
 
 
 
 

 

 *فتح هرات و عیشی که منقص شد

 امیر سعید الهی 

 

شمرده کننده مهم و تعیین سالیناصری  دوراندر تاریخ  .ق 1273سال 

س از پم( بود که شهر هرات  1856صفر همین سال )اول نوامبر  25شود. در می

ن قشو شاه قاجار میانسالها محاصره و جنگ و نبرد که از اواخر زمان فتحعلی

 السلطنهسامسلطان مرادمیرزا ح تالش سرانجام با ،آغاز شده بود نهااغو اف ایران

 ایران عظیمی در سراسر خاک ةاین فتح ولولخبر عموی ناصرالدین شاه فتح شد. 

از  یز سرنو دربار ناصری ای کشاند برپا کرده و مردم را به جشن و شادی گسترده

 :تا بدان حد که رفتشناخت و تصمیم به تاخت و تاز بیشتر گپا نمی

فه دارالخاله حضرت شاهنشاه ... فرمان داد تا عساکر ممالک محروسه ب»

 ورند بکارزار گردند و به افغانستان یورش  ةر شوند و از همه جانب ساختضحا

م تصمی قصد دهلی و کلکته ،جانب هندوستان راه برگیرند و از سند و پنجابه ب

لمای هند درافکنند ... حتی ع در بالددهند و تخلخل در جبال سند و تزلزل 

 .(1)«ایمممالک محروسه نیز ... معروض داشتند که حکم جهاد داده

سال  االول همانفتح هرات به دربار ایران در دوم ربیع ةرسیدن مژد 

                                                           

 * . کارشناس علوم سیاسی.
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صد و کی» آنچنان که وجود آورده درباریان بو در میان شاه  بسیاریخوشحالی 

یاورها و سلطانهای افواج و سربازانی که رشادتی  پنجاه قطعه نشان طال و نقره به

هرات نیز به  تخوانین و سرداران و فضال و قضا ...نموده بودند مرحمت شد

خلعتها و نشانها سربلند شدند و هفتاد هزار تومان وجه نقد به جهت مخارج و 

مور به هرات انفاذ شد ... و جناب میرزا أمردم هرات و سپاه م ةانعام و مساعد

ل به همایون مکلّ مثالبی عیدخان وزیر امور خارجه به یک قطعه نشان تمثالس

 .(2)«ین مفاخرت گردیدرالماس ق

بار  حضرت شاهنشاه»االول مین مناسبت قرار شد که روز چهارم ربیعه به

یت حضور آمده محمدت و تحه تا به تهنیت فتح هرات امنای دولت ب عام دهد

کرد  صای روی داد که عیش شاه را منقحادثه ارگیرودولی در این  «.عرض دهند

 در پنج شاهالدین میرزا اولین ولیعهد ناصرالدینناگهانی معین درگذشتو آن 

ه هان هماز این رو ناگبود که در همان روز موعود بار عام روی داد. و سالگی 

ن خاصا»ولی پس از چند روز عزاداری مقرر شد که  جشنها به عزا تبدیل شد

 «.االول به پیشگاه همایون رخصت حضور فرمایندرا روز هفتم ربیع درگاه

از مآثر تدبیرات و نتایج »فتح هرات را  ةاز سوی دیگر، شاه که مژد

 ةجام هیک جبّ»دانست صدراعظم یعنی میرزا آقاخان نوری می «تحریرات

 جواهر ثمین ازه ع بآن سمور اعلی و چهل بند مرصّ ةگرانبهای کشمیری که بطان

الدوله یعنی قاتل امیرکبیر به توسط حاجی علیخان حاجب« آن آویخته بود

تعمیرات عتبات عالیات  نیز برایده هزار تومان وجه نقد  .کردصدراعظم موهبت 

ع به حاجی محمدمیرزا که فتح اختصاص یافت و یک عدد عصای سر مرصّ 

باشی که چهار مهرات را پیشگوئی کرده بود و دو صد تومان به میرزا رضای منجّ
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 گسه شب ار»ماه پیش از آن، زمان این فتح را تعیین کرده بود اکرام رفت و 

