
 ـ پژوهشی مطالعات تاریخی جنگ؛ نشریه علمی؛ مقاله علمی 

 27ـ1، صص 1400 تابستان(، 16)پیاپی  دومی ، شمارهپنجم دوره

ایران   هایجنگدور اول  آن بر    تأثیرنظام موازنه قوا در اروپا و  
 ه.ق(1228-1219)  هیروسو  

 *** سجاد آبیاری **؛یآباددولت   یباقر یعل *؛1ابراهیم آقامحمدی 

 چکیده 
ننگین گلستان و ترکمانچای  معاهده  دو  تاریخ روابط ایران و روسیه با دو جنگ و  

این جنگ اما حوادث پیونده خورده است. اگرچه شروع  ها دالیل داخلی داشت، 
شود  که در اینجا مطرح می   سؤالینبود.    تأثیربی  هاآنالمللی نیز بر شروع و پایان  بین

این است که تحوالت اروپا، همچون ظهور ناپلئون و تالش برای برقراری سیستم  
چه   اروپایی،  کشورهای  توسط  قوا  اول  بر    تأثیریموازنه  و  جنگدور  ایران  های 

روسیه گذاشت؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظام موازنه قوا در اروپا موجب  
اروپا بازیگران  تا  و سایر   یجابهیی  شد  مستعمرات  بر سر  یکدیگر،  با  رویارویی 

زنی شده و دست یکدیگر را برای تصرف های کوچک وارد مذاکره و چانهدولت 
یا بخش یافتهیک سرزمین  باز گذارند.  آن  از  دهد که های پژوهش نشان میهایی 

حافظت از  تالش انگلیس برای مهار فرانسه و برقراری موازنه قوا در اروپا و نیز م
گیری از بستر  ها فراهم آورد تا با بهرهمنافع خود در هندوستان فضایی را برای روس

هایی از  سیاسی موجود و بدون حضور رقیب ثالث دست به اشغال و تصرف بخش
تحلیلی استفاده    -سرزمین ایران بزند. برای انجام پژوهش حاضر از روش توصیفی

 شده است. 
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 مقدمه
ایران جلب شداز   به  اروپایی  دول  توجه  میالدی  اقتدار  با وجود  لیکن    ،قرن شانزدهم 

  هایواقعیتاما  ؛  با ایران روابط استعماری برقرار کنند  انستنددولت صفویه این کشورها نتو 
این  پای  ،  مللالورود ایران به صحنه سیاست بینو  در اروپا    نوزدهمجدید دیپلماسی قرن  

میان  آشکار و پنهان    ی هاها و رقابتکشمکشی از  ادوره و    باز کردها را به ایران  کشور
  آنچه در سیاست خارجی  نوزدهمدر سراسر قرن  ای که  گونهبه  ها در ایران آغاز شد؛آن 

این رقابت در نتیجه برخورد    .دهای اروپایی بورقابت قدرت  کننده داشتایران تأثیر تعیین
قابل تحلیل است  در مشرق زمین    طورکلیبهو روسیه در ایران و    انگلستانمتضاد    منافع

 .( 3۷ :13۶۹ )مشایخی فریدونی،
ایران، اروپاییان آزمندانه    سیاسی  ضعف  و  در دوره قاجار با توجه به فشار نظامی روسیه 

ی  در حالاین    ،استفاده کردند  خوداستعماری  از اوضاع پریشان دربار ایران به نفع منافع  
از دید  ها بودند که  ها و خصومتای از رقابتها درگیر مجموعهبود که خود این دولت

ظهور ناپلئون در    (.2: 13۹۷)آقازاده،  اطالع بودندمقامات ایران پنهان مانده و یا از آن بی
ای بود که در آن ترین حادثهه کشورهای اروپایی مهمانقالب فرانسه ب  گسترشفرانسه و  

به آتش کشی سال  ائتالفد و زمینهها اروپا را    تأثیر گردید.    ازآنپسها و اتحادهای  ساز 
  نیز همچون ایران را    کشورهاییبه اروپا محدود نماند و    های فرانسهها و جنگلشگرکشی

های ایران و روس ها رخ داد جنگکی از مسائلی که در همان سال ی ؛قرار داد تأثیرتحت  
 ژهیوبهشود این است که تحوالت اروپا، ظهور ناپلئون و  سؤالی که در اینجا مطرح میبود.  

های  جنگبر    تأثیریچه    ،در بین کشورهای اروپایی  موازنه قواسیستم    یتالش برای برقرار
در اروپا    موازنه قوا این است که نظام  حاضر  ایران و روسیه گذاشت؟ فرضیه پژوهش  

، بر سر مستعمرات و یا سایر  رویارویی با یکدیگر  یجابهتا بازیگران اروپایی    شدب  موج
برای تصرف یک  ند و دست یکدیگر را  شو  یزنچانههای کوچک وارد مذاکره و  دولت

ها از فضای سیاسی  گذارند؛ لذا در چنین شرایطی روس  باز   آنهایی از  سرزمین یا بخش
انگلیس دست به اشغال و   لفت رقبایی چون فرانسه وایجاد شده بهره گرفته و بدون مخا

پژوهش حاضر بیشتر تمرکز خود را بر جنگ   هایی از سرزمین ایران زدند.تصرف بخش
  بهره گرفته تحلیلی    -از روش توصیفی  اول گذاشته و برای بررسی و تحلیل این موضوع

 است. 
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 چارچوب نظری: نظریه موازنه قوا 
توان بهره گرفت. انتخاب این  های مختلف میاز نظریهبرای تحلیل رخدادهای تاریخی  

تجربیات، موضوعات و چارچوب    یاد یارتباط زها  نظریه نویسندگان،  با ذوق و سلیقه 
جنگ  های مربوط به  با توجه به اینکه سال   .(Rosenau, 1982: 4)  زمانی پژوهش دارد

این نظریه    ،در اروپا حاکم بود  قوااست که موزانه    ( دورانی1828-1803)ایران و روس  
عالوه بر انطباق زمانی    موازنه قوا  هی نظر  گردد.نظری بحث انتخاب میچارچوب    عنوانبه
و مکتب    المللن یبپرکاربرد در روابط   یهاهینظرموضوع پژوهش، یکی از    یها تیواقعبا  

 .(82: 1385)مشیرزاده،  گرددیممسلط فکری محسوب 
های کشمکش و منازعه است، هم برای تبیین دوران  که جزء تئوری  1قوا   موازنهنظریه  

ارائه شده است و هم برای توصیه به سیاستمداران برای به    موازنه قواتاریخی مبتنی بر  
اند  گران این تئوری نتوانستهدارای معانی مختلفی است و تحلیل موازنه قواکار بستن آن. 

  خاطر   تیرضااند که  را وضعیت یا شرایطی دانسته  تفاق کنند. برخی آن بر معنای واحدی ا
ای اعتقادشان بر آن است  قدرت بین بازیگران وجود دارد. عدهای از توزیع گسترده نسبتاً

به نظام و سیستمی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت، تمامیت و استقالل    موازنه قواکه  
، برخی محققانکنند. بنا بر تعریف  د توازن، تأمین و حفظ میخود را از طریق فرایند ایجا

هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی  ، قانون رفتار دولتموازنه قوا
برهم و  متوازن  زنندهمتجاوز  ائتالف  یک  تأسیس  به  از  تعادل،  و  ورزیده  مبادرت  کننده 

(. مقصود  ۶۷:  13۷2گراف،  ئرتی و فالتز)دو  کنندظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می
وازنه را حالتی بین جنگ و صلح  است یعنی دیدگاهی که م متأخرما در این پژوهش نظر 

یا  می در صورت کاهش  تا  نموده  را رصد  یکدیگر  رفتارهای  پیوسته  بازیگران  که  بیند 
 د. افزایش در آن با نزدیک شدن به بازیگر ثالث توازن را در روابط برقرار سازن 

الملل  یی در روابط بین گراواقعاز نظریه  که امروزه بخشی    موازنه قوانظریه    قتیحق  در
  سی ای که پس از  گردد. معاهدهو معاهده وستفالی بازمی  1۶48سال  به    ،شودمحسوب می

آرامش و ثبات را در اروپا  ها تا مدتسال جنگ مذهبی در اروپا شکل گرفت و توانست 
نظر    برقرار به  اندیشمندان اجتماعی و سیاسی معاهده صلح وستفالی  سازد.  از  بسیاری 

دولت مفهوم  که  یا حکومت-موجب شد  بر سرزمین شکل  ملت  مبتنی  ملی    ردیگهای 
البته  1۹2:  138۷لطفی و علیزاده،  ) نه م  ستمیس(.  قوا اساساً  ا  توانستیموازنه  نه    ن یو 

 
1.Balance of Power 
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بگهمه جنگ  یرا داشت که جلو   لیپتانس را  ب  رد،یها  ا  شتری آنچه  حاصل    ستمیس  نیاز 
کارکرد عموماً    نیآن بود. ا  افتنی  تی بزرگ و عموم  یها از وقوع جنگ  یر یجلوگ  شدیم

چ  واسطهبه م  کیپلماتید  یزنانهابزار  حقشدیحاصل  در  ا  یها قدرت  قتی.    ن یبزرگ 
در اروپا، بر سر مستعمرات    دی جد  ی هااز وقوع جنگ  یریجلوگ   یفرصت را داشتند که برا

چانه  گر،ید  ی هانیسرزم  ای ابپردازند.    کی پلمات ید  یزنبه  قدرت  نی در  توجه    یها دوره 
هماهنگ  ی اصل بر  ا  نیمابیف   یها استیس  ان ی م  یاروپا  لذا    صورتبه  ی هماهنگ  نیبود 

د ها بوسرآغاز عصر کنگره  نی. کنگره وافتیسران تداوم    ی هاکنفرانس  ایکنگره    یبرگزار
قرن    ی شد. ط  ر یجنگ فراگ  کیاروپا در    دنی غلتمانع از    ،یبعد   یها آن و کنگره  منیکه به  

کنگره نظام  زمنوزدهم  نسب  نهی ها،  ساخت. شکل  یثبات  فراهم  اروپا  در  اتحاد    یری گرا 
  ی اصل  جانبهپنج  یگانه، قوا ورود فرانسه در اتحاد پنج  تاًی اتحاد چهارجانبه و نها  س،مقد 

