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چکیده

در سال  3981م3011 /.ق .شورش هند بزرگ بهوقوع پیوست؛ حركتی كه
باعث دگرگونیهای قابلتوجهی در هندوستان و منطقه شد :سلسلة مغوالن
كبیر و نیز ملوک اود منقرض شدند و حکومت كمپانی هند شرقی در
هندوستان بهپایان رسید .ازآنجاكه انگلیسیها این حركت را نتیجة تحریک
عوامل خارجی ،ازجمله ایران ،میدانستند ،درصدد افزایش حریم امنیتی
هندوستان برآمدند .در  4مارس  ،3981عهدنامة صلح پاریس با ایران نیز
بهامضا رسید كه ضربة شدیدی بر استقالل سیاسی و اقتصادی ایران وارد
كرد و باعث نفوذ انگلیسیها در ایران شد .شورش هند پیامدهای منفی
بسیاری در ایران برجای گذاشت :جدایی هرات ،تركستان ،آسیای میانه
(مركزی) و قسمتهایی از سیستان و بلوچستان از ایران ،رواج كشت
تریاک ،افول فرهنگ و زبان فارسی در هند و قطع رابطة مثبت علمی و
فرهنگی ایران و هند .البته ،این رویداد نتایج مثبتی نیز در ایران بهدنبال
داشت :ایجاد خط تلگراف ،اصالحات سیاسی و اجتماعی و نیز مسافرت
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های ناصرالدینشاه به اروپا كه باعث آشنایی وی با مظاهر فرهنگی و
تمدنی غرب شد .این مقاله درصدد است كه پیامدهای مثبت و منفی
شورش هند را ،بهمنزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در ایران ،بررسی كند.
واژههای كلیدی :شورش هند ،ایران ،هندوستان ،پیامدها ،قاجاریه.
مقدمه
در سال  3981م 3011/.ق .انقالب بزرگ هند علیه سلطة انگلیسیها صورت گرفت؛ رویدادی كه
انگلیسیها را در هند دچار مصیبت بزرگی كرد .دلیل اصلی این شورش را -كه به «شورش سپاهی
ها» مشهور است -اقدامات اصالحی لرد دالهوزی ،فرماندار كل هند ،میدانند كه آدابورسوم
محلی هند را رعایت نکرد .در  9ماه می  ،3981الهوزی 3به لندن احضار شد و لرد كانینگ بهجای
وی منصوب شد .در ماه ژوئن همان سال ،هندیها كه بهشدت ناراضی بودند ،قیام خود را تدارک
دیدند .آنان در شهر میرات ،واقع در شمال دهلی ،شورش كردند كه از آن با عنوان «شورش
بزرگ» 0یاد شده است.
علت بیواسطة شورش آن بود كه بریتانیا فشنگهای جدیدی را برای تفنگها بهكار گرفت
كه شایع بود به چربی خوک آغشته است .مسلمانان و هندوها كه چربی خوک را نجس می
دانستند ،از بهكار بردن آن امتناع كردند؛ اما فرماندهی بریتانیا تدابیر شدیدی علیه امتناعكنندگان
اتخاذ كرد (آنتونووا .)90 :3163 ،میتوان قسمتی از بخش اخیر را علت تامه محسوب كرد كه حکم
كبریتی را در آتش زدن یک خرمن دارد (محمود .)144 /0 :3181 ،مسلماً وطنپرستان هندی دالیل
زیادی برای قیام داشتند كه مهمترین آنها ،به زیر سلطه درآمدن هند بود .شدت انقالب هند در
چهار ماه نخست ،بسیار زیاد بود و مردم هندوستان فداكاری بسیاری انجام دادند؛ اما چون رهبران
الیق و كارآمدی نداشتند ،حركت آنان شکست خورد.