سور و سرور  هرا چراغان کرده و ب مبارکه و میادین و بساتین و عمارات

االول هم مراسم سالم عام و جشن ربیع 17و صد البته که روز .  (3)«گذرانیدندمی

 ةفرید ةای میرزا سیدرضای قزوینی و قصیدغرّ ةو چراغانی برپا شد که با خطب

 الشعرا همراه بود.شمس

کند. او  سیده بود که شاه از خودش هم قدردانیراینک زمان آن فرا        

 داد. یعنییمبه آنها  نشان تمثال همایون  برای قدردانی از رجال و امرا معموالً

به  همین نشان راگاه ن شده بود و خودش هم گهنشانی که به تصویر او مزیّ

ته ه البکخودش فراهم آورد   یاخواست که نشانی بربار میزد. اما ایناش میسینه

نیون روحا او را در نزد علما و ةهحال وجو در عین او باشد ةتنها ویژو  همتابی

 زیاد کند و مردم را هم به تحسین خود وادارد.

وقات اغالب »شاه که  برای این منظور ناصرالدینرضاقلی هدایت  تةبه نوش

توسلی  ع()حضرت شاه اولیا امیرالمومنین علی بن ابیطالبه صورت و معنی به ب

ارک ل مباند در این وقت که خبر این فتوح گوشزد گردید تمثال شمایکامل داشته

مان االیام از روی شمایل مبارک اصلی در زحضرت شاه والیت را که از قدیم

ت این دول ةد و از خزاین ملوک سلف به خزینحیات آن حضرت نقش کرده بودن

فیسه نبدمدت از گوهرهای ااین دولت  ةانتقال یافت و روزگاری دراز در خزان

 ون شکل بدا خان نقاشباشیسرآمد و ممتاز بود ... مقرر بفرمود تا میرزا ابوالحسن

 القهار عشمایل صورتی ساخته پس به جواهر آبدار ترصیع کردند و به لئالی شاهو

 :. به نوشته اعتمادالسلطنه(4)«بستند

السالم ابیطالب علیهبنعلیچون تمثال شمایل مبارک حضرت امیرالمومنین»
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اند از خزاین مبارک آن بزرگوار ساخته ةکه در عصر آن حضرت از روی چهر

بر حسب امر  ]بود[ عدت انتقال یافتهاین دولت جاوید ةخزینه ملوک سلف ب

خان نقاشباشی که در این صنعت وحید اعصار است از حسنمیرزا ابوال ،همایون

 .(5)«المثال ساخته به جواهر آبدار ترصیع کردندروی آن تمثالی عدیم

ی مین برای برگزاراز سوی منجّ .ق1273االول ربیع 27روز چهارشنبه 

 ال ومراسم نصب این نشان به پیکر خسروانی تعیین شد و علما و سادات و فض

س از پحضور در این مراسم دعوت شدند. برای دگان و ارکان دولت اعاظم شاهزا

 جناب صدراعظم میرزا آقاخان نوری نشان صورت مبارک»حضور اکابر دولت 

ل ر داخحضور شاهنشاه آورد و ده حضرت سلطان اولیا را در طبقی مرصع نهاده ب

بال استق های عمارت بهتا پای پله [شاه]بایستاد  و شاهنشاهی شده ایوان مجلسِ

ود لما بتاالر گلستان که مجمع عه فرما شدند و نشان همایون را گرفته بتشریف

 اعظم وجناب شیخ رضای امام جماعت که اعقل عقال  تشریف ارزانی داشته و ...