 (. 204: 13۷0مقتدر، ساخت )اول قرن نوزدهم کامل    مهیموازنه قوا را در ن
را   قوا  موازنه  نظام  معتقدند  و    عنوانبهبرخی  نظم جهانی  میان    ومرجهرجوضعیتی 

توان در نظر گرفت. نظم جهانی مستلزم وجود مرجع مرکزی فراگیری  المللی هم میبین
ران سیاسی مختلف تحمیل کند. نظام موازنه  را بر بازیگ   موردنظر ی نظم  خوببهاست که  

مطلق    ومرجهرجبه نقطه تقارب مهم و مناسبی میان دو حد نظم مطمئن و    جی تدربهقوا  
)  شده لیتبد دیگران،  است  و  نظر  یکنبر یا  (.2۶8- 2۶۷:  13۷5دویچ  که  است    ه ی معتقد 

صل از تقابل  توازن حا  جهیبزرگ را در نت  یکشورها   انیروابط م  یموازنه قوا نظم و الگو
 . (23:  1382 ،یکنبر یااست )شکل داده متمرکز   یدها ی تهد ا ی روهاین

آید.  ها بوجود میوالتز بر این باور است که موازنه قوا بدون توجه به تمایالت دولت
هایی که به دنبال تداوم بقای خود هستند،  ، متشکل از دولتزی مرج آمدر نظام هرج و  

ها کنترل و موازنه قوا در مقابل کشورهای  هایی شکل خواهد گرفت که هدف آنائتالف
نظر دارند که  ی مختلف رئالیسم در این دیدگاه وحدتهانهگواست. تمامی    دکنندهیتهد

ریزی شده کنسرت اروپا در  موازنه قوا شرایط باثباتی نیست. چه این موازنه، موازنه برنامه
موازنه  سال  یا  باشد  نوزدهم  قرن  نخستین  سرد.    نشده ینیبشی پهای  جنگ  تصادفی  و 
روند  از بین می  -آمیزق تغییر مسالمتچه از طریق جنگ و چه از طری  - هاگونه موازنهاین

 (.34۹:  1383بیلیس و اسمیت، شوند )و موازنه جدیدی ظاهر می
در مقابل متفکران فوق، ارنست هاس موازنه قوا را مفهوم بسیار مبهمی برای دانشمندان  

رغم انتقاد هاس، مفهوم موازنه قوا را، با وجود دقیق نبودن  علم سیاست خوانده است. علی
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 چیدودهد )الملل را تشکیل میمحور سیاست بین  باً یتقرتوان کنار گذاشت؛ زیرا  نمی  آن،
ی عمل  خوببهشکل گیرد و    موازنه قواگردد تا  باعث می  آنچه .  (2۶۶:  13۷5  گران،یو د
  نظام  یبرا  توانیم  که  را  ی اعمده  ی ازهاینشی پبرای آن است.    ییازهای نشی پوجود    کند

  ی مرکز اقتدار نبود ،یاسیس  متعدد گرانیباز وجود: از عبارتند دانست یضرور موازنه قوا
  نابرابر  عیتوز  دهد،  قرار  خود  هطسل   تحت  را(  هادولت )  یاصل   گرانیباز  بتواند  که  مشروع
  رقابت  ،یاسیس  گرانیباز  انی م  ی نظام  و  ک یدئولوژیا  ،یاقتصاد  قدرت  دهنده  ل یتشک  عناصر
  ز ین  و  ها ارزش  کسب  یبرا  حاکم  ی اسی س  گران یباز  انیم  مناقشات  شده کنترل   اما   مستمر
  مشترک  نفع   درباره  بزرگ  یها قدرت  رهبران  انی م  تفاهم  باالخره  و  جهان  ابیکم  منابع

  است ی س  رندگان یگمیتصم  ،موازنه قوا  نظام   در .  قدرت  عی توز  سازوکار  استمرار   از   ی ناش
  بهره   انهیجوصلح  و  زیآممسالمت  یهاروش  از  هااختالف  وفصلحل  یبرا   دیبا  یخارج

 (.102:  13۹1)قوام،    شوند   رایپذ   را  جنگ   از   ی ناش  ی امدهای پ  و  آثار   و  مخاطرات  ا ی  و  رند یگ
ان دخیل در  عمل نماید بازیگر   یخوببهبتواند    موازنه قوابرای آنکه سیستم  همچنین  

ها  شیوهگیرند. این  ی جهت حفظ توازن بین خود بهره میهای مختلف آن از ابزارها و شیوه
تر، غرامت، مسابقه تسلیحاتی، اتحاد،  افزایش قدرت کشور ضعیف،  ایجاد تفرقعبارتند از:  

های  جاد حوزه، ای بازگرداندن اراضی اشغال شده توسط دولت تجاوزگرایجاد دول حائل،  
و مواردی از    موازنه قواگیری  . در ادامه به چگونگی شکلنفوذ، مداخله و نهایتاً جنگ

  ی رگذار ی تأثهای فوق برای برقراری تعادل بین کشورهای اروپایی و نحوه  شیوهی  ریکارگبه
 شود.بر روابط ایران و روسیه اشاره میآن 

 های ایران و روس آرایش قدرت در اروپا در آستانه جنگ 
گرفت با تغییر قانون اساسی    با کودتا قدرت را در اختیار  1۷۹۹ناپلئون در    بعد از اینکه

عنوان کنسول اول بخش  انتخاب  استوار ساخت و با    در فرانسه  اقتدارگرا را های رژیم  پایه
را در   اختیارات  تجمیع کرد  1804اعظم  نادر دستان خود  با  .  مبارزه  لوای  پلئون تحت 

قوای  با  آغاز کرد. در همین سال    1805های خود را از  گری در اروپا، لشکرکشیاشرافی
درگیر   الطارقجبلدر حوالی سواحل اسپانیا و تنگه    1دریایی انگلستان طی نبرد ترافالگار 

بید و نیروهای روسی را زیر  ارتش اتریش را در هم کو  3و اولم   2. در نبرد اوسترلیتز شد
 

1. Battle of Trafalgar 
2. Battle of Austerlitz 
3. Battle of Ulm 
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های آتش توپخانه غرق کرد. به دنبال شکست اتریش، دولت پروس نیز تقاضای  گلوله
برلن شد و بخش مهمی از سرزمین   ناپلئون پذیرفت و پیروزمندانه وارد  صلح کرد که 

 (.128:  1384)بزرگمهری،  درآوردپروس را تحت فرمان خود 
نیمن  180۷در سال   قایقی در رودخانه  تزار روسیه روی  ناپلئون و  با  ،  تیلسیت  در 

البته ناپلئون کلیه نبردها را با   .را منعقد ساختندیلسیت کردند و قرارداد ت  یکدیگر مالقات
نبرد.  موفقیت پیش  بیا  به  عبارتی  به  و  برنامه  بدون  که  خردانه  شغال  پرتغال  و  اسپانیا 

های آلمان اعالم  نشینانسه داشت و تصرف سرزمین شاهزادهزایی برای فر عواقب بحران
همه دول اروپایی علیه فرانسه  بسیج    های اشرافی در اروپا، زمینه ه خانوادهیمخالفت با کل

مانش    یا یردریزو حفر کانال بزرگ  بالون    طرح ناپلئون برای استفاده از   .را فراهم ساخت
های  تان تا حدودی حکایت از برخی نقشهگلسانبرای اعزام قوا جهت حمله و تسخیر  

 (.82: 134۶فیشر، کند )خام ناپلئون می
سپتامبر نبردی    ۷در    1مصمم شد به روسیه حمله کند و نبرد بوردینو  1812ناپلئون در  

سرمای زودرس  شروع    بارسد  ببه مسکو    رفت تاکه میسخت و خونین بود. قوای ناپلئون  
ارسالوتزه  در مالوای لذا . نفس افتاد و از  شد عمالً فلج و تجمع قوای روسیه در جنوب، 

متحمل شکست سختی شد. ناپلئون با ارتش زخمی و خسته وارد پاریس شد. وی قوای  
خود را بازسازی کرد اما دول اروپایی علیه فرانسه متحد و بسیج شده بودند. قوای متحد  

« شکست سخت دیگری را به قوای فرانسه وارد ساختند. قوای متحد  2در نبرد »الیپزیگ 
ی یک مصالحه قرار شد ناپلئون از قدرت برکنار و در جزیره آلپ  وارد پاریس شدند و ط

  1815مارس    20ناپلئون در    (.12۹:  1384بزرگمهری،  باشد )فقط دارای یک هزار نیرو  
وای متحدین  قبه پاریس بازگشت و یک حکومت صد روزه را برقرار ساخت ولی    مجدداً

کست قطعی  شحوالی بروکسل(  )  3ارتش ناپلئون را در نبرد واترلو   1815ژوئن    18در  
  ؛ که (22۹- 232:  13۶۹)علی بابایی،  تبعید کردند  به جزیره سنت هلن را  دادند و ناپلئون  

 در اروپا با انعقاد کنگره وین بود. موازنه قواحاصل شکست ناپلئون احیای نظام 
گیری  که به دنبال کناره  -  پاریس  1814  یم  30معاهده    32ماده  کنگره وین بر اساس  

بودناپل منعقد شده  از قدرت  )  -  ئون  بلو  فونتن  برگزار شد 1814آوریل    11و میثاق   )  

 
1. Battle of Borodino 
2. Battle of Leipzig 
3. Battle of Waterloo 
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زاده،   روسیه(،   (.13:  13۷4)نقیب  )امپراتور  الکساندر  تزار  بر  عالوه  کنگره،  این  در 
های  امپراتوری اتریش(، فردریک ویلهلم سوم )پادشاه پروس( و شخصیت)فرانسیس اول  

کاسلری از انگلستان، تالیران از فرانسه و هاردنبرگ از  ای چون مترنیخ از اتریش،  برجسته
 . پروس شرکت داشتند
  1۹14  –  1815حدفاصل  ام موازنه قوا در  ظتشکیل مجدد نهای  در این کنگره پایه

اروپا حداقل برای    ثبات نسبی  و  موازنه قوادار  های اصلی اروپا عهدهریخته شد و قدرت
مجارستان،   -اتریش بودند از:  اصلی کنگره عبارت های یک دوره صدساله شدند. قدرت

که   پروس  و  انگلستان  تزاری،  بر  طی    1814مارس    ۹در    قبالًروسیه  شومان  معاهده 
ار حق تصمیم نسبت به مسائل مهم تأکید کرده  صهمبستگی خود در مقابل فرانسه و انح 

