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 چكيده
و انگلستان شاهد شكلـ هاي نخست قرن سيزدهم در سال و توسع نوزدهم ايران يكةگيري  محدود

كهةرابط  شدن خطرجديواقع،در. ناشي از جنگ بودةويژ شرايطآن اصلي مبناي سياسي بودند
را انگليسي ناپلئون بهدر مقابل،.به ايران داشته باشند واداشت كه توجه خاصيها  ايران نيز با توجه

به اگرچه انگلستان تمايل. روابط با انگلستان استقبال كردةاز توسع با روسيه نظامي رويارويي چنداني
هم ارتقاي سطح اين تماس رةدر توسعزمان ايران با ايران نداشت، اقدام بهروابط با فرانسه، آن دولت ا

با تأمين انگلستان 1229/1812تا 1224/1809يها سالةفاصلدر. در اين رويكرد واداشت بازنگري
درو نفوذ، جايگاهدولت نوپاي قاجار نظامياز نيازهاي بخشي اين ارتقاي نفوذ. يت كردتقورا ايران خود

هم داد فرصت اين كشوروقت به سفيران و نسبتاً،راستا با منافع دولت متبوع خود تا در روند ناپيوسته
و روسيه اعمال نفوذ كنندصلح طوالني مذاكرات   هاي دادهرو كوشيده است با استناد به پيشةمقال. ايران

و پيامدهاي ناشي شده،ديدهآرشيوي كمترةدو مجموعدر موجود و سرشت مراحل پاياني اين رابطه روند
مد. بررسي كندرا براي ايران از آن عهدنامه گلستان كه در نهايت صورتةمصالحعي است اين بررسي

هم به خود پذيرفت، ،ت قاجار، جنگ با روسيهيعني اقتدار متزلزل حاكمي متفاوت، سه عامل كنشي پيامد
و محافظه سياست،سرانجامو .بود در قبال ايرانها نگر انگليسيتموقعيكار

 خارجي، ديپلماسيةگور اوزلي، رابطگلستان،ةمصالح،قاجار دولت:كليدي هايهواژ

_______________________________________________________ 
morshedlu@gmail.com پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله نشاني: *
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 مقدمه
ااي جانشيني سلسلهزيادي پيرو سنتحدتا حكومت قاجار گيري شكل . يران بوددر

برآغامحمدخان، با اقتدار، پيوسته طي نزديك به دو دهه لشكركشي،يليا نيروهاي تكيه
از تا سالنهايي حكومت قاجار تثبيت گرچه.دكررا تثبيت ايل قاجار نسبي ها پس

بهرا سلسلهنفع در منطقه اينذيياروپاي هاي، برخي قدرتكشيد طولويدرگذشت 
با نگرشيها دولتاين درواقع،. ايران به رسميت شناختنددر عنوان حكومت مشروع

وقاجار را متح حكومت، گرا واقع .يافتندي براي پيشبرد اهداف خودعتوقكمد سودمند
به سياست بهمردان قاجاري نيز و فرستادگان رغم بدبيني آغازين ها،تدولاين نمايندگان

اينةتوسعاز ايجاب نمود،يهبا روسو نيازي كه جنگنااستوار حكومت به پايگاه نظر
ةزمين هجري هاي قرن سيزدهم ترتيب، در نخستين دههبدين. مناسبات استقبال كردند

وكميتعامل شد برخي قدرتسابقه ميان ايران  كه نتايج مختلفي هاي اروپايي فراهم
بهها اين قدرتدر رأس. داشت حضور استعماري در هندةواسطدولت انگلستان بود كه

و دولت قاجار داشت نگاه ويژه .اي به ايران
و شكلةاند، كمتر به زمين پرداخته اين موضوعبهكههايي پژوهش  گيري اين روابط

ازةارائها اصلي اين پژوهش دغدغه.اند كرده توجهآن سرشت اين روابط كيفيتگزارشي
 كوشيده است موضوعتحقيق اين.)1(آوردهاي آن براي دو طرف بوده استو دست
آنهمسئل. متفاوتي بررسي كندةرا از زاوي يادشده كيفيت سرشت تعامل اصلي

 بنابر. استقفقازةدولت بريتانيا در راستاي حل مسئلبا ديپلماتيك دولت نوپاي قاجار
از ضرورت، مقطعايندركم دست، مبناي اين تعامل تحقيق فرضيه هاي گذراي ناشي

و چه ايرانتر بيان روشنبه. بوديجنگوضعيت يك  دوه به با توج، چه بريتانيا توان
و ايران(كه جنگ گذراييطرف در رفع نيازهاي  اقتضا) با روسيه انگلستان با فرانسه

اين سرشت.توسعه دادند موردنظرةاضطراري را در دورديپلماسييككرد، مي
كه ديپلماسي و كنش موقعيتو تأملبه نحوي بود را اقتضا نگر احتياط، تدابير موقت

. كرد مي
و انگلستان در آستانبر روند تعامل ديپلم اين جستار تمركز انعقادةاتيك ايران
و تحليل محتواي. است گلستان عهدنامه رامي اين دوره سياسيمكاتبات تجزيه تواند ما

ازتبيينبه  دري متفاوت . رهنمون شود قفقاز مسئلة قبالداليل ناكامي دولت قاجار
از گزيدهاين بررسي اطالعات موجود در مبناي و مهم آرشيويةدو مجموع اسناد اي
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و اسناد فارسي آرشيو دولتي بريتانياوزارت خارجه آرشيو، يعني كمتر مطالعه شده
.است)2(گرجستان

 زمينه
ةروان سفير جديد انگليس،،)Gore Ouseley( اوزلي گور 1811/1226 سال در زمستان

و حياتيشدتهران با«سياستاز تا مقطعي مهم از.)4(ريت كندرا مدي)3(»ايرانتماس
اني هند شرقي به دربار به نمايندگي از كمپ كه جان مالكم 1801-1215/1800سال

و- انعقاد يك قرارداد سياسيةقاجار آمد تا زمين تجاري را فراهم كند، دور جديد
و ايراني مناسبات ميان انگليسي متفاوتي از  دو سال پيش از آن تاريخ.ها آغاز شده بودها

شد، تاجري ايراني خانعلي مهدي از.ه بودو مقيم هند مأمور دربار شاه قاجار هدف
و ايران بود تجاري ميانةچيني يك رابطگسيل وي زمينه  /Kaye, 1856, I( كمپاني