 ةایسشایخ است آن هیکل مبارک را از پیکر مبارک درآویخت و مالعلما و شیخ

یدان برنشست و از م [سلطنت] رریس یزدان )شاه( دیگرباره بازگشته بر فراز

ه نه بادیایکصد و ده بار توپ ش )ع(نینمعدد نام مبارک حضرت امیرالموهتوپخانه ب

 .(6)«ش درآوردندغرّ

دریافت نشان صورت  سخنانی ایراد کرد وپس از آن ناصرالدین شاه 

 اعظممبارک را افتخاری برای خود نسبت به سایر سالطین اسالم دانست و صدر

را  اطاعت سلطان ،پس از طاعات یزدان»در جواب خواستار آن شد که مردم هم 

 .ان(هم) «واجب شمرند و در رکاب اعلی جان باختن را غزا و جهاد واقعی دانند



 11  شد صفتح هرات و عيشي كه منق

 هم هاآورده بود که او به همیند ماجرای فتح هرات آنقدر شاه را به وج

 ونده ند پیش خواسادات و علما را که در مجلس اعلی جالس بود» قناعت نکرد و

دست مبارک مشت مشت زر مسکوک بداد ... و صف به صف ه یکان یکان را ب

روی هشکفت زر چون زر کرد ... و تا مدتی درازه بزرگان را بخواند و کار هریک ب

 وفواج افرمود تا نوبت به آحاد و افراد ناب شتاب می جبین به بذل زرو گشاده

ند در ت بوددارالخالفه حاضر خدمه در آن روز ب از افواج و سوار که .اجناد رسید

ل مبذو های زر بدانهادست سردار و وزیر لشگر صرهه میدان ارک اجتماع کرده ب

 سال  رهشعبان  ةاز آن سال به بعد نیمفتح هرات  ةشکرانه بجالب آنکه  .(7)«شد

 ی اعالم شد.عید ملّ

ا ارک که بعدهاین بود گزارش منابع ایرانی از نخستین نشان صورت مب

ترین نشان جنگی عالی»عنوان ه شمسی ب 1301نشان ذوالفقار نام گرفت و در 

ذکور مقت و استحقاق دریافت نشان ااشخاصی لی» .تعیین شد «ایران ةدولت علی

دابیر ت ةطالعاده نموده یا به واسرا داشتند که در میدان جنگ ابراز رشادت فوق

که در این طبوعه در جنگ حاصل شده باشد و یاآنها نتایج م ةرانه و عاقالنمتهوّ

ده م داخود را انجا ةجنگ مجروح شده و با همان حالت تا انتهای محاربه وظیف

 .(8)«باشند

را ماج اما گزارشی که در همان روزها منابع خارجی و غیر ایرانی از این

 بود. متفاوت یبکلّها تهیه کردند و تفسیر آنها از این مراسم با تفسیر ایرانی

نسوی وف فراوبینو دیپلمات معرگکنت دو  از آنِ نظر در این زمینه ابرازمهمترین 

ی و کاردار وقت سفارت فرانسه در تهران است که در جای خود بسی خواندن

 :نویسد. او میاست
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ناصرالدین شاه با اینکه اکنون جوان است نسبت به مسائل مذهبی خیلی »