کرد  ز اعضا را توصیه میقه یکی ائقدرت فا   تیال وموازنه قوا که مقابله با اس  سازوکاربودند.  
ه  ف کننده در شرایط بحرانی کته بود که معمواًل یک قدرت متوازنشرایطی را فراهم ساخ

بهتر را  می  یسو ازو  سوق  توازن  فراگیر  نوعی  جنگ  یک  به  غلتیدن  از  را  اروپا  و  داد 
یاری از  ولی در بس  اند بردهگر نامعنوان موازنهانگلستان به  از  معموالً . اگرچه  داشتیبازم

قطب نیز  دیگموارد  موازنه  ر های  نقش  اروپا  در  کردهقدرت  ایفا  را  اتریش  گر    - اند. 
  سعی 18۹0  تا آلمان و 18۷0  تا  فرانسه ،1852  تا  تزاری ، روسیه1848مجارستان تا سال  

بزرگمهری، باشند )  اروپایی  معادالت   در  نقش  این  ایفاگران  انگلستان  موازات  به  داشتند 
1384  :132-128.) 
  فرانسه،   ،انگلستان  چون  یی کشورها  ن،یو  کنگره  یبرگزار   دنبال  به،  گریدیعبارتبه

.  شدند  واقع  همگون  کیدئولوژیا  نظام  چهارچوب  در  هیروس  و  مجارستان  -  شاتری   پروس،
  در  مزبور  یها حکومت  که  بود  یاگونهبه  المللنیب  است یس   بر  حاکم  نظام  حالت،  نیا  در

  ک ی  ی ط  و  کردند ینم  مداخله  گریکدی  ی فرهنگ  و  ی مذهب  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  یقلمروها 
 امکان  که  انهیگرایمل  و  یمردم   یهاانیطغ  و  هاامیق  وقوع  هی عل  ،یجمعدسته  اقدامات  سلسله
 مجدد  عیتوز  هرگونه  زین  و   دهد  قرار  دی تهد  مورد  را  ییاروپا  نیسالط  تیمشروع  داشت
  چون   یتیچندمل  یاسی س  یواحدها   از  یتعداد  یثبات یب  به  توانست یم  که  یاسی س  قدرت 

:  13۹1  )قوام،  دندیگرد  جیبس  شود،  منجر  یعثمان  و  مجارستان  -  شیاتر  یها یامپراتور 
10۹.) 

های اروپایی، پیش  تهدید تاریخی موازنه قدرت  نیتربزرگجکسون معتقد است که  
از   ناپلئون  تالش  بیستم،  قرن  این    1815تا    1۷۹5از  بر  سلطه  سیاست  برای  بود.  قاره 
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های تاریخی برای تالش در راه  درس صورتبهتوان آمریکا را می بعداًخارجی بریتانیا و 
های هجده و نوزده بریتانیا در اغلب  حفظ یا احیای موازنه قدرت مطالعه کرد. در قرن

ر  دریایی( ائتالفی را ب  ژهیوبهموارد نقش مدافع موازنه قدرت را بازی کرد و وزن نظامی )
 (.113:  1383بیلیس و اسمیت، داد )ها افزایش طلبضد سلطه

 های ایران و روسیهموازنه قوا در اروپا بر روند جنگ تأثیر

در منطقه    1812طلبانه دولت روسیه در سال  ی ایران و روس در پی اهداف توسعهها جنگ
 ژه یوبه  ،حکومت صفویهها از اواخر  روس  .(1۶0:  1388قفقاز آغاز شد )یحیایی و ماهینی،  

و    ری پترکبوراندند اما مرگ  پر ، اندیشه تصرف قفقاز را در سر میریپترکب از دوره حکومت 
(. بعد از مرگ  1۶3:  1383ها را ناکام ساخت )امیراحمدیان،  اقدامات نادرشاه این تالش

با تصرف قفقاز    کاترین دوم درصدد برآمد رویای سلف خود را محقق ساخته و  ری پترکب
روسابیدستراه   سازدی  هموار  را  آزاد  دریاهای  به  طالع،   ؛Krausse, 1900:109)  ها 

داد امکان دست زدن به  انگیزه بیشتری برای شروع جنگ می ها آنچه به روس. (1:  1380
خان به   ی قلیمرتض تغییرات سیاسی در ایران بود. پناهنده شدن برادر آقامحمدخان یعنی  

روسهراک   ی گیالحماتحتروسیه،   به  گرجستان  حاکم  مخالفت  هالیوس  های  و 
با فعالیت با ها در استرآباد عزم روسهای تجاری روسآقامحمدخان  ها را برای جنگ 

 . ( Aktin, 1980: 33) دولت ایران دو چندان کرد
اندهی عباس میرزا به اقدامات  واکنش ایران به فرمجرقه جنگ اول روس و ایران،  اما  
الحاق گرجستان به خود را اعالم    1800ها که در سال  قفقاز بود. روسدر منطقه  ها  روس

کرده بودند در ادامه به گنجه حمله کردند و جوادخان زیاداوغلو حاکم آنجا و فرزندانش  
ها بر خود را  های منطقه از ترس، حاکمیت روسرا کشتند. با تصرف گنجه اغلب خان

، شیروان و  باغقرههای  شد. قبل از گنجه خان  ز ایران جدا پذیرفتند و عمالً این مناطق ا
 . (1۶:  1381)سه ویتوخوسکی،  ها اعالم دوستی کرده بودندشکی نیز با روس

وای نظامی ایران و مقابله  فتحعلی شاه عالوه بر بسیج عمومی نیروها، برای بازسازی ق
  یسو هبها به کشورهای خارجی نیز توسل جست. اولین دولتی که فتحعلی شاه  با روس

وارد تهران    1800سرجان ملکم در دسامبر    ترپیش  .انگلیس بودآن دست نیاز دراز کرد  
های  و سیاست  المللیخبری دربار ایران از اتفاقات بیناز بی  و در اندک مدتی  شده بود

قرارداد سیاسی و معاهده تجارتی را بین دولتین ایران و انگلیس در    ناپلئون و انگلیس 
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ها در چارچوب  ر فتحعلی شاه این بود که انگلیسیتصو  .کرده بودعقد  من  1801ژانویه  
آن قرارداد صرفاً برای    آنکهحال قرارداد فوق از ایران در برابر روسیه حمایت خواهند کرد  

: 13۹0)پیری،    دور کردن فرانسه از مرزهای ایران و محافظت از هندوستان بسته شده بود
 گفت:  چنین میر قرارداد مذکو ماده دوم(. 11۷-13۶
به» که  بگیرد  تصمیم  افغانستان  پادشاه  سکنه  ه  هرگاه  چون  نماید  حمله  ندوستان 

پیکر با تمام  باشند یک قشون کوههندوستان رعایای اعلیحضرت پادشاه انگلستان می
ب ایران  شاهنشاهی  قدرقدرت  اعلیحضرت  کارگزاران  طرف  از  آن  مهمات  و  ه  لوازم 

خواهد شد که آن مملکت را خراب و ویران نماید و تمام جدیت و  افغانستان مأمور  
«  مضمحل شده و پریشان گردد  یکلکار خواهند برد که آن مملکت بهه  کوشش را ب

 (. 34: 1353)محمود، 

 در ماده پنج نیز آمده بود:
ها انجام مقصود معین یا دسیسه باشد  »اگر اتفاقاً قشونی از طرف فرانسه که محرک آن

آمدی یک  ند در یکی از بنادر ایران برای خود مسکن اختیار کنند در چنین پیشبخواه
قشون منظم مرکب از سپاهیان دولتین متعاهدتین تشکیل شده برای اخراج و اضمحالل 

کن خواهند ها را ریشهها را معدوم نموده بنیان دسایس آنها اقدام خواهند نمود و آنآن 
اه چنین اتفاقی رخ بدهد و قشون ظفرنمون دولت  شود هرگمخصوصاً قید می  .نمود

منصبان دولت پادشاهی شاهنشاهی ایران برای انجام این مقصود حرکت نمایند صاحب 
انگلستان هراندازه مهمات و آالت و ادوات جنگی و آذوقه الزم باشد تهیه نموده حمل  

 (. 35-34: 1353« )محمود، کرده تحویل خواهند داد

العاده ایجاد نمود  ان برای حکومت هندوستان یک خوشحالی فوقموفقیت ملکم در ایر
انگلیس برای  آن  سیاسی  منافع  تاریخ  یزیرا  آن  در  و    یقدر بهها  که    بود  موقعبهمفید 

کل هندوستان برای قدردانی از خدمات کاپیتان ملکم به کمیته سری که در   فرمانفرمای
کلیه   »می  چنین  است  هندوستان  امور رأس  مه  کانویسد:  ماه  در  ملکم  از    1801پیتان 

مأموریت خود مراجعت نمود و از این مأموریت کامالً مظفر و منصور برگشته است. کلیه  
وری  ت ک روابط سیاسی و تجارتی با امپرا انجام داده و ی   یخوب به  را  خود  مأموریت مقاصد

  وعده  انهندوست   در  انگلیس  به ملتط منافع عمده  روابایران برقرار نموده است که این  
مقام سیاسی و اقتصادی مهمی خواهد    حائزهای او دولت انگلستان را  موفقیتدهد.  می

 .(44 /1، 1353)محمود، «نمود
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نکته دیگری که فتحعلی   ،عالوه بر جنبه ضد فرانسوی قرارداد نظامی ایران و انگلیس
شاه از آن غافل بود اتفاقاتی بود که در روسیه رخ داد و بر سرنوشت پیمان نظامی ایران 

امپراتور روسیه به قتل رسید و    نامه موافقت  نیازاپسو انگلیس سایه افکند. تنها دو ماه  
  یکلبهه  سیاست خارجی روسی  جهیدرنتبه حکومت رسید.    1اول  ل اوپ   یجابهالکساندر اول  

  که یدرحالد.  یدشمنی گرده  که با دولت فرانسه در بین بود مبدل ب  . دوستیشد  عوض 
ده بود الکساندر مجدداً روابط حسنه را با آن دولت کر ابطهها قطع ریل اول با انگلیساوپ

و  برقرار   کاریکرد  ب  اولین  الکساندر  مبادرت  ه  که  آن  تمام    کردنآزاد    ورزیدانجام 
و  انگل  ماهیگیران بودند  محبوس  روسیه  در  که  بود  ب  هاآنیسی  روانه  ه  را  خود  خرج 
پادشاه انگلستان نوشت و خواهش نمود  ه  و خود نیز یک کاغذ دوستانه ب  کردانگلستان  