و.)513-515 كمپاني با درك تهديدي كه از اما گسيل مالكم هدفي متفاوت داشت
و ناپلئون متوجه مستعمرهناحيه زمان به دربار ايران گسيلراوياش بود، شاه دراني

كه.ه بودكرد و نه پادشاه انگلستانكمپانيةنمايند مالكم پاشيو ريخت، كوشيد با بود
در كمپانيپايگاه سخاوتمندانه  ورد سفارت وي دستا. نگاه دربار ايران منيع جلوه دهدرا

و سياسي بود كه تعهداتي متقابل را براي دو طرف  ايجاب انعقاد دو قرارداد تجاري
. كرد مي

او در وهله. كم امتيازات مهمي داشتدر مقايسه با مال،، سفير بعديجونزهارفورد
مي نخست و خود را سفير پادشاه انگليس از نفوذ چشمگيري در ميان همزماندانست
و خاندان زند برخوردار بودتجار فا كه. رس مي نفوذي شد حضورش در اياالت كه باعث

و نگراني دربار قاجار باشدةجنوبي ماي . تشويش
و قرار شهرت يافت» مجمل«كه به جديدي بودةعهدنامتنظيم ورد سفارت جونز، دستا

م.شود بود در آينده نهايي ازوقت در شرايط اضطراري تدبيري آن حفظ كه هدف اصلي
. بودو دفع تهديد فوري فرانسه منافع بريتانيا در ايران

و روسيه ورود اوزلي به صحنه  منازعة ايران
بكه 1811/1226در اواخر سال توجه دوباره به ايران ار ديگر جدي شد،تهديد ناپلئون
و كلكته مبني بر ضرورت حاصل جمع سفير جديدگسيل.اهميت يافت بندي لندن
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 Marquis( ولزليماركيز حمايتو گرميبه پشت اوزليگور. تر به ايران بود توجه جدي

Wellesley(وة، وزير خارج ، مدير)Lord Minto(تو مين با لرد هماهنگجديد انگلستان
وي. كند نقش مفيدي ايفادر آن مقطع حساستا به ايران آمده بود كمپاني،وقت
و مشخصهاهمتيسبا مي در هاي راهبرد آتي رابطه يت دو كشور را كه قرار بود

).31-27، 1346مشيري،.نك( مفصل تدوين شود، به دقت ارزيابي كندةچهارچوب عهدنام

ةهاي ناشي از عهدنام ضمن پرداخت بدهي مسئوالن كمپاني به اوزلي اجازه داده بودند
شانزده( هزار توماناي معادل دويست ساالنهة، تداوم پرداخت ياران)1809/1224( مجمل

).FO. 60/9, Ouseley to Castlereagh, May 4th, 1814( را تعهد كند) لك روپيه

و عثماني، موقعيت دولت قاجار را در برابر روسيهنظامي كنار كمك چنين مبلغي در
. كرد تقويت مي

و همراهانشاوزليسفارت دار رغم تأخير معني به و محبتي ويژه، شاه او را با گرمي
)1812اواخر ژانويه( 1227محرمةنيمدر.)Morrier,1818, pp. 171-172( پذيرا شد

ا شاه.مفصل را به شاه عرضه كردةعهدنامةاوزلي طرح اولي و«وزلي نشان به شير
او داد» خورشيد و زودتررا جديدةعهدنام مذاكراتخواستو از با ميرزاشفيع

.O( الدوله آغاز كند امين 60/6, Ouseley to Wellesley, Jan. 30th, 1811.(اين
در اين).Morrier, 1818, p.188(طول كشيد 1812مارس1227/14صفر 29تا مذاكرات

راويسن اي از پيش زمان اوزلي نسخه وب عهدنامه از نويد دادن ضمنه لندن فرستاد
و ارتش آن را در صورتي فوذ بريتانيا در ايران، تقويت حكون» دائمي«تثبيت  مت قاجار

ام پدافند دفاع«كه اين كشور را  . موجه دانسته بود»پراتوري بريتانيا در شرق بدانيماز
ي انگليسي نيروهاي نظام بارةدرو ميرزا را الزم دانسته ويژه به عباس عنايتهمچنين

طرف ايراني براي لحاظ منافع اصرارازهمچنين. بودكرده تكليف مستقر در ايران كسب
واحتماةمصالح اين كشور در و روسيه خبر داده نظر ولزلي را خواستار شده لي انگلستان

).FO. 60/6, Ouseley to Wellesley, March 15th, 1812(بود

شد با)ژوئن19(الثاني اوزلي در هفتم جمادي  استقبال باشكوهي به تبريز وارد

)Freygang, 330, Morrier, 1818, 210, Barret, 255(.و توسط وي در همين زمان
و با پيشنهاد آتش، فرستاده روسفريگان از خبر بس منتظر او بود، ها كه از چندي پيش
و انگلستانةمصالح اكتبر13،اوزلي به رتيشچف( آگاه شد)1227رجب1812/6ةژوئي16( روسيه

وي كوشيد تا عباسبا عزم استوارروينااز).2/1/331، مجموعه اسناد گرجي، 1812 ميرزا
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و گسيل فرستاده آتش به قبول ميرزابزرگ را  وقت اي نزد رتيشچف، فرماندار نظامي بس
و با صالح. قفقاز قانع كند ،)Robert Gordon(دنگارديد طرفين رابرت برهمين اساس

. اوزلي نامزد اين مأموريت گشتبه جمله افسران انگليسي نزديك از
با يك انگليسي مأمور تماس ايراني چه اساسي در اين مقطعبر شخص نيستم ها
و نايب روس و ميرزابزرگ تا چه اندازه با اين تدبير موافقت داشتند ها شد هر. السلطنه به

از زلي به رتيشچف برمياوةنامةماي گونه كه از درون روي، آن سرانجاميبي«آيد، وي
و ناخشنود» مصالحه با دولت ايران چيز كه الزم از همه«تا را فرستاده بود گاردنبود

ب باشد، باطمينان كلي بي بياتكلف ،اوزلي به رتيشچف(»وگوي كند پرده گفت آن عاليجاه

آنز اين ديدارا ردنگا اما گزارش).2/1/331، مجموعه اسناد گرجي، 1812اكتبر 13 حاكي از
. است خواهانه كه پيشنهاد رتيشچف بسيار زيادهبود 

