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ده ﺳﻨﺪ

ﭘﺮﯾﻦ« ﯾﺎ ﺑﺎﺧﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻮاﻫﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ژﻧﺮال

ذیاﻟﻘﻌﺪه ۱۳۰۸ق۱۸۹۱ /م ،ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ ،دره ﻫﺸﺘﺎدان از

ﻣﮑﻠﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ )رﻣﻀﺎﻧﯽ.(۹۴-۹۸ :۱۳۸۲ ،

ﺷkل ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺮی ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن آن را ﮐﻮه

ﻣﮑﻠﯿﻦ در رﻣﻀﺎن ۱۳۰۶ق /ژوﺋﯿﻪ ۱۸۸۹م در ﻟﻨﺪن ﺑﺎ

درﺑﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﮐﻮه ﮔﺪاﯾﺎﻧﻪ و در ﺧﺎور ﺑﻪ

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ

رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻨﮓ دﺧﱰ و ﯾﺎل ﺧﺮو در ﺑﺎﺧﱰ ﺑﻪ آبﭘﺨﺸﺎن

Øﺎم دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻗﻨﺎتﻫﺎی آن و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

)ﺧﻂاﻟﺮأسﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪه آب( ﻣﯿﺎن ﻗﻨﺎتﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎدان

و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻣﺮدم در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ

و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﴎزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .درۀ

واﮔﺬار ·ﺎﯾﺪ .درﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و درک ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ،

ﻫﺸﺘﺎدان ﺣﺪود  ۲۴ﻣﺎﯾﻞ ﻃﻮل دارد و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮض آن از

ﺟﺰ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎدان ،ﴎاﴎ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺸﺘﺎدان ﺑﻪ

دﻫﺎﻧﮥ ﺷﻮرآب ﺑﻪ ﯾﺎل ﮐﻮه ﮔﺪاﯾﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۶ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ

اﻓﻐﺎﻧﺎن داده ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﯿﺪه

)ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ب.(۳۱۱-۳۱۳ :۱۳۷۸ ،

ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ از ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان،

در ﺟkدیاﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۰۲ق /آورﯾﻞ ۱۸۸۵م ،واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﻤﮥ ﻫﺸﺘﺎدان در

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻗﻨﺎتﻫﺎی دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان را

ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻂ ﻣﺮزی ·ﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد )ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ب،

ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

 .(۷۲-۷۷ :۱۳۷۸اﻗﺪام ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در واﮔﺬاری دﺷﺖ

آﻧﺎن ﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ

ﻫﺸﺘﺎدان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ را ،ﺑﻪوﯾﮋه از

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺳﻮی روﺳﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،روسﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ۱۳۰۳ق/

ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽرود ،ﻫﺸﺘﺎدان

۱۸۸۶م ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ ﴎﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﻮد .ﮐﺎردار روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای

ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﺄﻣﻮر ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻤﮑﺶ

اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺻﺪراﻋﻈﻢ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ،

دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان ·ﺎﯾﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ

ﻫﺸﺘﺎدان در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

1.Maclean

واﮔﺬار ﺷﻮد )ﻫkن.(۷۲-۷۷ :

ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻂ ﻣﺮزی را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ·ﻮد.

درﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ﻣﮑﻠﯿﻦ

ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﮥ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪای از ﮔﺰارش ﻣﮑﻠﯿﻦ را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۱۰۳ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮز اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن را

اﻓﻐﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﴎور ﻓﺮاوان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )رﻣﻀﺎﻧﯽ،

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﮐﻨﺪ .وی ﻣﺮز را از دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان ﺣﺪود ۶۰

 .(۹۴-۹۸ :۱۳۸۲اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ

ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﺧﱰ ﺷﻬﺮ ﻫﺮات ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ذواﻟﻔﻘﺎر در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد

ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻫﺸﺘﺎدان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ واﮔﺬاری

ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -روﺳﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ·ﻮد .ﺧﻂ

ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮥ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮد .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ روﺳﯿﻪ

ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻣﮑﻠﯿﻦ  ۳۹ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮدش دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﺗﭙﮥ ﻫﺸﺘﺎدان

و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ

ﺑﻘﯿﻪ دﺷﺖ ﻫﺸﺘﺎدان را در داﺧﻞ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن

آﺷﮑﺎرا در ﯾﮑﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﻋﱰاف ﮐﺮده

ﻣﯽدﻫﺪ .اﺟﺘkع ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ در ﴎ ﺣﺪ ﺑﺎﺧﺮز ﻣﺘﺠﺎوز از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه

اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ اراﺋﻪ

ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در اواﺧﺮ ۱۳۰۵ق۱۸۸۸ /م ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و

ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از دورۀ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ّراﻧﯽ

ﺳﺘﻮن ﴎﺣﺪی ﺧﻮاف و ﺑﺎﺧﺮز از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ

ﻫﺸﺘﺎدان را واﻗﻌﺎً در اﺷﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﻗﺮار ﮐﻪ ﻗﻨﻮات ﻋﻤﺪۀ ﻫﺸﺘﺎدان در ﺗﴫف اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و

درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮات ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و از

ﯾﺎزده رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﺑﺎﯾﺮه و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺿﺒﻂ اﻓﻐﺎنﻫﺎ درآﻣﺪ و ﻧﻘﻄﮥ

اﯾﻦرو ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﺮ اﯾﻦ

اﯾﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺮوج را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ رو

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻮخ ﭘﺮدهای در ﮐﺪام دوره ﺑﻪ ﻫﺮات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺑﻪ ·ﮑﺴﺎر ﺑﯿﻦ ﺧﻮاف و ﻏﻮرﯾﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ او را

اﺳﺖ« )ﻣﺠﺘﻬﺪزاده.(۷۲-۷۷ :۱۳۷۸ ،

ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻪ زﻧﮕﻞ آب ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﮑﻤﯿﺖ از ﺳﻮی اﯾﺮان و
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ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ·ﮑﺴﺎر ﻋﻼﻣﺖ را روی آن ﺗﯿﻐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮزی رﺿﺎﯾﺖ
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ﻏﺮﺑﯽ آن ﻣﻠﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﴍﻗﯽ آن ﺟﺰو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

داده ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭼﻨﺪی

و اﺳﺘﻌkر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داﺷﺖ ،آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮزی ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ و رد و ﺑﺪل ·ﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺨﺎن

ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮاﻧﯿﻦ و ﴎدارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ

ﻧﴫتاﳌﻠﮏ ﺣﮑﻤﺮان اﯾﻞ ﺗﯿﻤﻮری ﻣﺄﻣﻮر آﺑﺎدی ﻫﺸﺘﺎدان ﺷﺪ

واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ از ﺳﻮی ﺧﺎرﺟﯿﺎن،

و ﻗﻠﻌﻪ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﺧﺖ .آن را ﺗﻠﺦ ﭘﺮده ﻣﻮﺳﻮم ·ﻮد و

آﺷﻮبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﻣﺮزی

ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺻﺪﯾﻖﺧﺎن ﭘﴪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎن ﺧﻮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺑﺎدی

اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و

ﻣﺰارع ﻣﻮﺳﯽآﺑﺎد و ﺧﻮش آﺑﻪ ﴎ ﺣﺪ ﺧﻮاف اﻗﺪام ·ﻮد و

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﻫﺎی زﻣﯿﻦ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ در اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰود )ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫkﯾﻮن (۵۸ :۱۳۸۰ ،و

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )رﻣﻀﺎﻧﯽ۹۴-۹۸ :۱۳۸۲ ،؛ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ب،

ﻋﻄﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ

.(۳۱۸ :۱۳۷۸

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮز اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ

ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻨﺪ راه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮز ﻫﺸﺘﺎدان را در

ﺣﻞ ﻧﺸﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از آن در دورۀ ﭘﻬﻠﻮی ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری

ﺳﺎل ۱۳۰۷ق۱۸۹۰ /م ﺑﻪ اﻃﻼع دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان و

ﺷﺪ .در دو ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻣﯿﺮﺧﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﴩﺷﺪه ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮزی اﯾﺮان

ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ژﻧﺮال ﻣﮑﻠﯿﻦ ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ-

و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺸﺘﺎدان در ﻋﴫ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه

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

اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺷkره .(۴-۵

...

ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺧﺎرک ﺑﻪ آﻧﺎن

۱۸۹۱م ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد و ﻧﺴﺨﻪای از ﺧﻼﺻﮥ ﮐﺎر را ﺑﻪ
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ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ

ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﱰ و ﻗﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﴫف ﺧﻮد

ﻫﺮات ﺑﻪﺟﺰ دروازۀ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ از

درآورد .در اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮاﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از

ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮاﺳﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ و آن ﻧﻘﺶ اﯾﻦ

ﺗﺮﮐkﻧﺎن را ﻣﻘﺘﻮل ·ﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﴎب و ﺑﺎروت ﺗﻔﻨﮕﭽﯿﺎن

ﺷﻬﺮ در ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﺮﮐkﻧﺎن در

ﺑﻪ اØﺎم رﺳﯿﺪ از آﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ )ﺧﻮرﻣﻮﺟﯽ:۱۳۶۳ ،

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮو و واﺣﻪﻫﺎی اﻃﺮاف آن ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ

۱۹۲؛ ﺑﻠﻨﺪاﺧﱰ .(۱۳۲ :۱۳۹۶ ،داﻣﻨﮥ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎی

ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ

ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻗﺎﺋﻨﺎت در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه

ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﯾﺮان ·ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ راه

ﺑﻮد· .ﻮﻧﻪ آن ﻫﺠﻮم ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﺳﺎل ۱۲۸۲ق/

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐkﻧﺎن ﺑﻪ

۱۸۶۵م اﺳﺖ )رﻣﻀﺎﻧﯽ .(۷۵-۷۹ :۱۳۸۲ ،آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از

ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ روزﺑﻪروز ،اﻓﺰاﯾﺶ

ﴎﺧﺲ ﺑﻪ ﴎﮐﺮدﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺦ ﺗﺮﮐﻤﻦ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ ۳۰۰۰

ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﺴﺘﻮﯾﮏ ٢ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاف و ﺑﺎﺧﺮز ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زد و ﺧﻮردﻫﺎ

از زﺑﺎن ﺣﺴﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎرهﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ

ﻧﯿﺰ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺳﭙﻬﺮ:۱۳۷۷ ،

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آن ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر

۱۳۴۷-۱۳۴۸/۳؛ ﺧﴪوی.(۹۸ :۱۳۶۶ ،

ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ راه اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮو

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻻﺧﺒﺎر ﻧﺎﴏی ﻧﺸﺎن

ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی

ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ در ﻫﻔﺘﻢ

زﯾﺎد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺮات ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن

رﺟﺐ ﺳﺎل ۱۲۷۳ق ۱۸۵۷ /م ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ

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

ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﻮﻻک (۲۹۱ :۱۳۶۱ ،و

زدﻧﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻫﺮات در دﺳﺖ اﯾﺮان و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻏﺎرﺗﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮان اﻃﻼع

ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ زﯾﺎدی در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺑﯿﻦ

داده و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺧﱪ داده ﺗﺎ آنﻫﺎ

رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺴﺎرات ﺑﯿﺸkری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﭘﺲ از

از روﺳﺘﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﺎرﺗﮕﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ

اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﻫﺠﻮمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮرﻣﻮﺟﯽ »در ﺳﺎل

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ·ﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﺮات رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻮی

۱۲۷۳ق ۱۸۵۷/م ﺗﺮﮐkﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﴎﺟﺎم و

و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﻫﺮات ﺑﺮای ﺣﻔﻆ

ﺑﯿﻮه ژن ﺗﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﺎﻻت ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را وﺟﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ

اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﻻزم اﺳﺖ )رﻣﻀﺎﻧﯽ ۶۸-۶۹ :۱۳۸۲ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ Øﺎم و اﺳﯿﺮ و ﮐﺴﯿﺒﯽ ﻣﺎﻻﮐﻼم روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺻﯿﺎم

از اﯾﺴﺘﻮﯾﮏ(.

وارد ﻣﻨﺰل ﮐﺎرﻓﺶ ﺷﺪه و ﺷﺐ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻋﺎزم ﻣﯿﺎﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ«

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺧﻄﺮ ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ،ﺑﻼی

)ﺧﻮرﻣﻮﺟﯽ .(۲۳۰ :۱۳۶۳ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ دوره ﻗﺎﺟﺎر

ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎی ﺗﮑﻪ

ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ

ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن دﻣﯽ از ﺗﻬﺎﺟﻢ آﻧﺎن آﺳﻮده ﻧﺒﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﯿﺰ ﻏﺎرت اﻣﻮال ﮐﺎرواﻧﯿﺎن را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮔﺰارش

دوره ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻬﺎﺟkت ﻣﮑﺮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاف و

ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻓﺮﯾﺰر۱۲۹ :۱۳۶۴ ،؛ ﻣﮏﮔﺮﮔﺮ۱۵ ،۳۱-۳۴ :۱۳۶۸ ،؛

ﻣﺤﻨﺖﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ

اﻋﺘﺼﺎماﳌﻠﮏ .(۳۲۰ :۱۳۵۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش اﺳﻨﺎد

رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۲۷۳ق ۱۸۵۷ /م ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن در

در ﺳﺎل  ۱۲۷۳ق  ۱۸۵۷/م اﯾﻞ ﻫﺰاره ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود ﺧﺮاﺳﺎن

ﺣﺪود ﺧﻮاف و ﮐﺎرﯾﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ ﺗﺠﺎری درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﺣﺪود دو

ﺑﻨﺎی ﻣﺮدمآزاری و ﻫﺮزﮔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺳﻨﺪ ﺷkره .(۶