نماینده    1801برقرار گردد و در اواسط سال    دو طرفاتحاد و دوستی سابق مجدداً بین  
روسیه   پایتخت  وارد  انگلستان  نمو  شدمخصوص  تجدید  را  سابق  قرارداد   دو 

ها به  چند ماه بعد روس  (.Kazemzadeh, 1968؛  14۶3-14۶2/  3،  13۶3)اعتمادالسلطنه، 
باید به خاک روسیه  گرجستان حمله کردند و امپراتور روسیه اعالم کرد که گرجستان 

ای سنگین برای دولت روسیه است و این احساسات بشردوستی  ملحق شود و این وظیفه
است که او را به این کار مجبور ساخته است. حمله به گرجستان نشان داد که دوستی  

ای برای حمله به این منطقه بوده  با این کشور تنها بهانه   دعهدی تجدروسیه با انگلستان و  
ها متوسل شد و گفت که بر طبق مندرجات  شاه به انگلیسی   است. در طول جنگ، فتحعلی

ک  آن است  ایران حال وقت  با  ایران  و مواد عهدنامه سرجان ملکم  به دولت  انگلیس  ه 
خان را به هند فرستاد. در هند اگرچه  شاه حاج ابراهیم  ند. بدین منظور فتحعلیمساعدت ک

موازنه قوای  ما دیگر اوضاع منطقه و  در ظاهر با فرستاده ایران با احترام برخورد کردند، ا 
 ها افتاده بود.یدر نظر انگلیس  از درجه اهمیتایران عوض شده بود و  جهان

ها نهایتاً از فرانسه  برای مقابله با روس  شاه که از انگلستان ناامید شده بود  فتحعلی 
این  تقاضای کمک کرد و در فین کنشتاین قرارداد همکاری دو کشور بسته شد. بر اساس  

به امضا رسید فرانسه عالوه بر تضمین استقالل ارضی ایران،    180۷می    4قرارداد که در  
حق ایران بر گرجستان را به رسمیت شناخت و تعهد نمود روسیه را به تخلیه گرجستان  
وادار سازد و تجهیزات و کارشناسان نظامی در اختیار ایران قرار دهد. ایران نیز پذیرفت  

ه متصرفات  ا انگلیس و اعالم جنگ فوری به آن دولت، برای حمله بضمن قطع روابط ب

 
1. Paul I 
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ها متحد شده، در صورت لزوم راه عبور ارتش فرانسه به هند را  ها در هند، با افغانآن 
)گاردان، سازد  بسیاری    .(10۹- 105:  13۶2هموار  با  را  گاردان  ژنرال  بالفاصله  ناپلئون 

ایران کرد، اما گاردان هنوز نصف راه را طی  های نظامی، سیاسی و اقتصادی روانه  توصیه 
های  که یکی از جنگـ  این جنگ  . دردرگرفت ه بود که بین فرانسه و روسیه جنگنکرد

نیروهای الکساندر اول شکست خوردند و   ـمعروف ناپلئون و موسوم به جنگ ایلو بود
ا از جانب  نسه ر خیال فرا  که   ای به نام تیلسیت بین روسیه و فرانسه منعقد گردید معاهده
میروس راحت  انگلیس  قبال  در  درواقع  ها  که  مهمکرد.  بود  این  ناپلئون  نگرانی  ترین 
ها جبهه واحدی را علیه پاریس تشکیل دهند و از هر دو سو به  ها در کنار انگلیسیروس

رد ایران صحبتی نشد، اما در باطن  ، اگرچه در مودر این معاهدهاین کشور حمله نمایند.  
:  1382؛ ماله و ایزاک،  14:  13۹5)ترنزیو،    ون قبول کرد که ایران نصیب روس گرددناپلئ

می  چراکه  (.۶10-۶11 تصور  فرانسه  او  برای  باشد  روسیه  نفوذ  تحت  ایران  اگر  کرد 
بهتر است تا در دست دولت انگلیس بیفتد؛ چون ممکن است دولت روسیه در   مراتببه

آینده یک دوست باوفا برای فرانسه و ناپلئون باشد، ولی اگر ایران دست انگلیس بیفتد  
ناپذیر  انگلیس دشمن اصالح  چراکهدیگر هیچ استفاده سیاسی برای فرانسه نخواهد داشت،  

ز انعقاد قرارداد فین  توصیف انگیزه فرانسوایان افرانسه است. رضاقلی خان هدایت در  
 نویسد:  کنشتاین می

ها بر آن حسد »و چون مملکت هندوستان به تصرف اهالی انگلیس درافتاد غالب دولت 
  امپراتوربردند و به طمع تسخیر آن درافتادند و ظفر نیافتند تا در این زمان که ناپلئون  

لت علیه عالیه قاجار به اظهار مواالت و اتحاد فرانسه دعوی شاهنشاهی همی کرد با دو
گزید و سفیر به دربار شهریار فلک جاه قطب الملوک سلطان فتحعلی شاه فرستاده  
یکی از خواهشات وی راه دادن سپاه فرانسه را از خراسان به هندوستان بود.«)هدایت،  

1380 ،۹ /۷۶04 ) 
تیلسیت  ایرانی  پیمان  برابر  عمالً  در  را  دامن  تنها    ها روسها  به  را  آنان  و  گذاشت 

تشویق نمود ناکام    ها را به نزدیکی به ایرانواقع آنچه انگلیسی  ها سوق داد. درانگلیسی
  ی اها یرؤهای زمان شاه حاکم افغانستان برای حمله به هند و بر باد دادن  گذاشتن برنامه

بود.  صفوی    به دوران پادشاهان  فتحعلی شاه برای رساندن مرزهای جنوب شرقی ایران
شهرهای هرات، مرو، بلخ، کابل، قندهار، تبت،    فتحعلی شاه بارها ابراز عالقه کرده بود که

 (.122 -123:  1348)واتسن،   کاشغر و جز آن را ضمیمه مملکت ایران کند
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زمینه برای دیپلماسی انگلستان فراهم شد. سر    180۷با صلح فرانسه و روسیه در سال  
؛  Mostashari, 2006: 18ایران آمد و عهدنامه مجمل را به امضا رساند )هارفورد جونز به  

جان سر    زمان با حضور وی حکومت انگلیسی هند،هم(.  20۹  -211:  13۹2،  بخشتاج
ملکم را با اختیارات بیشتر به ایران فرستاد. این دو سفیر در تهران با یکدیگر به رقابت  

 انگلستانرا به    یئتیهن ایشان سردرگم شده بود،  پرداختند و دولت ایران که از اختالف بی
یت  م مأمورکفرستاد. حکومت انگلیسی هند درصدد بود که پل ارتباطی با ایران باشد و مل

(.  ۷۹:  1380های شمال غربی هند کسب کند )هدایت،  داشت اطالعات دقیقی از سرزمین
از بابت عدم امکان اتحاد فتحعلی شاه و زمان شاه و دور    با آسوده شدن خیال انگلیس

اقدام جدیدی را برای تضعیف رقبای اروپایی خود    ،شدن سایه جنگ از سر هندوستان
متحد گردد و در گام    ها ها با روسعلیه فرانسویدر پیش گرفت. در گام اول الزم بود  

  1812ف نخست اتحاد سال  هد   ها را از هندوستان دور سازد. برای تحققدوم خطر روس
ها  و برای تحقق دومی روس  (۷18/  1،  13۹2)پالمر،    ها در دستور کار قرار گرفت با روس

 را درگیر قفقاز و جنگ با ایران کرد.
آن   موجببهپیمان اتحادی بین انگلستان و روسیه منعقد شد که    1812  ژوئیه  1۶در  

سه که تدارک  د شدند با امپراتور فرانائتالف جدیدی علیه ناپلئون ایجاد و دو دولت متعه
عقاد  از انپس  د.  ن دید به هیچ قیمتی قرارداد صلح جداگانه منعقد نکنحمله به روسیه را می

ماژور کریستی(  )  ی استثنابهپیمان، افسران و مستشاران انگلیسی که در خدمت ایران بودند  
ت ایران به اتکای اتحاد  دیگر دول  بارکیهای خود را ترک کردند و به این ترتیب  پست

روسیه تنها ماند )هوشنگ مهدوی،    با اروپاییان فریب خورد و در مقابل دشمن نیرومند 
13۷5  :23۷-223.) 
ای تجاوز به قفقاز تحریک  که برای جلوگیری از خطر ناپلئون، روسیه را بر   نگلیسا
  ها یافت فرانسوی  تر ازرا خطرناکها به مرزهای هند، آنان  شدن روس  ترکیکرد، با نزدمی
تحعلی شاه زیر بار شرایط  د؛ لیکن چون فران را به صلح با روسیه وادار کند ای یکوشو  

ایران را  اطالعات نظامی سپاه    و  را از قشون ایران فراخوانده  خود  رفت، افسرانصلح نمی
روس اختیار  گذاشتدر  از    در  .ها  بخشی  روسیه  حقیقت  از  ایران  شکست  دلیل 

ها بود که از چشم درباریان ایران پنهان مانده بود  ها با روسانگلیسی  می های نظاهمکاری
فرصت    و حتی در صورت اطالع قادر به فهم فلسفه انجام آن نبودند. ایرانیان حتی بهترین
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ها از  اطالعیرا نیز به دلیل همین بی  1812سال  ها در  ممکن برای ضربه زدن به روس
 دست دادند.

سال   کهیهنگام در  ناپلئون  قل  1812  ارتش  بود در  مشغول  پیشروی  به  روسیه  ب 
  کلیه سربازان خود را از جبهه قفقاز به مقابله با فرانسویان فرستاده بودند  باًیتقرها  روس

ایرانیان از اوضاع    کهیدرحالبهترین زمان ممکن برای بازپس گرفتن ایاالت قفقاز بود.    که
 بهازی سیاسی در ایران را  ها هوشمندانه بر بودند انگلیسیخبهای نبرد در اروپا بیجبهه

قراردادی    1812بردند. سرگور اوزلی دقیقاً در چنین ایامی و در چهاردهم مارس  می  ش یپ
گشت  مشهور  مفصل  عهدنامه  به  که  کرد  امضا  صدراعظم  خان  محمدشفیع  میرزا    با 

(Ingram, 2001: 138.) ها را از بابت نزدیکی  گلیسیکه خیال ان حال نیدرعنامه این عهد
به فرانسه و امنیت هندوستان   تا راحت میایران  بود  بر روابط دوجانبه  کرد استحکامی 

نماید )ر.ک: شیرازی،    خوشدل آنان را به حمایت لندن در برابر دشمنانی خیالی    ینوعبه
1380  :400-403). 