آن روس، آتشةشرط پيشنهادي فرماند نخستين و آغاز مذاكرات برمبناي گاه بس
خواهي رتيشچف را برنتافته، به اوزلي خاطرنشان اين زياده گاردن.دبو» وضع موجود«

، يك نيروي نظامي زبده، يعني دارد ميرزا با امتيازاتي كه اكنون عباس«كرده بود كه 
و قفقازها روس تعهدي بريتانيا، گرفتاريةياران و»در گرجستان و غيره دست باال را دارد

:افزوده بود
مي براين اساس، من خود را در تامةكه نماينددانم از آن جناب محق االختيار شاه ايران

وضع«ها، به نفع روسكه از سر بيرون كنند مذاكرات صلح است بخواهم اين انديشه را 
كه. مذاكرات قرار دهندةرا پاي» موجود و روسيه مطلوب شكي نيست است،مصلح ايران

و زياناما  و اگر مبناي آن چنين شرايط ظالمانه باري براي ايران باشد، به صلحي مؤثر
. بخش نخواهد انجاميد نتيجه
تأردن گا خود كيد كرده بود كه رتيشچف به چيزي كمتر از شرايط مطلوبدر ادامه

و ناخوشنودي گرجياو«: دهد رضايت نمي مياز روسيه فقازقمردم ها آن كند را انكار و
ميكم شلوغيرا ).FO., 60/7, Gordon to Ouseley, July 14th, 1812(»دانداهميتي

وي به و، موقعيت نيروهاي نظامي عباسنوشته ميرزا دراين زمان تقويت شده بود
- 335، خاوري شيرازي، 369-365، صص دنبلي.نك( بود سلطان از پيروزي ويژه بعدبه شاهزاده

338،254Barret,(ةحملةدر بحبوح باوجوداين، اوزلي. بس نبود حاضر به قبول آتش
ميرزا به عباس( كردروزه قانع بس چهل آتش را به پذيرش شاهزاده مسكوبه ناپلئون

.)2/1/331تاريخ، مجموعه اسناد گرجي،يب،رتيشچف
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در نامهاوزلي در نوشت، جديد بريتانياةاين زمان به كاسلري، وزير خارج اي كه
گري براي جايگاه انگلستان ضمن اشاره به اين نكته، نسبت به پيامد منفي اين ميانجي

,FO. 60/7, Ouseley to Castlereagh, August 10th( در ايران ابراز نگراني كرده بود

از اندكيوي ). 1812 بهةمصالحاز آگاهيپس و بريتانيا دارسي دستور داده بود روسيه
از مجموع پنجاه افسر انگليسي. ها باز دارد جنگ با روسةكه نيروهاي انگليسي را از ادام

و  و ليندسي، دكتر كُرميك اُردوي شاهزاده بودند، صرفاً كريستي  چندكه دراين زمان در
و ميرزابزرگ اجازه يافتند به فعاليت خود السلطنه توپخانه، آن هم بنا به اصرار نايب افسر

اوزلي، اين اقدام طبيعي پيامد.)Barret, 256. Kaye, 1856, 624-625( ادامه دهند
و تضعيف شديد روحي اردوي عباس آشفتگي جنگ كه از سربازاني.ودب سربازانةميرزا

شبا روسيه  و فرسودهدر ).Morrier, 1818, 244( بودند رايط سخت ماه رمضان خسته

، جيمز موريه به نمايندگي از اوزلي مأمور 1812اوايل اكتبر/1227در اواخر رمضان
تاديدار با رتيشچف باو. را هموار كنددور بعدي مذاكراتةزمين شد ي در مالقات

و در موضع خودرا شادمان، خرسنرتيشچف، او  استوار يافتد از روند مذاكرات
)Morrier, 1818, p.246-247(.و اختياري براي واگذرتيشچف مدعي بود اري هيچ حق

و مبناي آغاز مذاكراتندار فاتمتصر سهد وضع«: تعيين كرد چيزرا توافق بر روي
به شناختن فتحعلي، به رسميت»موجود فعلي و شاه و مشروع ايران عنوان شاه قانوني

و جانشيني عباس تضمين واليت كه بته موريهال. ميرزا عهدي است كوشيده مدعي بود
تا موضع و تعديل حدي رتيشچف را از پوشي با چشمپيشنهاد كرده بود كه روسيه كند
و پايدارةزمينو حفظ گرجستان هاي اشغالي نشين خان فراهم با ايران را صلحي عادالنه
و انگلستانچه«كه به رتيشچف هشدار داده بود ضمناً. كند جنگ دوباره واردبسا روسيه
كه ايراني شكي نيستآن صورتدر. باال را بگيرددر معادالت دست يا فرانسه شوند  ها
مي گرجستان مدعي  ,FO. 60/7, Morrier to Ouseley(».كننداند، از فرانسه استقبال

Oct. 6th, 1812(.
درم راوها خواست اصلي ايراني بودديگري مدعيةنام وريه  مبني بر استرداد اوزلي

و« و قراباغق به همراه ساحل جنوبي سراسردربند، باكو به»به، شكي، شماخي، شيروان
.)FO. 60/7, Morrier to Ouseley, Oct. 6th,1812( به رتيشچف فهمانده استايران را

و ضمن گزارشدر بازگشت از اُردوي رتيشچ وي السلطنه، به نايبف به صوفيان رفت
و عثماني را كه رتيشچفةاي از عهدنام نسخه  ميرزا زيركانه براي عباسصلح روسيه

آنةاي كه پس از مطالع در نامه السلطنه نايب. وي تسليم كرد فرستاده بود، به دقيق
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و تركزيان عهدنامه به اوزلي نوشت، آن صلح را به ضعف عثماني تشخيص دادهةنشان ها
.)FO. 60/7, Prince Royal to Ouseley( بود

مذاكرات همين خاطربه. قبول نبود براي طرف ايراني قابلاساساً رتيشچف موضع
و حق آق ميرزاابوالقاسم بينيز) 1227شوال2/ 1812اكتبر9( تپه ورديف در و نتيجه پايان زود

كه روس در اين مذاكرات.)Morrier, 1818, 249-250( يافت ها همان مواضعي را
آن. رتيشچف به موريه خاطرنشان كرده بود، تكرار كردند اما ميرزاابوالقاسم با قاطعيت