1. Dalhousie
2. the great mutiny
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در همه جا ،مردم به مبارزه علیه انگلیسیها پرداختند و آنان را قتلعام كردند .آنان در دهلی،
بهادرشاه دوم را كه در قصر خود زندانی و تحتنظر انگلیسیها بود ،آزاد و امپراطور هند كردند
(هوشنگ مهدوی .)090 :3164 ،این شورش فقط یک سركشی نظامی نبود ،بلکه یک عصیان و قیام
عمومی برضد انگلیسیها بود .این شورش به یک جنگ تمامعیار و دامنهدار برای استقالل هند از
چنگ خارجیان منفور تبدیل شد .هیجانات مذهبی نیز عامة مردم را به شورش برمیانگیخت و
درنتیجه ،هم هندوها و هم مسلمانان زیادی در این جنگ شركت كردند .این شورش ،به آخرین
تجلی نظم فئودالی در هند و نیز حکومت كمپانی هند شرقی در هندوستان پایان داد (نهرو/0 :3166 ،

.)921
این قیام نقطة عطف مهمی در تاریخ هند و نخستین انقالب بزرگ مردمی علیه استعمار غرب
است .انگلیسیها با خروج نیروهای خود از ایران و مستعمرات آسیایی ،بهتدریج شهرهای هند را از
انقالبیها پس گرفتند و در  34سپتامبر  ،3981دهلی را تصرف كردند .آنان توانستند بهادرشاه را
دستگیر و به رانگون (برمه) تبعید كنند .گفته میشود او در سال  3960م 3019 /.ق ،.در سن 91
سالگی در رانگون درگذشت و امروزه اعقاب وی در آنجا ساكناند ).(Hibbert, 1980: 388
در دادگاهی فرمایشی كه برای محاكمة بهادرشاه تشکیل شد ،انگلیسیها تالش كردند تا انقالب
هند را به «توطئة خارجی» منسوب كنند؛ چون این انقالب كمی پس از پایان جنگ كریمه (-3984
 )3984رخ داد كه در آن ،انگلیس و فرانسه متحدان عثمانی علیه روسیه بودند .بنابراین ،تصور می
شد كه قدرت خارجیِ توطئهگر ،یا روسیه است و یا ایران .چون هیچ نشانهای از دخالت روسیه
وجود نداشت ،تنها قدرت خارجیِ مداخلهگر در امور هندوستان ،ایران میتوانست باشد .در این
زمان ،ایران درحال جنگ با دولت انگلیس برسر هرات بود و بازپسگیری هرات ،امیدی در مردم
شبهقاره ایجاد كرد كه در شکلگیری انقالب  3981هند بیتأثیر نبود (شهبازی.)391 /3 :3111 ،
رهبران انقالب در سخنرانیها و اعالمیههای خود ،به مردم هند نوید میدادند كه مردم ایران از
آنان حمایت خواهد كرد و در مسجد جامع دهلی ،سخنگویان انقالب ،مردم را به یاری ایران
بشارت میدادند .شاید این امر براثر تالش حسامالسلطنه ،حکمران خراسان در زمان استقرار در
هرات ،بود كه به رهبران انقالب هندوستان نامه فرستاد و آنان را به پایداری فراخواند و به آنها
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مژدة همکاری داد .صرفنظر از مداخله داشتن یا نداشتنِ ایران در انقالب هند ،بیان این مسئله
توسط انگلیسیها نشانگر آن است كه ایران هنوز در عرصة سیاست جهانی و منطقه از اعتبار و
اهمیت سیاسی باالیی برخوردار بوده است.
اسناد و مدارکِ باقیمانده از ایرانیان حاكی از آن است كه اندیشة كمک به انقالبیهای هند
دربین حُکّام قاجاری وجود داشته است .در اسناد باقیمانده از حسامالسلطنه كه از خراسان به شاه
ارسال كرده ،ذكر شده است :شورش سپاهیان هند شروع شده است .اگر اجازه می فرمایید ،با
همین قشون كه بههمراه دارم ،به هندوستان بروم .وی عنوانِ نموده شورش عظیم برپا شده .هرچه از
انگلیسیها بخواهید ،خواهند داد .بیدار باشید .مفت نبازید .بهخرج كسی نرفت (ساسانی ،بیتا.)13 :
وقتی عاقبت با وساطت ناپلئون سوم ،امپراتور فرانسه ،و میرزاآقاخان نوری ،صدراعظم ،و فرخخان
كاشی ،معاهدة پاریس بهامضا رسید ،حسامالسلطنه از پیامهای خویش سودی نبرد.
انقالب  3981هند بهشدت با منافع ایران عجین بود؛ به همین دلیل ،اظهارنظرهای ضدونقیضی
دربارة دخالت ایران در انقالب هند ذكر شده است .برخی از دولتمردان انگلیسی ،ازجمله سِر جان
الرنس ،3فرزند الکساندر الرنس ،كارگزار كمپانی هند شرقی ،نقش ایران را در انقالب هند انکار
میكند و اذعان میدارد كه انگلیسیها در آن زمان چنین ادعایی كردند؛ در حالی كه اگر شاه
ایران درپی آشوب در هند بود ،درست در حساسترین لحظة گرفتاریِ ما صلح نمیكرد ( , 1958:

.)Surendra Nath Sen 403
گفتنی است ،چند ماه قبل از شروع انقالب هند ،در  1صفر  3011ق 08 /.اكتبر  3986م،.