ها علیه فرانسویان  روسها از داد که حمایت انگلیسیحالی رخ می  همه این وقایع در
مبادا   تا  داشت  قوا ادامه  ارو  موازنه  )آقازاده،  در  خورد  برهم  این  10:  13۹۷پا  نهایتاً   .)

که دو کشور به فرانسه وارد کردند ناپلئون مجبور شد   ضرباتیها جواب داد و با حمایت
ه  نیروهای خود را از روسیه عقب براند. عقب کشیدن نیروهای فرانسوی از خاک روسی

انرژی   آزاد شدن  با  بود.    هاآنمساوی  قفقاز  اکتبر    جهیدرنتدر  در  اول    1812الکساندر 
قسمتی از نیروهای خود را به جبهه قفقاز اعزام نمود و توانست شکست اصالندوز    مجدداً

به قوای عباس میرزا وارد کند. برای   را  حائز    هاروساگرچه پیروزی در جبهه جنوبی 
ت نبرد با ناپلئون در درجه دوم اهمیت قرار داشت. برعکس ایران  اهمیت بود اما به نسب

که نتیجه جنگ هم به لحاظ سرزمینی برایش حائز اهمیت بود و هم اینکه اولین رویارویی  
  1813همچنین در می    (.Atkin, 1980: 99-122ی اروپایی مسیحی بود )هاقدرتآن با  

از فرانسه شکست    نیروهای این شکستآلمان و روسیه مجدداً    اروپای   دول   خوردند. 
  ناپلئون   و  شد  جنگ  متارکه  واسطه   اتریش  دولت  طوری که   انداخت   وحشت   به  را  مرکزی

  س و بنام متارکه جنگ پل   یافتادامه    1813تا اواسط اوت    متارکه  این  و  نمود  قبول  نیز
متارکه اعالن شد متحدین دول مرکزی از فشار ناپلئون تا    که نیهم.  ویتز معروف گردید

. متارکه جنگ باعث شد حدود چند ماه بین دو کشور فرانسه و  حدی خالص گردیدند
باز شدن دست روسیه در جنوب شد و توانست    سازنهیزمامر  روسیه درگیری نباشد همین  
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  زیچهمهها  این شکست  ( با210-205:  1353مود،  محکند )ضربات سنگینی به ایران وارد  
آسوده شدن  دانستند با  که میها  انگلیسیبرای رسیدن به معاهده گلستان آماده شده بود.  

پیشروی  خیال روس امکان  فرانسویان،  جانب  از  تهران    ها آنها  قلب  وجود خواهد  تا 
ای ننگین را بر دولتی که با آن در اتحاد  قدم شدند تا عهدنامهداشت در گام بعدی پیش

قرار داشتند تحمیل نمایند. سرگور اوزلی نقش مهمی در تحمیل عهدنامه گلستان به ایران  
او به فتحعلی شاه قول    (۷۶50:  ۹، ج  1380، هدایت،  250:  1382بازی کرد )آقاقدسی،  

ی جداشده  هانیسرزمیی از  هابخشداد انگلیس از نفوذ خود بر روسیه استفاده نماید تا  
 (. Behrooz, 2013:7؛ 101- ۷۷:  13۹0زرگری نژاد، )رداند از ایران را به آن بازگ
ماه   با متارکه با فرانسه پایان پیدا نکرد. انگلیس بعد از چند  زی چهمهدر جبهه اروپا اما  

لمان و روس را برای جنگ مجدد با فرانسه ترغیب  آدو دولت    1813  ژوئن14توانست در  
زمین    پیدا کند اسلحه را  ادامه شدند تا هر زمان که جنگ    متحداین سه دولت    .نمایید

ریش را نیز  ات ی شده دولت  ب تیهر ترمم شدند به  صال انگلیسی در این موقع معمّ.  نگذارند
ریش را  ت ق شدند پادشاه ا ف ومد، باالخره با صرف پانصد هزار لیره  ن در عهدنامه وارد کن

این اتحاد ملحق شدند  ه دانمارک نیز ب طولی نکشید که سوئد و.  نمایندبه این امر  حاضر
به ششصد هزار    جنگی آننیروهای که مجموع   شدضد ناپلئون فراهم ی بر  اتحاد عظیم  و

الی  1813اکتبر    1۹الی    1۶در    .رسیدمینفر   اطراف  در  بپجنگ سختی  ن قشون  یزیک 
ار  گ ناپلئون حضور داشت و متجاوز از پانصد هز جن. در این  درگرفتمتحدین و فرانسه  

و   باالخره روز آخر رسید  داشتند،  این جنگ شرکت  در  ناپلئونق نفر  تی  سشک  را  شون 
ناپلئون   و خود  داد  میدان جنگبا  فاحش دست  از  برد    سالم  جان  ،فرار  )محمود، بدر 

1353  :210-220). 

 های ایجاد توان قوا و سرنوشت ایرانتاکتیک
  اروپا  در  قوا  موازنه  برقراری  برای  انگلیس  ژهیوبه  اروپایی  دول   که  هاییتاکتیک  ترینمهم
 : از ند عبارت تأثیر گذاشت   ایران  سرنوشت  بر و ندگرفت  کار به جنگ از  پس و طول  در

 ی متقابل اتحادهاگیری شکل
  هادولت  از  ی اتحاد  با  دولت  کی  انی م  روابط  در  د یبا  را   موازنه قوا  ی خیتار  یتجل   ترینمهم

  ی ضرور  ژهیکارو  اتحادها،  .یمنزو  دولت  دو  انی م  تعادل   در  نه  و  افتی  گرید  یاتحاد   و
قوا   بیرق  که  ب«»  و  الف«»  دولت.  شوندیم  محسوب  یدولت   چند  نظام  در  موازنه 
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  قدرت:  دارند  رو  شی پ  راه  سه  خود،  قدرت  ینسب  گاهیجا  شی افزا  ای  حفظ  یبرا   گرند،یکدی
  اضافه   از  مانع  ای  ند،یفزایب  خود  قدرت  به  را  هادولت  ر یسا  قدرت  دهند،  شی افزا  را  خود
  قدرآن که  باشد باور ن یا بر یدولت اگر.  شوند خصم قدرت به  هادولت ر یسا قدرت  شدن

  احتمال   ا ی  کند،  حفظ   تواندیم  را  خود   تیموقع  گرانید  مساعدت  بدون  که   است   توانمند
  سرباز   اتحاد  از  است،  انتظار  مورد  ازاتیامت   از  شتریب  اتحاد،  از  یناش   تعهدات  بار  که  دهد

هم    موازنه قواابزار اتحاد برای برقراری    یریکارگبه(.  303- 308:  1384مورگنتا،  زند )یم
در میدان سیاسی و هم در میدان جنگ پیوسته از سوی بازیگران اروپایی دنبال شد. پیمان  
تیلسیت بین فرانسه و روسیه به همان اندازه که برای دو طرف سودمند بود برای جنگ  

واقع در این پیمان هم    جز ضرر برای طرف ایرانی چیز دیگری نداشت. در  ایران و روس
ها برای  وی فرانسه راحت بود و هم فرانسویخیال روسیه برای تصرف مناطق قفقاز از س

بابت روسیه راحت شد  جنگ علیه انگ (. در آن Amini, 1999: 109)لیس خیالشان از 
و از این راه   ،از معطوف باشد تا افغانستانداد نگاه روسیه به قفقمقطع انگلیس ترجیح می

بعد از عهدنامه تیلسیت هیچ تعهدی    تنهانهکند. لذا    نیتأمامنیت مستعمره خویش را بتواند  
ها را به تصرف قفقاز تشویق  ها نکردند بلکه روسبرای کمک به ایران در جنگ با روس

دیدند موقتاً  لبی در شرق میطکه پیروزی در غرب را مقدمه توسعهها نیز  فرانسوی. نمود
 ها تنها ماند.ها دادند و ایران در جنگ با روسبا روستن به سازش 

ناپلئون از نیروهای متحدین شکست خورد و از امپراتوری    1814در آوریل    کهیهنگام
گور اوزلی به دولت متبوع خود  رس تبعید شد    سنت هلنفرانسه استعفا داد و به جزیرة  

 نوشت: 
تبعید شده و سرحدات هندوستان تأمین گردیده   سنت هلنئون به جزیره  »چون ناپل

است و خطری متوجه آنجا نیست بهتر است ایران در همان حال توحش و بربریت  
وقتی مأموریت وی در    نیباوجودا  (.223-230:  13۷5«)هوشنگ مهدوی،  باقی بماند

عازم   روسیه  راه  از  و  یافت  خاتمه  با    کشورشایران  را  وی  ایرانی  مقامات  گردید 
لکساندر اول اوزلی اتشریفات مجللی تا سرحد روسیه بدرقه کردند. در سن پترزبورگ  

درجه   نیتریخدماتی که به روسیه انجام داده بود عال  را به حضور پذیرفت و به علت 
او در توصیف خدمات اوزلی گفت: »من از دیدن کسی    را به وی داد.  نشان سنت آندره

ای را در مذاکرات صلح با ایران به من ایفا کرده است بسیار  که چنین خدمات شایسته
 (. Reynolds,1846: cxxix-ccخوشحالم« )



 | 16مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 16

 ترتقویت قدرت کشور ضعیف
  نیا. است ترفیضع  کشور قدرت شی افزا  دولت،  چند   قدرت  در  توازن  جادی ا  گر ید  وهیش
  ی حد   به  را  خود  قدرت  ب«» بازیگر    نخست:  نمود  اعمال   توانیم  قی طر  دو  به  را  وهیش

. دوم برعکس و ردیگیم یش یپ آن بر ای شود،یم  برابر الف«»  قدرت با که  دهدیم  شیافزا
  ی واحد  استی س  که  یگری د  یهادولت  یتمام  قدرت  با  را  خود  قدرت  «ببازیگر »  اینکه؛
  قدرت   با  را  خود  قدرت  زی ن  الف«»  حالت  نیا  در  کند،یم  بیترک  دارند،  الف«»  به  نسبت

:  1384)مورگنتا،  کندیم بی ترک  دارند، ب«» قبال  در یواحد استیس که ییهادولت همه
308-303.) 