، مجموعه اسناد گرجي، 1812سپتامبر27دوز، اصالن،صورت مذاكرات( پيشنهادها را رد كرد

بيالي به كاسلري، در گزارش مفص اوزلي چندي بعد.)2/1/331  ماندن تالش خود نتيجهز
و روسيه مصالحهعقد براي ا اي ميان ايران و :فزوده بودابراز تأسف كرده

كه در اشغال روسيه است گيري اياالتيم ايران را در بازپسيدانيد كه ما متعهد شما مي
و قراباغيعني گرجستان، دربند،  تنهاها اينمياناز.، ياري كنيمقبه، شكي، شيروان

دربه صورت بالفعل در تصرف گرجستان و حتي الكساندرميرزا، جا نيزآن روسيه است
ميشورش بزر،گرجي وفادار به ايرانةشاهزاد نواحي چيزي در ديگر. كند گي را رهبري

. اند روسةسلطمخالف مردمو اكثرجريان دارد شبيه حكومت كنوني فرانسه بر اسپانيا 
ازها نظام ايراني، روس به يمن نبردهاي پيروزمند سواره از فراتر و خونريزي كاري جنگ

. اند پيش نبرده
ااوزلي مي به گرجستان ايراني ميزان دلبستگي طرفبه اين نامهةدامدر كند اشاره

كه اما مي و نشيني از ديگر به عقبهاد واداشتن روستوانسته است با تعه افزايد اياالت
وي همچنين. پوشي از گرجستان راضي كند السلطنه را به چشم، نايبمصالحه به منظور

به بس براي روس كه در چنان شرايطي آتشبا اشاره به اين مطها لوب است، خبر غايت
راداد از اين كه شاهزاده  را را قانع كرده است تا قراباغ و استرداد باقي اياالت نگه داشته

مي. به سخاوت تزار واگذارد از رسد كه در اين فرصت اندك نايب بعيد به نظر السلطنه
بر. حد عقب نشسته باشداينمواضع خود تا مبناي اين گزارش شاهزاده جالب اين كه

از،دادن نواحي اشغاليتزار در بازپسةحاضر شده بود در قبال اقدام مشفقان بخشي
 ,FO. 60/7( ها بجنگند نيروهاي نظامي خود را به لهستان گسيل كند تا به نفع روس

Ouseley to Castlereagh, Oct. 12th, 1812 .( 
كُتلياربيست فسكي، سردار روس از وضعيت نامعين موجود روزي پس از اين جريان،
 ,Kaye, 1851( السلطنه وارد آورد نايب دوز شكست سختي به سپاه در اصالن بهره جسته،

I/625-630; Barret, 257(.و دولت قاجار السل شديدي به اقتدار نايبةاين واقعه ضرب طنه
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م و به كاسلري نوشت كه اين رخداد اوزلي. را تقويت كرد ها در مذاكرات وضع روسبود
و ناگوار بر نايب و آنان نگران ار بسي»اش كاره همه«ميرزابزرگ، وزير السلطنه گران آمده

به از سرزنش شاه، انگليسي را علت اصلي» اكنون دوست روسيه«زعم خودشان هاي
و ميرزا با وجود اين. اند شكست معرفي كرده شفيع به سفير مانع از تغيير، اعتماد شاه

خ. رفتار ايشان با وي شده بود به اص ميرزاابولحسناوزلي در ادامه بر وفاداري خان
و همراهي وي با اوزلي در جهت تأكيد كرده، از اعتماد ويژه نگلستانا اش به ايلچي

و گروه هوادارش گذاشتن دسيسهناكام« كه. خبر داده بود» هاي ميرزابزرگ اوزلي
السلطنه روي ها از اردوي نايب اش با ميرزابزرگ از همان زمان فراخواني انگليسي روابط

با، به)Kaye, 1851, I/624( در وخامت نهاده بود شاه خلوت كرده، زحمت توانست
اندازهاز كردن ساحت همايوني از مخاطرات اعتماد بيش جهت آگاه كوشش وزير را در

).FO. 60/7, Ouseley to Castlereagh, Des. 24th, 1812( ها خنثي كند به انگليسي

پي شكست ، شاه 1228/1813ماه منتهي به بهار ها از روسيه در چند درپي ايراني هاي
برةت حاكمو هيئ و تبريز را شدن به فصل بهار، زمان با نزديكهم. آشفته بود تهران

و عباس باةميرزا تكاپوي دوچنداني را براي اقناع شاه به لزوم ادام ميرزابزرگ جنگ
واقع، در.)FO. 60/7, Ouseley to Castlereagh, Dec. 24th, 1812(ندروسيه آغاز كرد

و نمايندگان ميرزابزرگ، شاه را نسبت به ادام روياروييةسفير ايران در قسطنطنيه
و تزار اميدوار كرده بودند  ,FO. 60/8, Ouseley to Castlereagh, July 10th( ناپلئون

با وجود شكست لشكركشي ناپلئون به روسيه، اخبار اين رخدادها از سوي ديگر،.)1813
ميبسيار دير  و حتي خود انگليسي به ايران در جريان دقايق ها نيز با تأخير زيادي رسيد

مياوضاع  بيني، پيشنشيني ناپلئون حتي پس از عقب.)Barret, 259( گرفتند اروپا قرار
همشكست نهايي وي به و خود اوزلي نيز ةچنان نگران بهبود دوبار سختي ممكن بود

و ثمربخشي تالش پنهان جاسوسان فرانسوي بود  FO. 60/7, Ouseley( موقعيت ناپلئون
to Castlereagh, Dec. 24th, 1812. Barret, .259.(

و سرانة، اقدام شاه در فراخوان گسترد1228/1813در بهار شاهزادگان اياالت
صص دنبلي،( قبايل از قصد حكومت قاجار براي لشكركشي وسيع به قفقاز حكايت داشت

صص1ج،خاوري شيرازي؛406-409 ص13ج،؛ هدايت235 1،243ج سـپهر،؛360- 351، ،7649(.
كهشاه در اين زمان از اوزلي خواست در همدان اقامت جويد به؛ اقدامي اوزلي را نسبت

و باالگرفتن نفوذ ميرزابزرگ بدگمان كرد . مقاصد وي
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و ميرزابز از مدتي پيش گونهواقع، در رگ شدت اي زورآزمايي سياسي ميان اوزلي
مي اوزلي به نوشته. گرفته بود داد ميرزابزرگ خودش، داليل زيادي داشت كه نشان