نیروهای ایرانی هرات را تصرف كردند و چون انگلیسیها احساس خطر كردند ،به ایران اعالم
جنگ دادند و به جنوب ایران حمله كردند .چون با شروع انقالب هند و اوجگیریاش ،آنان توان
حفظ نیروهای خود را در جنوب ایران نداشتند و ازطرفی ،احتمال شورش نظامیان هندی مستقر در
جنوب ایران نیز وجود داشت؛ درصدد رفع بحران برآمدند و برای انجام این كار از وجود برخی از
وابستگان خود در ایران سود بردند .اعتمادالسلطنه در كتاب خلسه مینویسد:

1. Sir John Lawrence
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فرخخانِ كاشی خود پولی از انگلیسیها گرفت و با اتباعش كار صلح را پرداختند .اگرشتاب
نکرده بودند و فتنه و بلوای هند بروز كرده بود ،انگلیسیها مضطرب و مستأصل میشدند و كار
بهدلخواه میگذشت؛ هرات را مسترد نمیكردیم و بنادر خود را مسترد میكردیم ،بلکه به
قسمت عمدة افغانستان دست میانداختیم و خسارت جنگی قابلی را از دولت انگلیس می
گرفتیم .افسوس كه عجلة فرخخان نگذاشت و هرات ازدست رفت ،بلکه حق ثابت ما در
افغانستان باطل شد .ایران بهجای آنکه خیلی منتفع شود ،مبلغهای گزاف متضرر شد
(اعتمادالسلطنه.)99 :3181 ،

این قیام ضعف نسبی پایگاه اجتماعی حکومت بریتانیا و نفرت عمیق تودهها نسبتبه
استعمارگران را برمال ساخت (آنتونوا.)323 :3163 ،
قیام هندیها در ایران پیامدهایی داشت كه ازنظر تاریخ سیاسی و اجتماعی مهم است.
انگلیسیها برای جلوگیری از ایجاد رابطه بین ایرانیان وشورشیان هند ،به چارهاندیشی پرداختند و
عالوهبر سیاست دوستی و مسالمت با ایران ،اقدامات وسیعی را در این كشور انجام دادند كه مردم
و دولت ایران را گرفتار مسائل داخلی نمایند تا آنان بتوانند نیروها و قوای كمکی خود را از
مستعمرات آسیایی خود و ایران جمعآوری كنند و بهتدریج شهرهای هند را از شورشیان پس
بگیرند.
دولت انگلیس بهعلت اهمیت ویژهای كه برای سرزمین هند قائل بود ،میكوشید كه حوزة نفوذ
خود را تا بیرون از مرزهای هند نیز گسترش دهد و استوار سازد (حائری .)400 :3161 ،كوششهای
استعماری انگلیس در هند برای حفظ این سرزمین آنقدر مهم بود كه گفته شده است« :تمام
مصائب و محن كه بر سکنة آسیا وارد آمد و بعدها نیز ساكنین این قارة پهناور ،گرفتار آن مصائب
خواهند بود ،تمامِ اینها نتیجة مستقیم و غیرمستقیم استیالی انگلیسیها بر هندوستان میباشد».
(محمود.)38 /3 :3181 ،
گرفتاری تمام قارة آسیا ،ازجمله ایران ،درنتیجة استعمار هندوستان توسط انگیس بود .تمام
ممالک مستقل آسیا فدای هند شدند و استقالل و تمامیت اراضی خود را درمقابل دسیسهها و
نیرنگهای سیاسی انگلیسیها ازدست دادند .حضور انگلیسیها در هند صلح و آسایش و نظم قارة
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آسیا را برهم زد و آنان را به جان هم انداخت تا انگلیسیها بر آن مملکت زرخیز استیال داشته
باشند .حفظ هندوستان ،ایران را در دایرة سیاست بینالمللی قرار داد؛ چون اروپاییان ازطریق ایران،
هند را تهدید میكردند .به این ترتیب ،در دورة قاجاریه ،سرنوشت ایران با سرنوشت هندوستان
گره خورد و دخالت اروپاییان در امور ایران را اجتنابناپذیر ساخت .روابط ناپلئون با ایران و فکر
لشکركشی به هندوستان ازطریق ایران ،باعث شد كه سیاستمداران دوراندیش انگلیسی به ایران
توجه ویژهای داشته باشند؛ زیرا اگر یک قشون اروپایی از مسیر ایران گذر و هند را تهدید میكرد،
بریتانیا بهزحمت میافتاد.