در جنگ ایران  از شکست  گلستان،  پس  قرارداد  تحمیل  و  و روس  ایران  اول  های 
بین خود و روسیه ترجیح داد تا به بازیگر شکست خورده    موازنه قواانگلستان برای حفظ  

توانست  که میدر جنگ نزدیک شده و قدرت آن را افزایش بخشد. این کار عالوه بر این
ا و طمع بیشتر طرف  هیتان و هند راحت سازد جلوی پیشروخیال لندن را از بابت افغانس

 (. 34:  13۷3)رائین،   گرفتروس را نیز می
عقاد عهدنامه گلستان دولت انگلیس وزیر مختار  نا  از   پسسال    دویعنی    1814در پائیز  

به تهران فرستاد. الیس قرارداد دیگری با میرزا شفیع خان    1هنری الیس   جدیدی به نام سر 
ت. تنها فرقی که  امضا کرد که به عهدنامه تهران مشهور اس  1814نوامبر    14صدراعظم در  

که روابط دو کشور را با   بود این   شتعهدنامه تهران با معاهدات قبلی ایران و انگلیس دا 
ناپلئون   ب  بوجوداوضاعی که پس از سقوط  ود تطبیق داد. طبق این قرارداد دولت  آمده 

انگلستان متعهد شد که اگر میان یکی از دول اروپایی و ایران جنگ شود سالی دویست  
هزار تومان کمک مالی به ارتش ایران بدهد مشروط بر اینکه دولت ایران متجاوز نباشد  

 ,Jones)  ندطرف بماها رخ دهد بیجنگ بین ایرانیان و افغان  کهیدرصورتو قبول کرد  

اطالع و نظر نمایندگان    مقرر شد که سرحدات قطعی ایران و روسیه با  ضمناً  (.10 :1832
 سیاسی انگلستان تعیین گردد.

 ل ئهای حاِایجاد دولت
های بزرگ برای حفظ موازنه و جلوگیری از وقوع جنگ  یکی دیگر از ابزارهای قدرت

)دوئرتی  است  خود و دولت رقیب    های مستعمرههای حائل در بین سرزمینایجاد دولت

 
1. Sir Henry Ellis 
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به عبارتی کشور حائل دولت ناتوانی است که میان دو کشور    .(۶8:  13۷2و فالتزگراف،  
گیرد. کار اصلی کشور حائل این است که این دو قدرت عظیم را  بزرگ متخاصم قرار می

:  13۷8،  زادهها بکاهد )سیفدارد و در نتیجه از خطر تصادم میان آناز یکدیگر دور نگه  
برای انگلستان ایران سرزمین حائل بین روسیه و مستعمرات این کشور در هندوستان  (.  58
لذا در عهدنامه تهران عالوه بر اینکه دولت انگلیس از دولت ضعیف ایران حمایت    ؛بود

ی در  طرفیبالم  نظر گرفت. اع  دولت حائل نیز در   عنوانبهسیاسی به عمل آورد آن را  
افغانجنگ   ایرانیاحتمالی  و  ایران و روسیه  ها  تعیین مرزهای  برای  پادرمیانی  نیز  و  ها 

 بخشی از این تاکتیک بود. 
اساس حفظ استقالل و   به همین مناسبت از این تاریخ به بعد سیاست انگلستان بر

تجاوزات روس مقابل  در  ایران  درع  ،گرفت  شکلها  حاکمیت    کردسعی می  حال نیاما 
در    کشورتواند خطری برای منافع آن  نتا    دارندنگهاقد قدرت عمل  فیف و  ایران را ضع

ولزلی  مارکی  عقیده  به  کند.  ایجاد  هندوستان  و  هند  1افغانستان  سابق  ایران   ،فرماندار 
  ( 13۷5هوشنگ مهدوی،  باشد )ه تجاوز به هند  یاولین خط دفاعی عل  عنوانبهبایست  می

برای حفظ    ک دولت حائلی بود و ایران از نظرش    انگلستان این سیاست را پذیرفتهدولت  
 .رفت سرحدات هند به شمار می

برداری از منابع  ها تنها به فکر بهرهانگلیسیوین،    1815به گفته ترکان »بعد از قرارداد  
  قارهشبهبود هند و    لنگرانداختههای بادآورده امپراتوری بودند. جایی که انگلستان  و ثروت

ر  شد از طریق اتحاد با دیگر کشورهای قدرتمند مثل روسیه، دیگ  بود و هر وقت الزم
کرد تا به منابع و منافع خودش دست پیدا کند«)ترکان،  کشورها را قربانی اتحاد خود می

ها تکیه کرد و از  چندین نوبت به انگلیسی( ایران یکی از این قربانیان بود که در  13۷1
 بابت اتحاد با انگلیس چیزی عایدش نشد. 

 دیپلماتیک  گسترش مذاکرات
ای در  همدیگر  با  اروپایی  کشورهای  مذاکرات  از  یا  بخشی  مستعمرات  سر  بر  مقطع  ن 

اطالعی از  رهایی همچون ایران هم به دلیل بیخارج از اروپا بود. کشودر  هایی  سرزمین
-بهره بودند. بیاز این ابزار بی  عمالًل ضعف قدرت  اوضاع جهان و اروپا و هم به دلی

بود که نمایندگان و سفیران کشورهای اروپایی با توجه    یا گونهبهاطالعی از اوضاع جهان  

 
1. Marquess Wellesley 
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کردند و پس از چند ماه به  به منافع خود در ایران، اخبار تحوالت اروپا را یا مخفی می
می گزارش  ایران  میشاه  ایران  دربار  به  را  دروغ  اطالعاتی  و  اخبار  یا    د؛دادندادند 

با    هاآنشاه را نسبت به فرانسویان و انقالب    ها چنان ذهن فتحعلینگلیسیا  مثالعنوانبه
  1805شده پُر کرده بودند که وقتی ژوبر، نماینده دولت فرانسه به ایران آمد ) اخبار تحریف

احوال شما چطور است؟ چرا شما پادشاه خود »م(، شاه در اولین برخورد از او پرسید:  
 (.4۷ /1 ،13۷۷،  سپهر) را کشتید؟«

فرانسویان نیز در مقابل برای جلب نظر شاه و نشان دادن نیرو و قدرت ناپلئون و لزوم  
اغراق کرده و در شاه تأثیرگذار بودند که شاه به یکی از نمایندگان    یا اندازهبهدوستی با او  

-بناپارت گفت: »برای چه ناپلئون یکی از برادران خود را به تخت امپراتوری روسیه نمی
د؟ آن وقت ما دوست و با یکدیگر همسایه خواهیم شد. یا اینکه شاید خیال دارد آن نشان

آنان را از دنیا   را میان فرانسه و عثمانی و ایران قسمت کرده، بدین ترتیب دست ظلم 
 (. 1۶8: 1381بوشاسب،) کوتاه کند«

مواد  موریر از طرف سفیر انگلیس که با سفرا و وزرای ایران به مدت چند ماه درباره 
اطالعی وزرای ایران  نویسند: »بیکردند میمختلف »عهدنامه مفصل« بحث و گفتگو می

بین نادانی  از حقوق    هاآنالملل و طریقه بحث درباره مسائل مهم سیاسی و بخصوص 
کردیم، حتی اگر خیلی واضح  اشکال بزرگی در پیشرفت کار بود. به هر درخواستی که می

فک و  بودند  مشکوک  م بود،  که  یر  پیچیده  حتماًکردند  نمیمعنای  که  دارد  و ای  فهمند 
 (. 1۶۹: 1381)بوشاسب،  دادند«بدون مشاجره به تقاضای ما تن نمی وقتچیه

کردند،  زنی مسائل بین خود را حل میهای اروپایی با مذاکره و چانهکه دولتدرحالی
ها را به  سایر دولت  دِل  ،لطفتواند با هدیه دادن و اظهار  که میکرد دربار ایران تصور می

فتحعلی شاه   در  را  رفتار  این  بارز  نمونه  آورد.  تصور  دید.  توان  میدست  فتحعلی شاه 
  هایسرزمینها را حاضر به استرداد  روس  ،کرد خواهد توانست با مالیمت و دوستیمی

د با  به میرزا ابوالحسن خان شیرازی مأموریت دا  1814قفقاز نماید. به همین جهت در مه  
به دربار روسیه برود و تحت عنوان مبادله اسناد مصوبه  بهاگراندو زنجیر فیل و هدایای 

،  1344)نفیسی،   االت قفقاز کند یتزار روسیه را راضی به استرداد ا  ،عهدنامه صلح گلستان
شون متحدین  قلکساندر اول به همراه  ااین ایام  مقارن    (.۷۶۶۹/  ۹،  1385؛ هدایت،  80:  2ج  

سفیر ایران مجبور شد تا  و  پاریس شده و مدتی در پایتخت فرانسه اقامت داشت    وارد
برگشت و در    د تا اینکه عاقبت تزار به پایتختصبر کن  پترزبورگ مراجعت وی به سن  
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ی  میرزا ابوالحسن خان را به حضور پذیرفت. وقتی سفیر ایران تقاضا  1814دسامبر    20
)آقازاده،   خشک و رسمی به او جواب منفی داد  طوربهزار  تفتحعلی شاه را مطرح کرد  

المللی  دلیل درک شرایط بینجالب اینکه در زمان انعقاد قرارداد گلستان به    (.21:  13۹۷
لی در موقع  زاو  گورو هجوم فرانسه به روسیه و جنگ فرانسه با انگلستان و روسیه، سر  

بین ایران و روس وعده صریح داده بود که ایاالت قفقاز ایران را    ستانگل  معاهدانعقاد  
به    ازآنجاکهاما   لیم خواهد نمودس دولت ایران ت ه  بو  ها پس گرفته  سدولت انگلیس از رو

دلیل پیروزی روس و انگلیس در برابر فرانسه و شرایط به وجود آمده پس از کنسرت  
  تن ندادندهیچ یک از تقاضاهای ایران  شتند به  دیگر هیچ احتیاجی به ایران ندا   عمالًاروپا  

 (.245- 230: 1353)محمود، 
و  ا  اما همچنان ادامه پیدا کرد.  فایده بودبی  اگرچه  فتحعلی شاههای دیپلماتیک  تالش

، روسیه  همیرزا ابوالحسن خان شیرازی را به کشورهای اروپایی فرستاد تا سیاست جابران
رزا  ی نماید. مرسانده و حقانیت ایران را ثابت    کشورهاتزاری را به اطالع پادشاهان این  

با سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی، فرانسوای اول امپراتور    1818ابوالحسن خان در پاییز  
ها  مظالم روس  جاهمهمالقات کرد و در    پادشاه فرانسه و پرنس ولز  هجدهم  اتریش، لویی

  در پیمان اتحاد مقدس با  غالباً ولی چون پادشاهان مزبور   ؛را نسبت به ایران تشریح نمود
های سفیر ایران  به گفته  کی چی همشترک داشتند    عفمزبور منا  کشورروسیه متحد بوده و با  

قفقاز به   رفتهازدستوقعی ننهادند و آخرین امید پادشاه قاجار در مورد استرداد ایاالت  
وصیه کردند دولت ایران راه مدارا با روسیه  حتی طرف انگلیسی به او ت   یاس مبدل گردید.