او نسبت به این مسائل نظیر سایر ایرانیان  ةدهد ولی عالقعالقه به خرج می

ه ت باسال قبل از این ناصرالدین شاه در شهر تهران و والییک باشد ... مثالًمی

السالم در ها به اطالع عموم رسانید که یک تصویر از علی علیهجارچی ةوسیل

کید کرد که این تصویر بدون هیچ شک و تردید أک اوست و این نکته را تتملّ

السالم است و یگانه تمثالی است که به امام اول شباهت ویر حقیقی علی علیهتص

ر آن ذکر مصوّه کامل دارد. دلیلی که ناصرالدین شاه برای شبیه بودن این تصویر ب

کرد این بود که شمایل مزبور از هندوستان آمده و مردم بدون اینکه بپرسند که می

هندوستان  شبیه به امام اول خواهد بود صرف آمدن از ه به چه دلیل این تصویر ب

هندوستان را سرزمین عجایب و غرائب  ،این گفته را قبول کردند زیرا ایرانیان

نوع سرگذشت و تاریخچه مربوط به این سرزمین را به سهولت  دانند و هرمی

جارچیان به مردم اطالع داد که  ةوسیله کنند. باری ناصرالدین شاه بقبول می

در  این واقعه باشکوه ...پیکر خود را با این شمایل زینت بدهد سماًخواهد رمی

طرزهای مختلف تعبیر شد. یک دسته گفتند که شاه ه محافل مختلف تهران ب

خواهد تعبیر نماید ولی علمای مختار است که شعائر مذهبی را هرطور که می

ن مورد علمای اعتنا باشند زیرا در ایروحانی حق ندارند که در شعائر مذهبی بی

زیرا مطابق اصول دیانت اسالم،  اند.اعتنائی کردهروحانی نسبت به شعائر دینی کم

باشد و علمای روحانی تصویر اشکال انسانها بویژه شکل پیغمبر و امام مجاز نمی

شاه تصویر ذلک رضایت دادند که ناصرالدینعاند مکه به این حقیقت آگاه بوده

در این مراسم  خود آویزان نماید و از آن باالتر شخصاً یکی از ائمه را بر گردن

 .(9)«گردن او آویختند  دست خویش تصویر را بره هم رسانیدند. و بهحضور ب
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     «اعتنائی علما نسبت به شعائر مذهبیبی»گوبینو  برگزاری این مراسم را اقع ودر

  .داندمی

را در  ماه 8به ایران سفر کرده و حدود  .ق1294مادام کارالسرنا که در 

 وگذرانیده است نیز در خاطرات خود به این مراسم اشاره کرده  کشور ما

 نویسد:می

ه ک ندبیست سال پیش ناصرالدین شاه و روحانیون به مردم اعالم نمود»

 ةثیقبه ومثاه را در اختیار دارد. چنین تصویری ب )ع(قی از حضرت علیایل موثّمش

 شریفاتتبه دستور شاه طی  و حرزی تسخیرناپذیر در نظر افراد ملت بود.مذهبی 

مناسبت جشن این ردید و به گن به تمثال آن حضرت اش مزیّرسمی سینه

ر روحانیت برای عرض تبریک به حضو ةجامع باشکوهی در تهران برگزار شد.

  .(10)«ویختآگردن شاه  شاه شرفیاب شدند و امام جمعه تمثال مقدس را بر

بط کرده ضسال بعد از گوبینو این مراسم را  20البته کارالسرنا چون حدود 

ها دهر شنیباین مورد بنماید و در این زمینه بیشتر  نتوانسته که اظهار نظری در

اساس  نت بهپرستانه و اهانمایش بت» ار آن را یکگکی بوده است. اما  حامد المتّ

 نویسد:میخواند و در این زمینه می «روح اسالم

مده بود که شهرت آک شاه درن هنگام شمایلی از امام اول به تملّآدر »

؛ این شمایل روشن نیست أمنش داشت در زمان حیات امام کشیده شده است.

ولی  بوده است. «از خزاین ملوک سلف» نویسد کهمی ]هدایت[ خانرضاقلی

شمایل از هند  ر واقعاًاگ «.از هندوستان فرستاده شده است»گوبینو معتقد است که 

د نَتوان حدس زد که یکی از شاهزادگان شیعه آورده یا سَفرستاده شده باشد می

ناصرالدین شاه هر صباح این شمایل را  آن را به ارمغان فرستاده بوده است.
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کرد و دستور داد که از روی آن مدالی جواهرنشان بسازند تا زیب پیکر زیارت می

 ،پایان رسانده باشی این کار را بخان نقاشبوالحسنخود کند. چون میرزا ا

شناسان، روز مساعدی را انتخاب کردند و گروهی از علما و درباریان برای ستاره

نوامبر  26االول / ربیع 27در  حضور در مراسم نصب نشان شاه دعوت شدند.