یکی از مهمترین پیامدهای دخالت انگلیس در ایران ،تجزیة قسمتهایی از ایران بهمنظور ایجاد
حکومتهای دستنشانده در اطراف هند بود .انگلیسیها بهدنبال آن بودند كه یک كمربند امنیتی
در اطراف هند ایجاد كنند و راههای رسیدن به آن مملکت را دراختیار داشته باشند .در شمال هند،
حصار عظیم هیمالیا قرار دارد كه تقریباً غیرقابلعبور است و معابر آن جز بهطرف فالت منجمد و
مرتفع تبت باز نمیشود .در این ناحیه ،دو دولت بومی نپال و گورخان قرار دارد كه انگلیس در
سال  3938به هردو لشکركشی كرد .انگلیسیها در سال  ،3938در مشرق ،سنگاپور ،شبهجزیرة
ماالكا و برمه را تصرف كردند (ماله .)966 /3 :3160 ،انگلیسیها فقط ازطرف مغرب و ایران برای
هندوستان نگران بودند و پس از انقالب ،حساسیت به مرزهای غربی هند افزایش یافته بود .در
قسمت غرب ،ممکن بود از دو ناحیه تهدید شوند :اول ،از شمالشرق ایران ،تركستان و آسیای
مركزی؛ دوم ،از بلوچستان و جنوبشرق ایران .بنابراین ،جدایی هرات ،تركستان ،آسیای مركزی
و سیستان و بلوچستان از ایران در دستور كار دولت انگلیس قرار گرفت.
 .7جدایی هرات از ایران
دولت انگلیس ،بنابر مالحظات سیاسی ،هرات را دروازة هندوستان میدانست .هدف انگلیسیها در
هرات ،ایجاد یک سد پایدار درمقابل اجرای طرحهای هجوم به مرز باختری بود (كارترنزیو:3161 ،

 .)44چنانچه ایرانیها در تسخیر هرات -كه بهنظر انگلیسیها ،روسها در تحریک آنان بینقش
نبودند -موفق میشدند ،نفوذ روسها در هرات گسترش پیدا میكرد و آنها به مرزهای هند
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نزدیکتر میشدند .زمانی كه انقالب هندوستان بهوقوع پیوست ،چون دوستمحمدخان در امور
هندوستان دخالت نکرده بود ،مورد توجه انگلیسیها قرار گرفت .از سالهای اول نیمة دوم قرن
نوزدهم ،عمال انگلیسی به وی اقبال كرده بودند و رجال سیاسی درجهاول هند ،ازجمله راولینسون

3

و هربرت ادوارد به دوستمحمدخان مساعدت مالی و نظامی كردند .چون وی در تمام مدت
انقالب هند ،مانع اغتشاش افغانها در مرزهای هند شده وهمچنین از ارتباط افاغنه با شورشیان هند
جلوگیری كرده بود ،انگلیسیها مصمم شدند كه خدمات دوستمحمدخان را جبران كنند.
«بریتانیا در  6ژانویة  3981با دوستمحمدخان قراردادی امضا كرد كه براساس آن ،هندِ بریتانیا با
دوستمحمدخان متحد شد و پذیرفت تا زمانی كه او ایران را در جنگ مشغول نگه دارد ،ماهیانه
كمک مالی به او بپردازند.)Tate, 1909: 212( ».
بهترین خدمت به دوستمحمدخان ،آزاد گذاشتن وی برای تسخیر و تصرف هرات بود .برای
اینکه او به هدف خویش برسد ،وزیرمختار دولت انگلیس در تهران ،كارل الیسون ،0و یکی دیگر
از عمال انگلیسی در ایران بهنام ادوارد استویک ،1اقداماتی انجام دادند تا دولت ایران ازنظر داخلی
با مشکالتی مواجه شود و زمینه برای تسلط بیشترِ دوستمحمدخان فراهم آید؛ ازجملة این دسیسه
ها ،تحریک تركمنهای شمال ایران به شورش بود .آنان همچنین شورشهایی علیه كنسول روسیه
در شهر رشت برپا كردند كه گفته میشد روسها درصدد بودند یک كلیسا در این شهر بسازند.