، 1354طاهری،  ندهد )ی نیرومند هاروسرا در پیش گیرد و به خاطر مرز بهانه به دست 
 (.2۷: 135۹؛ ترنزیو،  1۶/ 2

 نگ توسل به ج
  باشد  داشته  وجود  شرطشیپ   دو  زمانی که  هر  واق  موازنه   سیاست  دی گویم  اطمینان  با  والتز

  از   پر  نظام  اینکه  دوم  و  باشد   آنارشیک  نظام،  نظم  اینکه  یکی:  آمد  خواهد  وجود  به
نظام    ازآنجاکه  (.Waltz, 1979:121)  باشند  بقاء  دنبال   به  که  باشد  واحدهایی اساس 

افزایش قدرت خود هستند    به دنبال ها همواره  ملل بر آنارشی استوار است و دولت البین
  عنوانبهها همواره از جنگ  دولت.  خوردبرهم بموازنه در بسیاری از مواقع ممکن است  

های علیه فرانسه  کنند. جنگموازنه را احیا نماید استفاده می  تواندیمای که  خرین گزینهآ
ها این  دید نمونه بارز این موضوع بودند. نکته مهم در جنگکه منجر به گنگره وین گر
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به منظور حفظ   به عمل میبود که  نابودی طرف    آمدسیستم موازنه قوا کوشش  از  که 
ائتالفمغلوب جلو در  بود  برای  گیری شود، چون ممکن  از کشور مغلوب  بعدی  های 

 .(204:  13۷0حفظ موازنه استفاده شود )مقتدر، 
همان ماه بطرف فرانسه استعفا داد و در بیستم    پادشاهیاز    1814  لیآور  11ناپلئون در  

از الب   1815فوریه   2۶در   .بود فتوق جزیره الب حرکت نمود و قریب دو ماه در آنجا م
ور فرانسه  ت رساند و بار دیگر خود را امپرا ه پاریس  س خود را بار م  20حرکت نموده در  

د  صاین بار سلطنت او فقط یک  .زیر پرچم او گرد آمدند  مجدداًه  س قشون فران  و  اعالم نمود
ا به جزیره در جنگ واترلو شکست خورد و او ر  1815و ناپلئون در سال  روز دوام داشت  

توسل به جنگ ممکن است از سر اضطرار صورت گیرد، یعنی   سنت هلن تبعید نمودند.
هایی که در کفه دیگر موازنه قرار دارد صاحب  یابد که یکی از دولتموقعی جریان می

 (. 5۷:  13۷8زاده، سیفسازد )قدرت اضافی شود و موازنه را مختل  
مارس    کهنیهم جزیره  1815در  از  و    بال  ناپلئون  مراجعت  فرانسه  به  و  گریخت 

را عوض    را آغاز کرد تزار و مقامات روسی ناگهان لحن خود  روزه خود  سلطنت صد
پیش گرفتند و حتی الکساندر  در  ت به میرزا ابوالحسن خان  بسنمی  الیکرده و روش م

ش که قوی  و   به  هاًافاول  داد  فتوحات    ل  از  ترس  قسمتی  بدهد.  قفقاز پس  در  را  خود 
حعلی شاه با یکدیگر متحد شده و از  فتون و ناپلئ از این بود که مبادا یکبار دیگر  اهوسر
اما آخرین ائتالف دول اروپایی علیه ناپلئون ؛  جانب آن کشور را مورد حمله قرار دهند  ود

عی امپراتور فرانسه گردید. وقتی  طو شکست ق  1815ن  وئژ  18در    واترلومنجر به جنگ  
  بار کی  شد  هلن تبعیدناپلئون برای همیشه از صحنه سیاست خارج شد و به جزیره سنت  

ها تغییر کرد و با خشونت به میرزا ابوالحسن خان اظهار داشتند اراضی  ه روسروی  دیگر
 ک وجب آن ی و دولت ایران نباید امید استرداد حتی    شدهاشغال از با رضایت سکنه آن  قفق

را هم داشته باشد. میرزا ابوالحسن خان پس از دریافت این جواب قطعی راه تهران را  
 .(230- 210: 1353محمود، گرفت )پیش 

 در امور داخلی مداخله
هایی مانند  کامل کشورها است حقوقدانان نظریهحفظ موازنه قوا مستلزم استقالل    ازآنجاکه

. این اصول در ابتدا  اندکردهرا تحکیم و تکمیل    و عدم تجاوز  مداخلهعدمحاکمیت، اصل  
به کشورهای کوچک، نخست    جی تدربهبعدها  اما  های بزرگ اروپایی بود  شامل دولت  فقط

اما تا آن زمان  ؛  در اروپا و سپس در آمریکای التین و سایر نقاط جهان نیز تسری داده شد
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شد با  بود و هر زمان نیاز میحترم ندر آسیا و آفریقا م  ژهیوبهحاکمیت کشورهای کوچک  
می نقض  مداخله  این  اصل  دلیل  موضوع    مسئله گردید.  این  نقش    گشت یبازمبه  که 

رفت که  یک نقش منفی بود زیرا خطر آن می  کشورهای کوچک در سیستم موازنه قوا
را متصرف شوند و این امر موجب برهم خوردن موازنه قوا شود    هاآنکشورهای دیگر  

 .(204  :13۷0)مقتدر، 
م این  عالوه بر انگلیس به روسیه ه 1815الملل بعد از شرایط موازنه قوا و روابط بین

از درگیری داد که  را  فارغ و  اجازه  اروپایی  عثمانی و دیگر    یسوبه پیروز شود و  های 
در  مناطق جنوبی و جنوب شرقی خود لشکرکشی کند. به همین خاطر امپراتور روسیه  

را به ایران فرستاد تا از  فقاز  قملوف فرمانده کل نیروهای  یر ژنرال آلکساندر    181۷ژوئیه  
تقاضای دیگر  .  دولت عثمانی حمله نماینده  بو  وی متحد شده    که با  نمایدایران دعوت  

خراسان    و  استرآباد  سیه ازرو  شونق لوف این بود که شاهنشاه ایران اجازه بدهدرمیژنرال  
ور تقاضا  ت بعد نماینده امپرا   .(5۹:  13۹2)رشتیانی،    ده بروولکت خیو به ممعبور نموده  

رهای تجارتی  کا تا به  باشد مقیم رشت  در وسول رنسدولت ایران اجازه دهد ککه نمود 
  منصبان صاحبه تقاضا نمود شاهنشاه ایران اجازه دهند در خاتم. رعایای آن دولت برسد

  آزردهدل   شاه  موردتوجه  هااین پیشنهاد   .روس قشون شاهنشاهی را تعلیمات نظامی بدهند
  و یرملوف دست خالی تهران را ترک کرد. ایران نیز که امید خود از   واقع نگردیدایران  
شاید    روسیه از قفقاز را از دست داده بود این بار رو به دربار عثمانی آورد  یپوشچشم

  های عثمانیاما مشکالت داخلی در سرزمین؛  ای علیه روسیه شکل دهدبتواند اتحاد تازه
ناکام گذاشت  و اختالفات متعدد دو کشور نیز  )آتش و صالحی،    عمالً این سیاست را 

1384  :۹0 .) 

 ذ های نفوایجاد حوزه
ران در نظام موازنه قوا تحمل  از سوی سایر بازیگ  عموماً ها انباشت قدرت از سوی دولت

. لذا وقتی یک  کندسوق پیدا  یقطبتک یسوبهتمایل ندارند که نظام  هاآنزیرا ؛ شودنمی
؛  کنددر نظر دیگران تهدیدآمیز جلوه مینماید  زیگر شروع به افزایش قدرت خود میبا

تر از قدرت خود برای  ه این اطمینان برسند که دولت قویتوانند بنمی  گاهچیهها  زیرا آن
 ,Waltz)  نباشد  هاآناستفاده نخواهد کرد و یا تهدیدی برای امنیت و بقای    هاآنتجاوز به  

این ضعف قدرت خ(. پس سعی می58-69 :1979 به نحوی  نمایند. کنند  را جبران  ود 
با رقیب بر سر آن، یکی از   رسیدن به اجماعی  های نفوذ در سایر کشورها وایجاد حوزه
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اندیشند. تعیین مرزهای ایران و روسیه  های بزرگ به آن میهایی است که قدرتحلراه
امضای عهدنامه    هنگامکه در قالب اصل فوق انجام شد.    استدر قفقاز یکی از مواردی  

از تعیین خط مرزی بین دو کشور    المقدوریحتد به خرج دادند که  عمها ت گلستان روس
ت  فقها هم که واسطه انعقاد این عهدنامه بودند با این موضوع مواخودداری شود. انگلیسی

تعیین سرحدات بین ایران و روسیه را    1814نوامبر    25  در داشتند و در عهدنامه تهران  
 (.1۶4- 1۷۶:  1383)امیراحمدیان،    منوط به نظر و اطالع نمایندگان سیاسی خود نمودند 

 های بدفرجام ایران و روسیه گردید.دور دوم جنگو  ین امور موجب اختالفات مجدد  هم
و خطر ناپلئون    انگلستان و روسیه در صحنه اروپادر کل بخاطر مصالحی که در روابط  

برای هر دو کشور وجود داشت دو کشور در امر تعیین نشدن مرزهای ایران و روسیه 
 داشتند.وزه نفوذ دیگری را محترم میدود حتوافق داشتند و ح 