ما درحال توطئه« به.»ستا] فرانسه[چيني به نفع دشمن وي مدعي بود كه ميرزابزرگ
به جنگ، حتي اقدام به جعل نامهةمنظور اقناع شاه به ادام و هايي نام ميرزاشفيع

 ,FO. 60/7( تماس با فرانسه را تقويت كندامكان عسكرخان افشار كرده است تا 

Ouseley to Castlereagh, Dec. 24th, 1812(.اوزلي با تأكيد بر اين تكاپوهاي
و گروه هم ك ميرزابزرگ  ايرانت حساساسلري را به توجه بيشتر به موقعيفكر وي،

از. فراخوانده بود در اين توجه، احتماالً همان كمك منظور اوزلي هاي تاكتيكي بود كه
در انگليسيةچنين شرايطي قطعاً جايگاه ضعيف شد مي ها اگرچه. كرد ايران را تقويت

ما«بود كه رسيده خود او به اين نتيجه كه اگر امنيت هند را درنظر داريم، همان به
و بربريت رها كنيم ةگاه به انداز قدرت اين كشور هيچ ...ايران را در همين شرايط ضعف

».اش به حال ما سودمند نيست ضعف
مي اين، وجود با و معتقد اوزلي همچنان حفظ دوستي قاجارها را ضروري دانست
و بوشهر دفاع كنيم، حتي«اين راستا بود در اگر ناچار شويم خودمان از تصرف خارك

شاةتداوم پرداخت ميزاني از ياران ه را قانع كند، بسنده خواهد فعلي به همان اندازه كه
ةاوزلي در آستان). FO. 60/7, Ouseley to Castlereagh, Dec. 24th, 1812(».بود

در سلطانيه به اردوي شاه شتافت تا او را نسبت به عواقب قبايلياجتماع بزرگ نيروهاي
دروي. دوباره به جنگ هشدار دهد اقدام آمده نداشت، برابر شرايط پيش قصد تسليم

مياي مصالحهآن صورت زيرا در و توانست خدمت بزرگي كه اين همه به آن اميدوار بود
مي به دولت متبوع  ,FO. 60/8, Ouseley to Castlereagh(شد اش تلقي شود، منتفي

July 10th, 1813.(

شد، ابزار مؤثري براي فرونشاندن اينميهم البته اوزلي، حتي اگر مغضوب شاه
در زماني كه به دنبال تداوم ناكامي. غضب داشت و ناكارمدي ميانجي ها گري برابر روسيه

بااي ريان مجادلهجدرطور محسوسي به سردي گراييد، اوزلي، مناسبات وي با شاه به
وي خود. خود را رو كردةبرگ برند)1228الثـاني جمـادي(1813ژوئنبه تاريخ شاه

مي اش با شاه روياروييجريان  : كند را به اين شيوه نقل
و گستاخانهالفيبا سخنانحضرت اعلي را گونه سعي كردم من نخـست.دكرآغاز گفتگو

وحفظ با  و چون ديدم اين شيوه فايـدهپاسخ دهم، اما ادب متانت اي نـدارد، زبـان تهديد
آن گويا:گفت شاه. كار بستمارعاب به دشـما بـيش از رصدد كـه طالـب مصالحه باشيد،
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و و ترك دربـار،من نهايت اقدامِ زيرا، ترسي ندارد كه هيچافزود جنگ افروختنيد
كهيادآوري كردحضرتياعلبه مـنالبته. خواهـد بـود عهدشكني از پيش بد نيستم

فكر پيماننقض  ,Reynolds( ...ايم كرده كنون هزينهاشـند كـه تـاب هايي پولاسـترداد به
 xc(

و ميرزا كهشفيع همان از سوي ديگر، شاه فر قدر ببه پيروزي ر روسيه اميدوار انسه
دربودند بودند، نگران در كه  برابر روسيه رها كند پي حوادث جديد انگلستان ايران را

)Barret, 259(.كهبه آشكارااوزلي در جريان همين گفتگو اگر«شاه هشدار داده بود
و عادالنه و دولت بريتانيا رد چنان روسيه شرايط مناسب اي براي صلح پيشنهاد كند

ب آن روح عهدنامه طبقمناسبت تشخيص دهد، بعيد نيستيپيشنهادي را كه هدف
و نه دوستان ما است را، زحمت دشمنان  .FO(».به صالح نداند تداوم پرداخت يارانه

60/8, Ouseley to Castlereagh, July 10th, 1813 .( 
در دستاوزلي، ها، دور مذاكرات مستقيم يا غيرمستقيم با روس خالل چند كم

و عادالن آنةدريافته بود كه شرايط مناسب ها با كف انتظارات حكومت قاجار نيز دلخواه
پذيرش چنانايبر چندانيديگر حكومت قاجار نيز اصرار ازسوي. زيادي داردةفاصل

به ويژه اگر انگيسيبه. باري نداشت خفتةمصالح ةد خود براي پرداخت يارانتعه ها
ميجنگي پاي و وليعهد آمادگي داشتند جنگ مذكور بند ها ادامه را تا سالماندند، شاه

كها نكتهام.)Reynolds, A Memoir, p. xcii( دهند و درك آن براي شاه اي
و زمين مردان قاجاري سياست برةدشوار بود، سرشت مبناي آن پرداخت سياستي بود كه

و كمكةياران در چنان. هاي نظامي به ايران حاي توجيه داشت مذكور ضمن كه اوزلي
زحمتةماي«قرار نبود» تماس با ايران«اشاره كرده بود، سياست گفتگوي خود با شاه

فشار جنگ در زماني كه انگلستان در اوج انقالب صنعتي تحت. شود» دوستان بريتانيا
و سياست قاره به دريايي با ناپلئون كه شدت تحليل رفته بود،اي وي مصلحت نبود

تو روسيه در سايه منافع مناسبات انگلستان . يره شودايران
ده» تماس با ايران«سياست مبناي اساسي از نخست قرنةدر نوزدهم، رفع تهديد

 اگر قرار بود. انقالب صنعتي بودةصاد انگلستان در هنگامحياتي اقت شريان هند يعني
 از ادعاهاي ايران، پشتيباني شونداز شر ناپلئون خالص به مرحمت تزارها انگليسي