سرگرم شدن دولت ایران به مسائل فرعی ،باعث شد دست دوستمحمدخان در هرات و سیستانِ
ایران باز شود و او و پس از وی ،امیرشیرعلیخان به سیستان و بلوچستان دستاندازی كنند .ایران
براساس معاهدة پاریس در سال  3981م 3011 /.ق .از انگلیس خواست كه حکمیّت كند .انگلیسی
ها مدتی طوالنی دست نگاه داشتند تا افغانها قسمتهایی ازسیستان را بهدست آوردند؛ آنگاه
فردریک گلداسمیت ،در مقام حَکَم ،حکمیّت زیانباری را بهنفع افاغنه انجام داد و بخشهای عمده
ای از خاک ایران جدا شد .به هر صورت ،نتیجة مداخله نکردن دوستمحمدخان در مسئلة انقالب
هند ،ازدست رفتن بخشی از سرزمین ایرانیان بود.
1. Rawlinson
2. Charles Alison
3. Edward Eastwick
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اگر جدایی هرات از ایران را تحتتاثیر نتایج شورش هند ندانیم ،مسلم است كه شروع این
شورش ،آن جدایی را تسریع بخشید .بااینکه حملة گستردة شورشیان هندی بهطور رسمی از دهم
می  3981آغاز شده و دو ماه قبل از آن ،در چهارم مارس  3981م 3011( .ق ،).معاهدة صلح
پاریس بهانجام رسیده بود ،شروع اعتراضها به سال  3986برمیگردد؛ یعنی زمانی كه سربازان
هندی از بهكار بردن فشنگهای آغشته به چربی خوک و گاو امتناع كردند .آوازة این حركت
حتی به ایران نیز رسیده بود؛ بهطوری كه اعتمادالسلطنه در تاریخ منتظم ناصری -كه سالشمار
حوادث ایران و جهان است -شروع شورش را در ذیل حوادث سال  3986م .ثبت كرده است
(اعتمادالسلطنه .)3199 :3161 ،آنچه برای این مقاله اهمیت دارد ،این است كه انگلیسیها حركت
اعتراضی مردم هند را حدس میزدند ،اما تصور نمیكردند كه دامنة آن گسترده باشد .بنابراین،
برای اینکه سركوب آن ،الزم بود مشکالت خود را با ایران حل و تکلیف موضوع هرات را
مشخص كنند .آنان ،دراصل ،میخواستند با ایجاد یک دولتِ دستنشانده در هرات ،از هجوم
یک قدرت خارجی در هنگام سركوب شورش هند جلوگیری كنند؛ به همین دلیل ،در این زمان با
نیرویی  32هزار نفری به جنوب ایران حمله كردند؛ در حالی كه در دورة محمدشاه با پانصد نفر به
ایران هجوم آورده بودند .شورش هند باعث تغییر سیاست انگلیس نسبتبه ایران شد .جدایی هرات
و صلح پاریس با سیاستی كه انگلیسیها اتخاذ كردند ،همزمان است و منابع نیز به این امر اشاره
دارند.
 .7جدایی تركستان وآسیای مركزی
انقالب هند نتیجة منفی دیگری نیز برای ایران در دورة قاجاریه داشت .چون دولت انگلیس تا
مدتی گرفتار سركوب شورش هند و عواقب آن بود ،نتوانست اقدامی درمقابل روسها كه روزبه
روز متصرفات خود را در آسیای مركزی و ماوراءالنهر گسترش میدادند ،انجام دهد .دولت ایران
نیز بهدلیل شکستهایی كه در جنوب كشور از انگلیسیها و در هرات از آنها و افغانها خورده
بود ،توانایی الزم را برای حفظ سرزمینهای خود در نواحی آسیای مركزی نداشت .بنابراین،
دولت ایران هیچ كوششی برای تصرف مجدد نواحی آسیای مركزی نکرد .دولت انگلیس هم كه
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بهمنظور حفظ سرحدات شمالی هند ،همیشه درمقابل روسها به ایران كمک میكرد ،در این
زمان ،بهدلیل انقالب هند ،كمکی نکرد.