 گیری نتیجه
را رقم زد  نوزده  ساز در قرن  از روسیه در دو جنگ مهم و سرنوشتشکست ایران    آنچه

از این دو    ترمهمهای نبرد نبود بلکه  مالی جبهه  نیتأمناکافی و یا عدم  تنها توان نظامی  
الملل از سوی شاه و درباریان نو عدم درک روابط بی  اطالعیبیالملل و  وضعیت نظام بین

در نوبت اول به فرانسویان و نوبت   ژهیوبه مردان به بیگانگان؛  ایران بود. تکیه شاه و دولت
الملل بعد از کنسرت اروپا در  اوضاع نظام بین دوم به انگلستان و عدم شناخت صحیح از

های عظیمی  ز بخشگین را تحمل و برای همیشه اباعث شد که ایران دو عهدنامه نن  1815
از سرزمین خود چشم بپوشد. فتحعلی شاه قبل از شروع جنگ دوم ایران و روس فارغ  
از درک توان نظامی و متحدینی که روسیه بعد از کنگره وین در اروپا برای خود به دست  
آورده بود به هوای اینکه توانستند بر نیروهای عثمانی چیره شوند و بغداد را محاصره  

  که یدرحال  دریگ  بازپسرا    رفتهازدستین فکر بود که خواهد توانست مناطق  کنند در ا
نتیجه برعکس شد و در جنگ دوم همانند جنگ اول ایران شکست خورد و عالوه بر 

ها از قواعد  گر ایرانید. از مناطق مهم شمالی را از دست دا تلفات چندین ناحیه دیگر ا
در بین کشورهای اروپایی اطالع داشتند و    قوای حاکمموازنه  الملل و  حاکم بر نظام بین

توانستند درباره تداوم  کردند آنگاه بهتر مینگ در اروپا را دریافت میاخبار ج  موقعبهیا  
 یا خاتمه جنگ تصمیم بگیرند. 
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 و مآخذ: منابعفهرست 

طالعات مهای ایران و روسیه و جدایی قفقاز از ایران«، (. »جنگ1383امیراحمدیان، بهرام ) -
 .184-151، صص 4۶، شماره 4، دوره 13، سال آسیای مرکزی و قفقاز

، به تصحیح محمد اسماعیل تاریخ منتظم ناصری(.  13۶3اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )  -

 ، تهران. 3 جلد رضوانی،

 ، تهران: ابرار معاصر تهران.تنها ابرقدرت(. 1382ایکنبری، جی. جان ) -

ی ایران  هاجنگلی بر نقش سرگور اوزلی در پایان دوره اول (. »تحلی13۹۷آقازاده، جعفر ) -

 . 28-1، صص 2، شماره 2، سال مطالعات تاریخی جنگ و روسیه«، 

اهمیت آرشیوهای عثمانی برای مطالعه در ایران (. »1384آتش، صبری؛ صالحی، نصراهلل ) -

 .۹۶-۷۹صص ،  35ماره ش، ۹، سال فصلنامه تاریخ معاصر ایرانعصر قاجار«، 

- ( عباسقلی  ارم(.  1382آقاقدسی،  امور  گلستان  وزارت  انتشارات  و  چاپ  مرکز  تهران:   ،

 خارجه. 

 ، تهران: سمت. 18۷0-1۹45الملل: تاریخ روابط بین(. 1384بزرگمهری، مجید ) -

(. »بررسی تاریخ روابط خارجی ایران با غرب در اوایل دوره  1381اهلل )بوشاسب، فیض -

 . 1۶5 -1۷5، صص12، ش3س ، فصلنامه مصباحقاجار«، 

، الملل در عصر نوینجهانی شدن سیاست: روابط بین(.  1383)  و ی استبیلیس، جان، اسمیت،   -

 تهران: ابرار معاصر تهران.

 ، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران: امیرکبیر. تاریخ جهان نو (. 13۹2پالمر، رابرت روزول ) -

ی روابط سیاسی ایران و انگلیس در عصر ریگ شکل(. »نقش هند در  13۹0پیری، محمد ) -

 .13۶-11۷، صص ۷، شماره 3، دوره قارهشبهمطالعات فتحعلی شاه قاجار«، 

)بخشتاج - احمد  در  سیاست (.  13۶2،  انگلستان  و  فرانسه  تزاری،  روسیه  استعماری  های 
 ، تهران: اقبال.ایران

فصلنامه اطالعات  »نگاهی گذرا به ژئوپلتیک جهانی دو قرن اخیر«،  (.  13۷1ترکان، اکبر ) -
 .10-۶، صص 5، شماره  2، دوره جغرافیایی سپهر
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- ( پیوکارلو  افغانستان(.  135۹ترنزیو،  و  ایران  در  انگلیس  و  عباس  رقابت روس  ترجمه   ،

 آذرین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

، ترجمه وحید بزرگی، تهران: المللوابط بینهای رنظریه(.  13۷5)  گرانیددویچ، کارل و   -

 موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.

، ترجمه  المللهای متعارض در روابط بیننظریه(.  13۷2رابرت )دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف،   -

 ، تهران: قومس. 1علیرضا طیب و وحید بزرگی، جلد 

 تهران: جاویدان.، انگلیس در ایران رانیبگ حقوق(.  13۷3رائین، اسماعیل ) -

(. »دیپلماسی در میانه دو جنگ: سفارت ژنرال یرملوف به ایران و  13۹2رشتیانی، گودرز ) -

 .۷4-55، صص 12، شماره ۶، سال مطالعات اوراسیای مرکزیدستاوردهای آن«، 

گلستان، قرارداد متارکه جنگ یا عهدنامه    نامهموافقت (. »13۹0زرگری نژاد، غالمحسین ) -

 . 55-3۷، صص 10، شماره 3، سال ات تاریخ اسالممطالعقطعی؟«، 

) ژوبر،   - پروب  امیلین  آمده  یر  ارمنستان  مسافرت  (.1322پی  و  ایران  محمود به  ترجمه   ،

 هدایت، تهران: تابان. 

لسان   - محمدتقی  )سپهر،  پایان  (.  13۷۷الملک  تا  آغاز  از  قاجاریه  تاریخ  التواریخ:  ناسخ 
 شید کیانفر، جلد اول، تهران: اساطیر. ، به اهتمام جمسلطنت فتحعلی شاه قاجار

- ( تادیوس  ویتوخوسکی،  شکل(.  1381سه  روسیه؛  یک  آذربایجان  در  ملی  هویت  گیری 
 ، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان. جامعه مسلمان

 ، تهران: نشر دادگستر. المللاصول روابط بین(. 13۷8) نیدحسیسزاده، سیف -

، مصحح ناصر افشارفر،  والقرنین، جلد اول نامه خاقانتاریخ ذ(.  1380)  اهللفضلشیرازی،   -

 تهران: انتشارات کتابخانه موزه فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

 ، تهران: سمرقند.چکیده تاریخ تجزیه ایران(. 1380طالع، هوشنگ ) -

، تهران: انجمن  تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس(.  1354طاهری، ابوالقاسم ) -

 ملی. آثار 

 ، تهران: شرکت نشر و پخش.فرهنگ علوم سیاسی(. 13۶۹علی بابایی، غالمرضا ) -
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،  (1۹۷8-1۹35تاریخ روابط اروپا از انقالب فرانسه تا زمان ما )(.  134۶فیشر، هربرت. ال ) -

 : دانشگاه تهران. تهران ترجمه وحید مازندرانی،

 ، تهران: سمت. لل الماصول سیاست خارجی و سیاست بین(. 13۹1قوام، عبدالعلی ) -

- ( محمدعلی  علیزاده،  نقی؛  جدید(.  138۷لطفی،  قرون  در  اروپا  تحوالت  تهران: تاریخ   ،

 سمت. 

، ترجمه رشید تاریخ قرن هیجدهم و انقالب کبیر فرانسه(.  1382ماله، آلبر؛ ایزاک، ژول ) -

 یاسمی، تهران: امیرکبیر. 

- ( محمود  و  (.  1353محمود،  ایران  سیاسی  روابط  نوزدهمتاریخ  قرن  در  ، چاپ انگلیس 

 چهارم، جلد اول، تهران: اقبال. 

 ، تهران: امیرکبیر. مسائل ایران و عراق(. 13۶۹مشایخی فریدونی، آذرمیدخت ) -

 ، تهران: سمت. المللنیبی روابط هاهینظرتحول در (. 1385مشیرزاده، حمیرا ) -

 مفهرس.، تهران: الملل و سیاست خارجیسیاست بین(. 13۷0مقتدر، هوشنگ ) -

، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت هاسیاست میان ملت (.  1384مورگنتا، هانس جی. ) -

 امور خارجه. 

 ، تهران: بنیاد. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر(. 1344نفیسی، سعید ) -

 مس. ، تهران: قو تحوالت روابط بین الملل: از کنگره وین تا امروز(.  13۷4زاده، احمد )نقیب  -

- ( گرنت  رابرت  ایران(.  1348واتسن،  تهران: تاریخ  مازندرانی،  وحید  غالمرضا  ترجمه   ،

 امیرکبیر. 

- ( رضاقلی خان  ناصری(.  1380هدایت،  الصفای  ، مصحح جمشید ۹، جلد  تاریخ روضه 

 کیانفر، تهران: اساطیر. 

تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوران صفویه  (.  13۷5هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ) -
 ، تهران: امیرکبیر. (1۹45-1500دوم )تا پایان جنگ جهانی 

ساز تغییر رویکرد  های ایران و روس زمینه(. »جنگ1388یحیایی، داوود؛ ماهینی، فاخته ) -
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Abstract 
The history of Iran and Russia is tied to two wars and two 
infamous Gulistan and Turkmenchay treaties. Although these 
wars began for some domestic reasons in both countries but 
international events affected their beginning and end as well. The 
question arising here is how developments in Europe, such as the 
rise of Napoleon, and especially the attempt by European 
countries to establish a system of balance of power, influenced the 
first round of Russo-Persian wars. The main hypothesis of the 
present study, carried out taking a descriptive-analytical 
approach, is that the system of balance of power in Europe caused 
European actors to negotiate and bargain over colonies or other 
small states to capture a land or parts of it instead of confronting 
each other in Europe. The research findings show that the British 
effort for the containment of France and establishing a balance of 
power in Europe, as well as protecting its interests in India, 
provided Russians with an opportunity to occupy and capture 
parts of Iran without the presence and intervention of a third-
party opponent.  
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