كه دور 1228/1813ترتيب، در تابستان بدين. نداشت» شرايط جديد«تناسب چنداني با
شدجديدي از مذاك به» شرايط جديد«، اقتضاي رات صلح آغاز ترتيبهر آن بود كه
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و روسيه صورت پذيرد مصالحه  FO. 60/9, Morrier to Ouseley, June( اي ميان ايران
25th, 1814 .( 

»سنگينةياران«د دولت بريتانيا براي پرداخت با تعه خودشسفير به اذعان
)Onerous Subsidy(و با اين استدالل همچنين.توان انكار آن را نداشت مواجه بود

و هيئ درة ايران روبهت حاكمشاه اي ها به مصالحه صورت عدم تمكين روسرو بود كه
ا تمايلي به چشمنه، ايشان عادالنه بهو داشتند مذكورةز يارانپوشي پذيرش نه حاضر
و ازدستةكه نتيجبودند صلحي  رفتن بخش مهمي از قلمرو آن چيزي جز سرافكندگي

,FO. 60/10, Ouseley to Hamilton, April, 4th(و جمعيت ايران آن زمان نبود 1815(.
ه ايماز سوي ديگر، اوزلي و ران را در موقعيت دولت متبوع خود در مخاطره يافته بود،

و همسرش، در شرايط روحي بدي قرار هم و بيماري پسر خود به دنبال مرگ دختر
نةديگر عالقپس.)Barret, p.252( داشت وچنداني به ماندن در ايران تصميم داشت

بيگرفت با تعه و اياالتدادن بخشي از اي مبني بر اقناع تزار به بازپس پايهد اشغالي
دولت قاجار)5(نويس طرح پيشنهادي صلح در پيشيشچف به گنجاندن بنديرت واداشتن

).FO. 249/ 19( را به قبول خواست خود وادار كند

و روسيه ايلچي خان ميرزا ابوالحسنبازي  در ميدان منافع انگليس
و معتمد همهكم اوزلي كه كم  .FO( ها شده بود شاه براي پيشبرد مذاكرات با روس كاره

مي پيش از ترك ايران شاه را بر)19 /249 را رزاابولحسنآن داشت تا عنوانبه خان ايلچي
فرماني كه شاه در اين رابطه صادر.ايران در مذاكرات گلستان نامزد كند مختارةنمايند

و حصول«كرد، با تأكيد بر  و رفع كلفت و رفاه جمهور اراده دو دولت بر مصلحت امور
و امين دولت روسيه«و اشاره به تمايل» الفت و اختيار كلي«و» سردار در» مأموريت او

دائقا» اختيار كلي«نيز استقرار صلح، براي ايلچي  اول براي«شتل شده، از وي انتظار
و ب روزه كردهپنجاهةمسالمه، متارك گفتگوي مصالحه و كفايت وافي هبعد با اختيار تمام

و حجتي متضم انجام فكار مسالمت پردازد و ون اصول مصلحت و مواد وداد صول الزمه
و شروط ات و ظاهر دقايق و بنيادي محكم دركار مطابقت نهاده باطن و داده حاد گرفته
وي.»...انديشي ملحوظ دارد نمهم مبارك را بنظر صالححقايق اي در پايان نيز به

ب«اطمينان داده بود كه  و فصولي را كه ميهمواد دهد در حضرت مقتضاي مصلحت انجام
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و قبول داند خان، بدون تاريخ،نابوالحس شاه به ميرزا فرمان فتحعلي(»همايون مقرون بامضا
).2/1/331مجموعه اسناد گرجي، 

ةبا اين اختيار تام، در مذاكرات مقدماتي با نمايند 1228در سلخ رمضان يلچيا
و تعهد كرد كه خاطر ينارال موصوف را خاطرجمع با رضاي«رتيشچف حاضر شد

نمايم كه به اختيار تمام از جانب دولت عليه ايران در گلستان با سردار روسيه مالقات مي
و قرا و اذن خواستنو در حين گفتگوي مصالحه ر آن عذري كه موقوف به فرستادن آدم

صورت(».باب مصالحه نياورم از دولت عليه ايران باشد، بجهت سردار موصوف در
).2/1/331نامه گلستان، مجموعه اسناد گرجي، نويس متاركه پيش

تبريز دارالسلطنهةها نگران دخالت دوبار كه روس آيد برمي چنان دوبارهاز اين تأكيد
و بر نويس بر مبناي فصل دوم اين پيش. خوردن روند مصالحه بودندهمدر ماجرا

مي» اسطاطوسكو اوپريزندم« به مبناي مصالحه قرار عنايمگرفت؛ امري كه پذيرش آن
متن اصلي. از ادعاي خود بر اياالت اشغالي بود نشيني گام نخست ايران در عقب

شد ابوالحسنروزي بعد با حضور ميرزا نامه چندهمتارك و ژنرال رتيشچف تنظيم سه. خان
و الزام روزه براي آتشاي پنجاه نامه ناظر بر تعيين دوره فصل نخست اين متاركه بس

اسطاطوسكو«فصل چهارم نيز بر قبول قاعده. مؤكد دو طرف به رعايت جوانب آن بود
ميبه» اوپريزندم ها به همت دوستان روسترتيب، بدين. كرد عنوان مبناي مصالحه تأكيد

هاي اشغالي قفقاز انگليسي توانسته بودند خواست آغازين خود را مبني بر حفظ سرزمين
در. جنوبي كه اخيراً تالش نيز به آن افزون شده بود، به طرف ايراني تحميل كنند  اين

و حالي بود كه بر مبناي گزارش ، حكومت قاجار توان پافشاري ردنگاهاي اوزلي، موريه
. بيشتر بر موضع خويش را داشت

و ايراني د، اوزليچندي بع ل بعديئها را با مسا ايران را به مقصد روسيه ترك كرد
افت كرد كه پايان اي از كاسلري دري وي در همين زمان نامه. اين مصالحه تنها گذاشت

مي مأموريت وي و. كرد را اعالم جانشين ولزلي ضمن اميدواري نسبت به حضور مثبت
درخواست ايرانةمسئل«و روسيه، تأكيد كرده بود كه مؤثر اوزلي در جريان صلح ايران 

امري مربوط به)6(ها از روسيه براي استرداد برخي از اياالت مورد اشاره از طريق خريد آن
و ربطي به انگلستان ندارد ابراز اميدواري كرده بود سپس».مناسبات آن دو كشور است