پس از سركوب انقالب هند ،انگلیسیها فراغتی یافتند و متوجه امور ممالک آسیای مركزی
شدند .سیاستمداران انگلیسی به روسها -كه در این مناطق پیشرفت كرده بودند -با حسادت و
وحشت مینگریستند و تصور میكردند كه پیشرفت آنان ،اسباب خطر برای هندوستان است؛ زیرا
ممکن بود روسها ،ایرانیان و افغانها را با تهدید یا جلب دوستی ،با خود همراه كنند و به
سرحدات هندوستان نزدیک شوند .به همین دلیل ،انگلیسیها درصدد برآمدند روابط خود را با
روسها حسنه كنند و آسیای مركزی و نواحی متعلق به ایرانیان را به روسها واگذارند .بنابراین،
مذاكرات روس و انگلیس درخصوص آسیای مركزی آغاز شد و پس از مذاكرات مفصّلی كه بین
گرانویل 3و گورچاكف ،0وزیران امور خارجة دو كشور ،بهعمل آمد ،درنهایت ایران را مجبور
ساختند بهموجب عهدنامة آخال ،در  03سپتامبر  3993مرزهای جدید خود با روسها را قبول كند.
ایران از كلیة دعاوی خود نسبتبه تركستان و ماوراءالنهر صرفنظر كرد و رود اترک ،مرز ایران و
روسیه شد.
 .1جدایی بلوچستان از ایران
انقالب هند ضعف انگلیسیها و ضربهپذیری آنان در هندوستان را آشکار ساخت .چون تسلط
انگلیسیها بر هندوستان مسلّم شد ،روسها نیز بهفکر تسلط بر دریای آزاد در جنوب ایران (خلیج
فارس و دریای عمان) و تهدید هندوستان افتادند .گزینة قبلی روسها ،تهدید انگلیسیها در
هندوستان ازطریق تركستان و افغانستان بود كه با انعقاد معاهدة پاریس (مارس  )3981و استقالل و
به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان توسط ایران،آن منطقه كامالً تحتنظر انگلیسیها درآمد.
بنابراین ،روسها درصدد برآمدند ازطریق جنوب ایران ،خصوصاً بلوچستان ،منافع انگلیس را در
هند تهدید كنند .ازآنجاكه پس از قیام مردم هند ،دولت انگلیس در آن كشور بهشدت آسیبپذیر
1. Granville
2. Gorttchakov
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شده بود ،تصمیم گرفتند یک دیوار و سپر حائل نیز در منطقة بلوچستان ایجاد و كمربند امنیتی
غرب هندوستان را كامل كنند .به این دلیل ،به ایجاد ناامنیهایی در نواحی بلوچستان پرداختند و
اقدامات بسیاری انجام دادند كه بهآسانی بتوانند نواحی كالت و بلوچستان را از ایران جدا سازند.
بنابراین ،گروهی از مأموران سیاسی انگلیسی در لباسهای مختلف به بلوچستان گسیل شدند .آنان
وظایفی را برعهده داشتند ،مانند جمعآوری اطالعات جغرافیایی ،تاریخی و مذهبی از منطقه ،نقشه
برداری ،ایجاد اغتشاش و ناامنی ،بهوجود آوردن اختالف و تضاد بین سرداران محلی ،ایجاد جنگ
های مختلف قومی و تحریک خان كالت به استقالل و جدایی از ایران .البته ،بهعلت گرفتاریهای
زیاد حکومت قاجاری ایران در مركز و نواحی دیگر و نیز دوری كالت و بلوچستان از مركز
ایران ،مدتها بود دولت مركزی ایران تسلط چندانی بر كالت و قسمت شرقی بلوچستان نداشت و
برخی سرداران و حکمرانان محلی بهصورت خودمختار حکومت میكردند .موضوع جنگها و
ناامنیهای بلوچستان باعث تشکیل كمیسیون حل اختالفات ایران و كالت و دخالت گلداسمید،3
در مقام داور ،شد .او مأمور سیمكشی خطوط تلگراف بین هندوستان و ایران بود كه ضمن اجرای
وظیفة خود ،موظف شد مرزهای بین كالت و ایران را مشخص كند .عاقبت پس از مذاكرات و
كشمکشهای بسیار ،در 4سپتامبر  ،3913حدود سرحدی برطبق طرح جنرال گلداسمید ،مورد
موافقت قرار گرفت .قسمتهایی از خاک بلوچستان ایران جدا و با عنوان بلوچستان انگلیس،
ضمیمة امپراطوری این كشور شد.