 نان به حضور ناصرالدین شاه ایستاده و شاهزادگان پس پشت ایشان صفآ 1856

ای جواهرنشان مدال  را به پیشگاه آورد و در مجمعه ]نوری[ کشیده، میرزا آقاخان

نام ه آنگاه یکی از شیوخ ب ناصرالدین شاه بر پای خاست و به مدال سالم کرد.

تیر توپ در میدان توپخانه  110رضا آن را برگردن شاه آویخت، در همان حال 

است. آنگاه با توزیع  «علی»نام ل برابر با مَبه حساب جُ 110عدد  .شلیک شد

ر عثمانی که بر یهای طال در میان علما مراسم پایان یافت. حیدر افندی سفسکه

همقطارانش پیشی جسته بود روز بعد با شتاب شاه را بر برکتی که کسب کرده 

 بود تبریک گفت.

وح اس رپرستانه، اهانت به اسناتوانی علما در جلوگیری از این نمایش بت

لقی ن تضعف آنا ةم و درواقع حتی اعتراض نکردن علما به این مراسم، نشاناسال

رسد که سکوت آنان به حساب ضعف ایشان شده است. لکن مشکوک به نظر می

الف مخ واسی نتر این واقعه بیشتر موید خدانشگذاشته شده باشد. به احتمال قوی

ادن نشان د ارزش برای آن  وت سلطنت قاجار تلقی شد مذهب عامه بودن ماهیّ

شد شدند. با وجود این نفرتی که نسبت به سلطنت احساس مینقائل  واکنش

ین لما در اای از اعتراض مردم یا عگونه سابقهتنها هیچالبته نه. (11)«فزونی گرفت

ا رضات نگاران رسمی این اعترازمینه در دست نیست و اگر هم بوده باشد تاریخ

 ست.عه اموجود حاکی از تأیید آن توسط نخبگان جام اند، بلکه اسناددرج نکرده
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به خط  4842 ةصفحه به شمار11ای است در مجلس رساله ةدر کتابخان

متر که کاتب آن سانتی 20×13نستعلیق و با جلد تیماج سرخ زرکوب و به قطع 

 میرزا الدوران فریدالعصرةالزمان و نادرفیلسوف»را  لف آنؤمشخص نیست اما م

 10ن آاریخ ذکر کرده که ت« ب والمشتهر به حکیم الهیاللواسانی الملقّ محمدجعفر

«  علیهاهللتمثال المبارک المرتضویه صلوات»و در شرح  .ق1273الثانی شهر ربیع

 (12) است.

قاجار  ةدور از دیوانیان (.ق1298-1215الهی )میرزا محمدجعفر حکیم

یکی نبه  نویسان آن دوره از ویتهران یادگار اوست و همگی تذکره ةاست که الهی

بین و طلب، آزاداندیش؛ روشنای اصالحیاد کرده و در مجموع او را چهره

 واقان خشاه مصاحبت و منادمت در دربار فتحعلی»اند. که خواه معرفی کردهترقی

س ن عباو با افرادی چو« صحبت تواریخ و اشعار و سایر علوم را برعهده داشته

ی، م گروسرنظاالسلطنه؛ امیرکبیر، سپهساالر, حاج سیاح، امی؛ حساممقاممیرزا، قائم

 (13) حشر و نشر داشت. ... الدوله )میرزا ملکم( وناظم

 ممالک مسافرت عباس میرزا به»کوتاه دیگری نیز از وی با عنوان   ةرسال

 اول ةرا پیش از این در بیان علت شکست محاصر در دست است که آن« شرقی

آن  میرزا در تسخیرشاه( و ناکامی عباسدر دوران فتحعلی .ق1249)در  هرات

ن درایرا« انگلیس ةدولت بهی»شهر نگاشته است و در آن به سیاست خارجی 

یرزا اجی مکژرفتاری این دولت را با ایران ناشی از سیاستهای نادرست ح تاخته و

 (14) کند.آقاسی معرفی می

 1273پس از فتح هرات در سال  که کمی« تمثال مبارک مرتضویه» ةرسال 

سپاس پروردگار و پیامبر به مدح ناصرالدین  نوشته شده است پس از حمد و .ق
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نامد. پادشاهی را می« ای از بهشت جاویدانقطعه»پردازد. و ایران را شاه قاجار می