2.Edward Bakhonse Estwick

»روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺴﺘﻮﯾﮏ ﴍح ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاش در اﯾﺮان از ﺳﻮی دوﻟﺖ

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮات در

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ١٨٦٣ -١٨٦٠م ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

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

ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن از ﺷkل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻦ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

·ﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻫﺪهای ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً

ﻣﯿﺪان ﯾﻮرش اﯾﺎﻻت ﺗﮑﻪ و ﺳﺎرﯾﻖ و ﺳﺎﻟﻮر ﺑﻮد .روﺳﺘﺎﻫﺎ و

ﻣﻌﺎﻫﺪه آﺧﺎل ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﻫkنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

ﮐﺎروانﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻏﺎرت ﻣﯽﺷﺪ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ

ﺣﺴﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،راه ﻣﺮو را از ﮐﻨﱰل اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده

اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺧﯿﻮه و ﺑﺨﺎرا

ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮو و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

و ﻣﺮو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح

ﺗﺮﮐkﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ از

ﻫﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺴﺎرت

ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮان

ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ راه

ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات و

ﺗﺠﺎری ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮات را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد )رﻣﻀﺎﻧﯽ،

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﺮاﺳﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل  ۱۲۷۳ق/

 .(۷۵-۷۹ :۱۳۸۲ﻟﯿﺪی ﺷﯿﻞ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ،در ﻫﻤﯿﻦ

۱۸۵۷م ،دﯾﮕﺮ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺮو در ﺳﺎل ۱۲۷۶ق/

راﺳﺘﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ

۱۸۶۰م و ﺳﻮم ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت روسﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات

و آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و درواﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﯿﺎﻧﻪ دﺳﺖاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ

اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« )ﺷﯿﻞ .(۱۶۹ :۱۳۶۸ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ روسﻫﺎ در ﻣﻮرد

ﺷﺪن ﻗﺮارداد آﺧﺎل ۱۲۹۹ق۱۸۸۱ /م ،دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ

آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺗﺮﮐkﻧﺎن

ﺷﺪ از ﺗﺠﺎوز ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﻣﻨﯿﺖ

را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺮات ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻤﻠﻪ
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ﻣﺮزﻫﺎی ﺷkﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ·ﺎﯾﺪ )ﻫﻮﺷﻨﮓﻣﻬﺪوی،

ﺟﻨﮓ دوم ﻫﺮات و ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﭘﺎرﯾﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

.(۲۸۳ :۱۳۸۶

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﯾﺮان ﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ از

از دﯾﮕﺮ اﺛﺮات ﺗﻠﺦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻋﴫ

ﻧﻔﻮذ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .دوﻟﺖ

ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

روﺳﯿﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ·ﻮد و ﭼﻮن ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ

در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

از رﻗﯿﺐ دﯾﺪ ،از ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺷﻮرش ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده

اﺷﺎرۀ ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺠﻮم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ

·ﻮده ﴍوع ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻓﺮﺳﺘﺎدن

اﻣﺮ اﺷﺎره دارد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﮐﺘﺎب »ﺧﺮاﺳﺎن و

ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺮد .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی

ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﯾﺴﺘﻮﯾﮏ« ،ﮐﺎردار ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ در

۱۲۸۲ق۱۸۶۶ /م ﺗﺎ ،ﻗﻮای روﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ژﻧﺮال

ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۷۹ق۱۸۶۲ /م ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺎم ﻧﻬﺎده

ﮐﺎﻓﻤﻦ ٣و ژﻧﺮال آﺑﺮاﻣﻮف ٤ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و

اﺳﺖ ،درﺑﺎرۀ ﺗﺰﻟﺰل و آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن

ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا را ﻣﺘﴫف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۲۸۹ق/

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺰ ﺟﻨﮓ ﭼﯿﺰی

۱۸۷۳م ﮐﻠﯿﮥ ﻧﻘﺎط ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﻧﻀkم ﺑﻘﯿﮥ ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎرا و ﺧﯿﻮه

ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﱪ ﻏﺎرﺗﮕﺮی ،راﻫﺰﻧﯽ و ﺷﻮرشﻫﺎی

ﺑﻪ دﺳﺖ روسﻫﺎ اﻓﺘﺎد .دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات

ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ده ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ راﻫﺰن را

ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﱰاﺿﯽ و ﺣﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﮑﺮد .ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ) «...اﻓﺸﺎرآرا .(۵۳۶-۵۳۷ :۱۳۸۰ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ

زﻣﺎﻣﺪاران وﻗﺖ از اﯾﻨﮑﻪ روسﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ را ﺑﺮﻗﺮار و از ﺣﻤﻼت ازﺑﮏﻫﺎ