بهطور كلی ،این وضعیت براثر دو عامل بود :یکی مالحظات استراتژیک دولت هند كه كامالً بر
نیاز آن دولت به فشارآوردن برای عقب راندن مرزهای خود با ایران در بلوچستان و مرزهای تحت
الحمایة افغانی آنان در خراسان و سیستان بهسوی باختر متکی بود و دیگر ،سستی ،كاردان نبودن،
ناآگاهی و نداشتن احساس مسئولیت كه مشخصة قاجاران ،بهویژه ناصرالدینشاه ،بود (مجتهدزاده،

.)419 :3119

1. Gold Smid
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 .4ایجاد خط تلگراف در ایران
تأثیر دیگر انقالب هند در ایران ،برخوردار شدن ایران از خط تلگراف بود .پس از انقالب هند،
ضرورت ارتباط تلگرافی بین انگلستان و هندوستان اهمیت پیدا كرد؛ بنابراین ،افسران انگلیسی
مذاكراتی با شاه ایران برای ساختن خط تلگراف آغاز كردند .این خط قرار بود از بغداد شروع و
به كرمانشاه ،همدان و بوشهر وصل شود .همچنین مقرر شده بود یک خط مستقیم تلگرافی زمینی
(از راه خشکی) از جنوب شرقی ایران و بلوچستان ایران به كراچی و هند متصل شود .احداث خط
تلگراف در ایران كه از پیامدهای انقالب هند بود ،باعث تحوالت فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
عمیقی در ایران شد (سایکس.)809 /0 :3112 ،
لرد كرزن معتقد است كه احداث خط تلگراف در ایران ،این كشور را به اروپا پیوند داد و
عضوی از جامعة جهانی ساخت .پیدایش تلگراف در تهران و نیز خطوط فرعی آن در دیگر
مناطق ،تأثیر كالنی در اقتدار ناصرالدینشاه داشت؛ چون خبر كوچکترین حركت و سركشی در
اقصی نقاط كشور ،فوری به پایتخت میرسید و قشون برای سركوب آن بهحركت درمیآمد
(.)113 /0 :3161
كشیده شدن سیم تلگراف در ایران ،بهمنزلة ایجاد رشتة سیاست انگلیس در این كشور بود؛
چراكه در هر محلی كه سیم تلگراف از آن عبور میكرد ،نفوذ دولت انگلیس نیز برقرار میشد.
انگلیسیها برای نفوذ در ایران ،از تلگراف بهرة كامل بردند .آنها با انعقاد قراردادهایی ،مبالغی به
شاه و درباریان پرداختند و پرداخت منظمِ مقرری ،رفتهرفته راه را برای قراردادهای جدید هموار
كرد.
ایجاد تلگراف پیامدهای مثبتی نیز بههمراه داشت ،ملت و دولت ایران را از خواب خوش شرقی
بیدار كرد (محمود )194 /1 :3181 ،و آثار آن حتی در انقالب مشروطیت دیده شد .ایجاد تلگراف
برای كشور پهناور ایران كه فاقد خطوط ارتباطی بود ،بسیار ارزش داشت؛ اما ناصرالدینشاه از
نقشی كه تلگراف در تحوالت انقالبی ایران ایفا كرد ،غافل بود .آمدن مهندسان و پزشکان و
همسران آنها و كارشناسان فنی به ایران ،آشکارا نشان داد كه چگونه دروازة ایران به روی جهان
گشوده شده است (آوری.)368 /3 :3169 ،
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از دیگر مسائلی كه در این زمان اتفاق افتاد آن بود كه انگلیسیها سالها تالش گستردهای برای
حضور در كشور چین و بهدست آوردن بازار پرمصرف آن كشور آغاز كرده بودند و برای اینکه
بتوانند بر این كشور تسلط یابند ،از راههای مختلف وارد شدند .گسترش مسیحیت در چین باعث
شد در سال 3982میالدی ،مردی چینی بهنام هونگ مین چوان شورش گستردهای را ایجاد كند كه
مبلغان مسیحی و قدرتهای خارجی در آن نقش داشتند (نهرو .)963 /0 :3166 ،برای سركوب این
شورش كه به «شورش تایپینگ» مشهور بود ،انگلیسیها سربازان خود را به چین اعزام كردند؛ اما