معتقد است که پادشاه  کند وشاهی حق معرفی می نبوت دوم و شاهان را مظهر

 امام مبین داند و دولت را رهین دین سازد. ملت را پیشوا کند ودین را »باید 

 «.زند دولت را پشت پا

ارک اش از نقش مبسینه»نصب تمثال مبارک مرتضویه،  به نظر او شاه با

پرده  ر پسطور. اعتقادش را فزون آمد. د ةنور شد و از نور والیت سین ةمظهر آی

اج و تحارس  ... نشان ملتش در براست و  سر تاج دولتش بر ... هرچه بود آمد

ش ر حاللاسم اعظمش در دم ا ست و مسخّ نگین است و حافظ دولت و دین ...

 ای به فتح هرات دارد با این مضمون که:در پایان نیز اشاره «.در قلم

 رامششهر هری را که موطن شیرمردان است به امان آورد. در شهر سبا آ»

 شت وگار فتوح. تدبیرش با شمشیر شه قرین روح بوده و در شهر هری مفتاح هز

ست ار روی زمین. امروز نشاطی است فره فضل و کرم را و امروز وفاقی مسخّ

 «.عجب تبع و قلم را

ارادتی که ناصرالدین با وجود  نشد و تماماینجا  درقضیه  ولی به هر رو

شاه به حضرت شاه والیت نشان داد تصرف هرات توسط قوای ایران دیری 

حدود یک ماه بعد از فتح هرات و درست در همان روزی که ناصرالدین  ئید.نپا

های زر به علما و سادات و امرا و رجال بود و بذل و بخشش سکه سرگرم شاه

روابط سیاسی  1855، دولت انگلیس که از دادمین آهای متعدد به این و نشان

زا هاشم نوری قطع کرده و  نام میره خود را با ایران بر سر یکی از اتباع ایرانی ب

و در همان روز به ایران اعالم جنگ توسط نیروهای ایران پس از تصرف هرات 

خارک را اشغال کرد و  ةجزیر 1856دسامبر  4داده بود با نیروی دریایی خود در 
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پنج روز بعد یک ستون از قوای انگلیس در حوالی بوشهر در خاک ایران پیاده 

 نیروهای 1857هر را زیر آتش گرفت در اول  مارس شد و پادگان ایرانی بوش

از درهم شکستن مقاومت پس ره )خرمشهر( نیز پیاده شد و انگلیس در بندر محمّ

  (15) .نیروهای ایرانی با ورود به اروندرود و کارون اهواز را تصرف کرد

ود خ رناصرالدین شاه که تاب مقاومت در برابر نیروهای انگلیسی را د

رک سفارش دولتهای فرانسه و روسیه به نیروهای ایران دستور ت دید بهنمی

خود در  ةالعادالملک غفاری سفیر فوقخان امینمقاومت داد و از طریق فرخ

 ولی گری آمریکا در اختالفات ایران و انگلیس شداستانبول خواستار میانجی

 4ریخ تا در ر به مداخله نشد تا اینکهضدولت آمریکا این تقاضا را رد کرد و حا

در  میان ایران و انگلیسصلحی  ةبه وساطت دولت فرانسه عهدنام 1857مارس 

ن از غانستاتنها هرات و سایر قسمتهای افنه آن ةپای برپاریس به امضاء رسید که 

ام مسقط سال به ام 20بهار و بندرعباس به مدت هدست ایران بیرون آمد بلکه چا

ت عله ماه بعد ب 9قاخان نوری هم حدود واگذار شد. و جالب آنکه میرزا آ

یدا لت پکدورتی که بر سر بازگشت وزیر مختار سابق انگلیس به ایران با آن دو

     و از تهران تبعید شد. برکناررت اکرده بود از صد
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