جتوق«كه  كه ريان يارانهف د كرده بوديم، برمبناي تعه در خالل جنگپرداخت آن را اي
و شما اي برايد دوبارهتعهةمراقب خواهيد بود كه زمين شرايط جديد درك شود
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 ,FO. 60/9, Castlereagh to Ouseley, Sept. 23th(» پرداخت آن را فراهم نكنيد
1814.(

اليس، جانشين وي با مأموريت انعقاد نهايي اوزلي هنوز در روسيه بود كه هنري
كه. به ايران آمدل مفصةعهدنام پيش از اين طبق دستوري به اوزلي توصيه شده بود

 اين دستور. مجمل اصالح كندةنويس پيشنهادي خود را برمبناي عهدنام صورت پيش
ه بند از جمل. داشتاوزلي نويس پيشنهادي پيش برخي بندهايبر حذفاي ويژهتأكيد
و با ناظر بر تأسيس نيروي دريايي در درياي خزر كه هفتم مناسبات توسط بريتانيا بود

و روسيه  و بند يازدهم كه به پيشنهاد حمايت از جانشيني سازگاري نداشتانگلستان
مي عباس و نظامي از ايران در برابر حمل.شد ميرزا مربوط ةدر مورد تعهد حمايت مالي
كه اروپايي هاي قدرت  نهايت ممكن محدود گرددتايتعهدچنان نيز خواسته شده بود

)FO. 249/19, Bathurst to Ouseley, April 23th, 1811 [1812?](.
و موريه تعديل بيش تأمين حداكثر منافع نويس با هدف تر اين پيش مأموريت اليس

حال مأمور بودند كه ضمن حفظ وفاداري دولت قاجار ايشان درعين. بودايران بريتانيا در
به دولت ايران تفهيم كنند به آن كشور شده، ايلچيبه انگلستان، مانع از سفر احتمالي 

و قولكه تعه بيهاي دات بر اوزلي درباب حمايت از ادعاي ايران بر قفقاز و مبتني پايه
 .FO. 249/17, Morier and Ellis to Castlereagh, Nov( نظر شخصي وي بوده است

30th, 1814, FO. 249/18, Morier to Liston, Aberan, June, 25th, 1814 .(اين در
مد چنانحالي بود كه اوزلي،  فوكه دولت قاجار نيز و مختارقعي بود، سفير العاده

و تعه ترتيب، ضعف ساختاري بدين. اش بود دات وي در حكم تعهد دولت متبوعانگلستان
و برخي وزيران،حاكميت قاجار در مواجهه با روسيه از ظرايف كاراو ناآگاهي شاه

و وابستگي زياد ديپلماسي از دامنه سياسيشكستيكةدولت به انگستان، زمين، دار
و بزرگ ها كه به قول ايراني. روسيه را در اين مقطع تاريخي فراهم كرد منشي هاي اوزلي

به بسيار دير اشغالي دل خوش كرده بودند، گيري بخشي از اياالت تزار براي بازپس
سنت«پس از دريافت نشان اوزليكه ها بود مدتدر آن زمان. بردندحقيقت ماجرا پي

 ,FO. 60/9, Ouseley to Castlereagh, Sept. 1th( روسيه را ترك كرده بود» الكساندر

صص. نيز نك؛1814 ).253- 252علوي شيرازي،
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 نتيجه
در حكومت بي در برابر چشم تأسيس، بدو قاجار المللي قرار اي از مناسبات بين سابقه انداز

عواملي چون. ديپلماسي را براي اين دولت فراهم كردةتجربيكةگرفت كه زمين
ا بههاي ناپلئوني، جنگيران در همسايگي هندوستان، موقعيت راهبردي  شناسايي نياز

و تجاري با همسايگانةو توسع حكومت استعماري هند  دولت بريتانيا مناسبات سياسي
كن را واداشت قرن كم در آغاز دولت قاجار نيز كه دست،ديگرسوياز.دبه ايران توجه
بهبر ايران داشت فاصلة زيادي تا تثبيت نهايي اقتدارشنوزدهم هنوز/سيزدهم رغم،

و بدگماني نسبت به اهداف انگليسي ميةاز توسع،ها بدبيني به مناسباتي كه توانست
كه. استقبال كرد اش كمك كند ارتقاي جايگاه سياسي حكومت قاجار اين رويكرد، زماني

زماني. در برابر تهديد اساسي امپراتوري تزاري قرار گرفت، با جديت بيشتري دنبال شد
و گشودن جبه ازةشرق مرحلةكه ناپلئون با عبور از بحران اسپانيا جديدي

و لندن در مورد ضرورت توجه جدي لشكركشي به هاي خود را آغازيد، كلكته تر به تهران
باةنتيج. بود اوزلي گورمحصول اين توافق سفارت. رسيدندتوافق  اين مرحله از تماس

و حضور افسرانةاز ياران دريافت بخشي. تر بود انگلستان براي قاجارها عيني جنگي
درهمان حال، نفوذ. انگليسي خيلي زود به تقويت موضع ايران در برابر روسيه انجاميد

 به دنبال، 1228/1812درسال. يافتءبه نحو مؤثري ارتقاشاه نيز اوزلي در دربار فتحعلي
و صلح بريتانيا با آن كشور، اوزلي در موقعيت بغرنجي قرار يورش ناپلئون به روسيه

مي. گرفت مي بايست دولت قاجار را به صلح با روس وي ليكن شرايط. كرد ها اقناع
برمبناي تعهد انگلستان به شاه. داشت دو طرف براي صلح اختالف زياديموردنظر 

و كمك نظامي به ايران، تمايلي به صلح موردنظر روس ها روس.ها نداشت پرداخت يارانه
برقصدنيز در. نداشتند اشغالي هاي استرداد سرزميني مبني چنين تدبير اوزلي

و در همان حال تعهد بي اي مبني بر تالش براي پايه موقعيتي تهديد شاه به قطع رابطه
و رتيشچف راستا ايندر. بودها بخشي از اين سرزميناريذقناع تزار به واگا ، اوزلي

صلح، بنديةنويس عهدنام منظور جلب اعتماد دولت قاجار در پيشتوافق كردند كه به
با تزار ايلچي مذاكراتة به نتيج يين تكليف بخشي از نواحي اشغاليگنجانده شود كه تع

كه شاه به روند فرساينده تدبير، فتحعلياينبا. وانهاده شود اي از مذاكرات گام نهاد
و در نهايت تحميل منويات روس وقت كه. آن بودةها به حكومت قاجار نتيج كشي زماني