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

و ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﴎﺣﺪات ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ·ﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﻠﺒﺎً

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪۀ آﺧﺎل
دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دول اروﭘﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن
ﮐﺸﻮر داﻣﻨﮥ ﻣﺘﴫﻓﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﴫف ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﴍق ﻣﻌﻄﻮف ·ﻮد .ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ
ﺷﺎه ،ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮو و ﺑﺨﺎرا و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن از دوﻟﺖ اﯾﺮان
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﮐkن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺻﻮری
داﺷﺖ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮان از روﺳﯿﻪ و ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎرض دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ۱۲۶۵ق۱۸۴۹ /م ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن اﻣﯿﺮ ﺧﻮارزم

ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در ﻣﺤﺮم ۱۲۹۸ق/
ژاﻧﻮﯾﮥ ۱۸۸۱م وﻗﺘﯽ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺧﱪ ﺗﴫف ﮔﻮگﺗﭙﻪ را
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮای ژﻧﺮال اﺳﮑﻮﺑﻠﻒ ٥روﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪ ،از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺮزﻫﺎی ﺷkﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ ﻫﺠﻮم ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ
اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ·ﯽﮐﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ در ۱۲۹۹ق ۲۱ /ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ۱۸۸۱م ،ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿkن
ﴎﺣﺪی آﺧﺎل ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮزا ﺳﻌﯿﺪﺧﺎن ﻣﺆØﻦاﳌﻠﮏ وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ و اﯾﻮان زﯾﻨﻮوﯾﻒ ٦وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪ ،از ﮐﻠﯿﮥ دﻋﺎوی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ
ﴏفﻧﻈﺮ ·ﻮد و رود اﺗﺮک ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ از ﺗﺠﺎوز ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷkﻟﯽ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ·ﺎﯾﺪ )ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻬﺪوی.(۲۸۳-۲۸۷ :۱۳۸۶ ،

ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم آﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺮای ﺗﱪﯾﮏ ﺟﻠﻮس

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ آﺧﺎل

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رﺿﺎ ﻗﻠﯿﺨﺎن

در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ

ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﺧﻮارزم اﻋﺰام ·ﻮد

اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ )۱۲۷۳ق ۱۸۵۷/م( ،ﭼﻪ ﻧﻘﺶ و

)ﻫﻮﺷﻨﮓﻣﻬﺪوی.(۲۸۳-۲۸۷ :۱۳۸۶ ،
3. Von Kauffman

5. Skobelev

4. Abramov

6. Zinoviev

۱۸۸۱/م( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎرﯾﺲ و از دﺳﺖ دادن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮزﻫﺎی ﴍﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﯿﺸﱰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ زورﻣﻨﺪ ﺷkﻟﯽ و رﻗﯿﺐ

ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻫﺠﻮم ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻌkری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد )ﺷﻤﯿﻢ،

ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﱰ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺰاع ﻫﺮات از

۲۵۰ :۱۳۷۵؛ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ(۴۳ :۱۳۹۲ ،؛ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد

ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪواﺳﻄﮥ آﻧﮑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮو و واﺣﻪﻫﺎی

ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ آﺧﺎل داد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ

اﻃﺮاف آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،

ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺑﺴ Öﻫﺮ ﻗﺮارداد و ﯾﺎ دادن ﻫﺮ

ﺑﺮای ﴎﮐﻮﺑﯽ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮات ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻮق ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ

اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﱪده ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯿﺎز

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﯾﺮان

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﯿﺎﺳﯽ

·ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ )ﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی.(۳۶-۳۷ :۱۳۸۷ ،

ﺣﻤﻼت ﺗﺮﮐkﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه آﺧﺎل و ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ

رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻣﻌﺎﻫﺪه از ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ

ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﴎﮐﻮب آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ روسﻫﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﯿﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ را ﴎﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ ﻣﴪور ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

ﻣﻌﺎﻫﺪه ،ﻣﺮو و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ

ﺑﻌﺪ در اﺛﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ آﺧﺎل ﺑﺎ روسﻫﺎ۱۲۹۹ ،ق/

و ﺧﺮاﺳﺎن از داﺷ Öاﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺎارزش ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ

۱۸۸۱م ،از ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓ Öﻫﺮات ،ﺧﺮاﺳﺎن از داﺷ Öآن
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اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ آﺧﺎل

ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ
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ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد؛ وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦﻫﻤﮥ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد .درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ،

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه

ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽای ﮐﻪ روسﻫﺎ در ۱۲۹۹ق۱۸۸۱ /م ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

از آن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﮔﺸﺖ ﮐﻢﺗﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮات درﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪه

ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ آﺧﺎل را ﺑﺮ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ

آنﻫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺴﱰدهای داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ

در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻪ روسﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﺪ ،آنﻗﺪر اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ

ﺑﻪ دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﴫ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺼﻠﯽ از ﺗﺤﻮل را در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ

ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در

و ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ و ﺗﺮﻗﯽ آن ﮔﺮدد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ·ﻮﻧﻪ ،ﻣﺮو از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﮔﺮﻓ Öاﻣﺘﯿﺎز از دﯾﮕﺮی ﻋﻘﺐ ·ﺎﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎدۀ

و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ از زﻣﺮۀ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﴎﺷﺎر و ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

)ﺣﮑﯿﻤﯽ .(۱۵ :۱۳۶۷ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﺛﺮ

ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺘﺰع ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ

ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮات را از اﯾﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ

ﻋﺪهای از ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آن را »ا ُم اﻟﻘﺮی« ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ آﺧﺎل ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻔﻊ

)ﺳﯿﺪی (۲۲-۲۵ :۱۳۸۶ ،و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ آن را »ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮارزم«

ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟﺬا در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ،

ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ )ﻣﻮﺣﺪ.(۷۱-۷۳ :۱۳۷۷ ،

ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪﻣﻮازات اﻣﺘﯿﺎز رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ،اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻬﱰ

ﺳﺆال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭼﺮا

و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ روﺳﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺗﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ داد؟ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻫkن اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان

اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﴏی از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ )اﻧﺼﺎریرﻧﺎﻧﯽ و ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ،

درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮاﯾﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

.(۴۹۸ :۱۳۸۰

دوﻟﺖ را ·ﯽداد ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﺮای

...

ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ آﺧﺎل )۱۲۹۹ق

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪۀ
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ﮔﺴﱰش ﻣﺮاودات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻏﺮب ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش

ﮔﺮﻓﺖ و ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﻔﻮذ رﻗﺒﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ

درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮزﻫﺎی

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﴐﺑﻪزدن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و

ﴍق اﯾﺮان از دوره ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻧﺎآرام و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻮد و

ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺮات

ﴐورت داﺷﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﺎ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدن آن از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ

دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ·ﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی

ﴎزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ را ﺑﺴﺖ .در

ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،راﻫﮕﺸﺎ ﻧﺒﻮد و

ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺘﻤﺮدان اﺻﻼحﻃﻠﺐ دوره ﻧﺎﴏی

ﻫﺮات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﴎزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫkن

ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ·ﻮد .ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻣﺪت ده ﺳﺎل از

اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻫﺮات ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ

)۱۲۸۷-۱۲۹۷ق۱۸۷۰-۱۸۸۰ /م( ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﯾﺮان ﺑﻮد و

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﺪا ﺷﺪن آن از

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫkن ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﮔﻮار

ﮐﻨﺪ ،ﻟﺮد ﮐﺮزن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ وی ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺑﻪ ﴍح ذﯾﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮد .۱ :ﺳﻠﺐ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ

»ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺪام ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت

در اﮐ ëاﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﺮﮐkﻧﺎن ﮐﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦﺧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه در

ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦﺗﺎزی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد )ﮐﺮزن (۱۸۰ :۱۳۵۰ ،وی

ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .۲ .واﮔﺬاری Øﺎم دﺷﺖ

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﻫﺸﺘﺎدان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻨﺎتﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی

اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘkﻋﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای وارد

ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ

ﺷﺪن ﺑﻪ دوره رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در

ﻫﺮات ﺑﻮد .۳ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﻣﺮزﻫﺎ و ﴎﺣﺪات ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار وﺟﻮد داﺷﺖ

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻦ داده ﺑﻮد

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎØﻪ

ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ روسﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد

ﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

آﺧﺎل و واﮔﺬاری ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن

ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﻪ روسﻫﺎ داده ﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ .۴ .از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ دو

ﻫﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺄس و ﴎﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺎﺟﺎر

ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ وﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص و ﻧﯿﺰ

اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﺗﺠﺎرت ﻫﺮات و ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﯾﮑﯽ از

ﻣﺮﮐﺰی دﭼﺎر ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎری ﺷﺪ و در اﻧﺰوای

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد و آنﻫﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرواﻧﴪای ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪود دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮاﺳﺎن ،روﻧﻖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و

ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .۵ .از

راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﻓﺘﺎد )ﺟﻮانﻻﺟﯽ و دﯾﮕﺮان:۱۳۹۶ ،

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات از اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد

.(۸۳-۹۳

ﻣﺬﮐﻮر ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺪﯾﻢ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ

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

ﻣﺮزی ﺑﻪﺣﺴﺎب آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻫﻨﮓ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ درﺟﻪﯾﮏ

اﯾﺮان ،ﺧﺎﺻﻪ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ،ﺟﺪاﯾﯽ آن از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﯾﺒﺎ ِد ﺑﺎ ﺧﺮز ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﴍوع ·ﻮد.

ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﮔﻤﺮک دوﻏﺎرون ﺗﺎﯾﺒﺎد دروازه ورود و ﺧﺮوج اﺗﺒﺎع دو ﮐﺸﻮر و

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ،اﻓﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ

ﺑﻮد .در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ،ﻫﺮات ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ دروازه ورود ﺑﻪ

ﮐﺎرﮐﺮد را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮار

 .۱اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻣﻨﺼﻮره .(۲۵۳۵) .ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری .ﺗﻬﺮان :ﺧﻮارزﻣﯽ.

اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه.

 .۱۷ﺟﻮانﻻﺟﯽ ،رﺣﯿﻢ و دﯾﮕﺮان» .(۱۳۹۶) .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات

 .۲اﺳﻔﺰاری ،ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۳۸) .روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ﻓﯽ

ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاﺳﺎن« .ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ )ﺷkره

اوﺻﺎف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺮات .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﻣﺎم .ج.۲

.۸۳-۹۳ ،(۲۷

ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 .۱۸ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻬﺎج ﴎاج .(۱۳۶۳) .ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﴏی .ج.۲

 .۳اﻋﺘﺼﺎماﳌﻠﮏ ،ﻣﯿﺮزا ﺧﺎﻧﻠﺮﺧﺎن .(۱۳۵۱) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮزا

ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.

ﺧﺎﻧﻠﺮﺧﺎن اﻋﺘﺼﺎماﳌﻠﮏ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﻮدی .ﺗﻬﺮان:

 .۱۹ﺣﺴﻦآﺑﺎدی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ» .(۱۳۸۳) .روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل

ﺑﯽﻧﺎ.

اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان« .ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ.

 .۴اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ،(۱۳۹۵) .اﮐﺴﯿﺮ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )ﺗﺎرﯾﺦ

)ﺷkره .۹۷-۹۳ ،(۷۷-۷۸

ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ  .(۱۲۵۹ﺑﻪ اﻫﺘkم ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎن ﻓﺮ .ﺗﻬﺮان:

 .۲۰ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد .(۱۳۶۷) .داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻋﴫ

اﺳﺎﻃﯿﺮ.

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه .ﺗﻬﺮان :ﻗﻠﻢ.

 .۵اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ .(۱۳۶۷) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﻈﻢ

 .۲۱ﺧﴪوی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(۱۳۶۶) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻻﯾﺖ

ﻧﺎﴏی .ج .۳ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﺳkﻋﯿﻞ رﺿﻮاﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی

زاوه .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

ﮐﺘﺎب.

 .۲۲ﺧﻮرﻣﻮﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۶۳) .ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻻﺧﺒﺎر ﻧﺎﴏی

- .۶اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ .(۱۳۵۷) .ﺧﻠﺴﻪ :ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ

)ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺟﺎر( .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪﯾﻮ ﺟﻢ .ﺑﯽﺟﺎ :ﻧﯽ.

ﺧﻮابﻧﺎﻣﻪ .ﺑﯽﺟﺎ :ﺑﯽﻧﺎ.

 .۲۳دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ،ﮐﻨﺖ و اﻟﮑﺴﯽ دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ) .ﺑﯽﺗﺎ( .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

 .۷اﻋﺘkداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ .(۲۵۳۵) .ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ.

ﮐﻨﺖ دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ و اﻟﮑﺴﯽ دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ .ﺑﯽﺟﺎ :اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ.

ج .۱-۳ﺑﯽﺟﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘkﻋﯽ.

 .۲۴رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ» .(۱۳۸۲) .ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ

 .۸اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج ۶۴» .(۱۳۴۹) .ﺳﻨﺪ درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﻫﺮات«.

دوم« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ) .ﺷkره .۲۸۹-۳۲۰ ،(۳

ﻣﺸﻬﺪ.

- .۹اﻓﺸﺎرآرا ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(۱۳۸۰) .ﺧﺮاﺳﺎن و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن.

 .۲۵رﯾﺎﺿﯽﻫﺮوی ،ﻣﺤﻤﺪﯾﻮﺳﻒ .(۱۳۶۹) .ﻋﯿﻦ اﻟﻮﻗﺎﯾﻊ .ﺑﻪ

ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﺤﻘﻖ.

ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ ﻓﮑﺮت .ﺑﯽﺟﺎ :ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﻓﺸﺎر.

 .۱۰اﻓﻀﻞاﳌﻠﮏ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ .(۱۳۶۱) .اﻓﻀﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ﺑﻪ

 .۲۶ﺳﺎﯾﮑﺲ ،ﴎﭘﺮﺳﯽ .(۱۳۶۳) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ

ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺳﯿﺮوس ﺳﻌﺪوﻧﺪﯾﺎن .ﺗﻬﺮان :ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﺤﺮداﻋﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.

اﯾﺮان.

 .۲۷ﺳﭙﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ .(۱۳۷۷) .ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ج .۳ﺑﻪ

 .۱۱اﻧﺼﺎریرﻧﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ و ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ .(۱۳۸۰) .ﺗﺠﺎرت

اﻫﺘkم :ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﻔﺮ .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.

 .۲۸ﺳﺘﺎری ،اﺳkﻋﯿﻞ» .(۱۳۷۷) .ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ

 .۱۲اﻧﻮرﻧﯿﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ» .(۱۳۴۴) .ﻫﺮات« .آرﯾﺎﻧﺎ) .ﺷkره .(۲۵۹

اﯾﺮان در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ .ﻣﺸﻬﺪ:

.۲۸۰-۲۹۰

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.

 .۱۳آدﻣﯿﺖ ،ﻓﺮﯾﺪون .(۱۳۸۵) .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان:

 .۲۹ﴎاﺑﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۱۳۶۱) .ﻣﺨﺰن اﻟﻮﻗﺎﯾﻊ اﻟﻮﻗﺎﯾﻊ

ﺧﻮارزﻣﯽ.

)ﴍح ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺳﻔﺮ ﻓﺮخ ﺧﺎن اﻣﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ( .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﻢ

 .۱۴ﺑﻠﻨﺪاﺧﱰ ،ﻧﻮراﺣﻤﺪ» .(۱۳۹۲) .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮات ﺑﺮ

اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن و ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ روﺷﻨﯽ زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف« .ﻓﺼﯿﺢ) .ﺷkره .۳-۴ ،(۲۷

 .۳۰ﴎدادور ،اﺑﻮﺗﺮاب .(۱۳۵۴) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران

 .۱۵ﺑﻠﻨﺪاﺧﱰ ،ﻧﻮراﺣﻤﺪ .(۱۳۹۶) .روزﮔﺎر ﺧﻮاف از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ

ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر .ﺑﯽﺟﺎ :ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺎران.

ﺑﻌﺪ .ﻗﻢ :وﺛﻮق.

 .۳۱ﺳﯿﺪی ،ﻣﻬﺪی .(۱۳۸۶) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮو .ﺗﻬﺮان:
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ﯾﺰدی.

...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱۶ﭘﻮﻻک ،ﯾﺎﮐﻮب ادوارد .(۱۳۶۱) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻻک :اﯾﺮان و
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...

 .۳۲ﺷﻤﯿﻢ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ .(۱۳۷۵) .اﯾﺮان در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر.

 .۴۵ﻣﻮﺣﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ» .(۱۳۷۷) .ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮزی ﺷkل ﴍق

ﺑﯽﺟﺎ :ﻣﺪﺑﺮ.

اﯾﺮان در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ .ﻣﺸﻬﺪ:

 .۳۳ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،اﮐﺮم .(۱۳۹۲) .ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاران در

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.

دوره ﭘﻬﻠﻮی اول .ﻣﺸﻬﺪ :آﻫﻨﮓ ﻗﻠﻢ.

 .۴۶ﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی ،ﻣﺮﯾﻢ ،(۱۳۸۷) .ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ

 .۳۴ﺷﯿﻞ ،ﻟﯿﺪی .(۱۳۶۸) .ﺧﺎﻃﺮات ﻟﯿﺪی ﺷﯿﻞ ﻫﻤﴪ

اﯾﺮان )ﺑﺮﺧﻮرد ﴍق و ﻏﺮب در اﯾﺮان( .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس.

وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه .ﺗﻬﺮان :ﻧﻮ.

 .۴۷ﻧﺼﯿﺮیﻣﻘﺪم ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ،(۱۳۷۴) .ﮔﺰﯾﺪه اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

 .۳۵ﺻﻔﺎﯾﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ) .ﺑﯽﺗﺎ( .ﯾﮑﺼﺪ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوران

اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ج .۱ﺗﻬﺮان :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ.

ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺑﺎﺑﮏ.

 .۴۸واﻣﱪی ،آرﻣﯿﻨﯿﻮس .(۱۳۷۴) .ﺳﯿﺎﺣﺖ دروﯾﺸﯽ دروﻏﯿﻦ

 .۳۶ﻓﺮﯾﺰر ،ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﻠﯽ .(۱۳۶۴) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﺰر )ﺳﻔﺮ
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