ر كه ديده از اين بحران، ضرورتي نمي زيان سماً فروكش كرد، انگلستانخطر ناپلئون ديد
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عمبار ول به تعهدديگر به خواست ايران در مورد لزوم ات وزيرمختار خود توجه كند
دهمسئل و روسيه را امري مربوط به ماتيك تكاپوهاي ديپل.و كشور تشخيص دادايران

حكومت قاجار نيز براي واداشتن آن كشور به قبول مسئوليت خود در اين مناقشه، راه به 
.جايي نبرد

 نوشتپي
صص.نكـ1 -1/160؛ بينا، 234-226؛ افشار يزدي، 322-1/320؛ نفيسي،82-70شميم،

صص؛ عبداهللا182  محور به اين موضوعهبرخي مطالعات جديد رويكردي مسئل.93-84يف،
به. اندداشته هر. 1390؛ همو، 1381نژاد، زرگري: براي نمونه بنگريد و اتكين با اينگرام يك

و. اندموضوع را بررسي كردهرويكردي مستقل اين  در اين ميان، پژوهش اينگرام كه بر سرشت
و دقت ويژه اي برخوردار زمينه ديپلماسي اين زمان بريتانيا در قبال ايران تمركز كرده، از تفصيل

 .Atkin, 1980, pp. 123-144; Ingram, 1992, chapters 2-7, pp. 23-183:است

از.آمده است» اسناد گرجي«رو اختصاراً عنوان اين اسناد در بررسي پيشـ2 الزم مي دانم
و به ويژه آقاي گودرز رشتياني كه امكان دسترسي به اين اسناد را فراهم  گروه تاريخ دانشگاه تهران

.، سپاسگزاري كنمآوردند
Persian Connectionنك ،3- Ingram, Chapter II, pp. 23-51 

سي«: هر اين هدايا را شاملسپـ4 و و ششصدهزارتومان زر مسكوك هزار قبضه تفنگ انگريزي
و را» چهل عراده قورخانه بيست عراده توپ و همراهان اوزلي و هدايايي براي ديگر امناي دولت

و معلم آشنا به نظام جديد«شامل ج: دانسته است» سي تن مهندس صص1سپهر، ،211 -212 .
را يف مبلغ عبداهللا به 450مساعده اوزلي و32هزار تفنگ،12هزار پوند استرلينگ، نزديك توپ

و كمك آنان به ايران را ذيل سياست؛ وي حضور انگليسي)85ص.(مهمات جنگي نوشته است ها
و عهدنامه گلستان را دستها تفسير كرد ضدروسي انگليسي ، مايه ناكامي اينهاĤورد روسه

و محصول بهبود سياست مي ها و پيروزي آن در برابر ناپلئون  داند وضعيت روسيه در صحنه جهاني
).91-89صص(

اين شد كه بعد از وقوع چون ميان وكالء دو دولت پايدار عهدنامه مجمل قرار يافته بنابر«ـ5
و اتحاد سفرا آمد لهذا سفيري كه از طرف دولت. شد نمايندومصالحه ميمونه براي استقرار دوستي

مي عليه ميايران به دولت بهيه روس و غيره حال ملتوي باشد نزد رود مطالبي را كه درباب واليات
و از تفضل الهيا مپراطور دولت روس اظهار نمايد تا بخواست خدا مطالب مذكور فيصل ياب گردد

و سردار دولت روس ينا و برقرار ماند و اتحاد دولتين پايدار محكم رال الي انقراض روزگار دوستي
و سعي كامل بعمل آورد صورت».رديشجوف نيز تعهد نمود كه در حصول مطالب ايران كوشش
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اين فصل كه به متن. 2/1/331، اسناد گرجي، 1228گلستان، سلخ رمضان مصالحة نويس پيش
پينويس افزوده شده بود، همان اصلي پيش وشطور كه قابل بيني بود مورد اعتناي تزار قرار نگرفت

ميرزاابوالحسن كه پس از متاركه جنگ به عنوان نخستين سفير رسمي به دربار روسيه شرفياب شد، 
به. پس از معطلي بسيار دست خالي از پترزبورگ بازگشت ، 129-127، صص علوي شيرازي:بنگريد

252-253 ،264-265.
و روسيه در اش به تثبيت عالقة دورانديشانهبه اين پيشنهاد را گويا اوزلي بناـ6 مرز ايران
و بود روي روستوقف پيش قفقاز  ,FO. 60/9, Ouseley to Castlereagh( ها مطرح كرده

Feb17th, 1814.(

 منابع
.133،139، 128هاي شماره پرونده،)PRO( وزارت خارجه بريتانياياسناد آرشيوگزيده
.1452و2هاي شماره ذخيره،)اسناد گرجي( اسناد فارسي آرشيو دولتي گرجستانگزيده

بنياد موقوفات: محمود افشار يزدي، سياست اروپا در ايران، ترجمه سيد ضياءالدين دهشيري، تهران
.1358دكتر محمود افشار، 

.1383،ققنوس:تهرانچاپ عبدالكريم عليزاده، گلستان ارم، باكيخانوف، آقا عباسقلي
و ديپلماسي اكبر بينا، علي .1342،انتشارات دانشگاه تهران: تهران، دو جلد ايران،تاريخ سياسي

مؤسسه: تهران، نژاد غالمحسين زرگريو تحشيه تصحيحمĤثر سلطانيه، بيك دنبلي، عبدالرزاق
.1383،ايران

و سرهارفورد جونز«نژاد، غالمحسين زرگري تحليلي از مباني: قرائتي ديگر از منازعه لرد مينتو
، تاريخ، نشريه تخصصي گروه تاريخ دانشگاه تهران،»دربار قاجار به انگلستان نخستين مسافرت ايلچي

.155- 137صص،3،1381ش
،»!)؟(قطعيةجنگ يا عهدنامةقرارداد متارك: نامه گلستان موافقت«،نژاد غالمحسين زرگري

.102-77، صص 8،1390ة، شمار3سال مطالعات تاريخ اسالم،ةفصلنام
فروشي كتاب:تهران،1ج چاپ محمدباقر بهبودي، التواريخ، ناسخ الملك سپهر، محمدتقي لسان

.1344،اسالميه
و نيمه اول قرن چهاردهم، تهران، اصغر شميم علي : ايران در دوره سلطنت قاجار، قرن سيزدهم

.1379،انتشارات زرياب
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