درست در همان موقع ،شورش سال  3981م 3011 /.ق .در هند شروع شد و این سربازان به هند
برده شدند .پس از مشکالتی كه در هندوستان بهوجود آمد ،انگلیسیها درصدد برآمدند برای به
زانو درآوردن چین ،استعمال تریاک را كه از سالها قبل در چین آغاز كرده بودند ،بیشتر گسترش
دهند .شورش هند و بهخطر افتادن منافع تجاری و اقتصادی انگلیس در هندوستان ،آنان را وادار
ساخت تا برای جلوگیری از اقدامات مشابه ،مصرف تریاک در چین را بیشتر توسعه دهند .بنابراین،
كشت تریاک در هندوستان برای صدور به چین گسترش یافت .این سالها مصادف با ایامی بود
كه میرزاحسینخان سپهساالر در هندوستان بهسر میبرد .برخی اعتقاد دارند هنگامی كه او در
بمبئی به كارپردازی مشغول بود ،تجار تبعة دولت ایران را تشویق میكرد كه بهجای پول نقد،
تریاک به ایران بیاورند؛ زیرا معتقد بود در این كار نفع فراوانی وجود دارد .بنابراین ،میتوان گفت
وی مشوق گسترش كاشت تریاک در ایران شد (فرهاد معتمد.)9 :3108 ،
به هر صورت ،رواج تریاک در ایران را میتوان از پیامدهای غیرمستقیم شورش هند دانست؛
چراكه انگلیس برای صدور تریاک به چین بهمنظور جلوگیری از شورش در آن كشور و نیز
رسیدن به اهداف خود ،كشت تریاک را در ایران نیز گسترش داد كه این امر باعث اعتیاد بسیاری
از مردم ایران و رجال و درباریان شد .در سال  3989م 3014 /.ق ،.یعنی دو سال پس از انقالب
هندوستان ،صادرات تریاک از ایران به چین به حدود  62هزار پوند افزایش یافت (عیسوی:3191 ،

 )499و در سالهای بعد نیز ادامه پیدا كرد .گرچه رواج كشت تریاک سود سرشاری برای ایران
داشت ،باعث افزایش معتادان نیز شد.
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 .8انجام اصالحات در ایران
از دیگر پیامدهای انقالب هندوستان ،تصمیم انگلیسیها برای انجام پارهای اصالحات در ایران بود.
آنان به این نتیجه رسیده بودند كه برای جلوگیری از بهخطر افتادن منافع انگلیس در كشورهای زیر
نفوذ خود ،باید اصالحاتی انجام دهند .ایران از كشورهایی بود كه با توجه به حضور روسها،
انگلیسیها نسبتبه سرنوشت آن حساس بودند .بنابراین ،انجام اصالحاتی در ایران ،ضروری بهنظر
میرسید.
یکی از حوادث مهمی كه در سال انقالب هند ،در ایران بهوقوع پیوست ،حملة ایران به هرات
در سال  3011ق .در دورة ناصرالدینشاه قاجار ،بود كه به حملة سوم هرات موسوم است .ایران
عهدنامة صلح پاریس را در  4مارس  3981م 3011 /.ق .امضا كرد و چون حکومت انگلیسیِ هند
با شورش بزرگ هند مواجه شده بود ،سیاست نرمش و انعطاف درپیش گرفت .انعقاد این قرارداد،
ضعف و عقبافتادگی ایران را نشان داد و انگلیسیها دریافتند كه باید روش خود را در ایران تغییر
دهند تا خسارات مالی و تلفات جانی آنها در هند ،در ایران تکرار نشود .برخی از ایرانیانِ ساكن
در هند ،همچون محمدمهدی اصفهانی ،معروف به ارباب ،در شکلگیری اصالحات شركت
داشتند .وی از سال  3062تا زمان شورش هند در سال 3011در هند بهسر برد و سپس به ایران
بازگشت .عدهای از اصالحطلبان ،ازجمله فرخخان غفاری ،با نوشتن كتابچة دستورالعمل و
میرزاملکمخان با نوشتن كتابچة غیبی یا دفتر تنظیمات ،درصدد چاره برآمدند.
میرزاحسینخان سپهساالر در دورة صدارت امیركبیر ،بهمدت سه سال از  3982م 3061 /.ق .تا
 3981م 3012 /.ق ،.در مقام كارپرداز در شهر بمبئی هندوستان بهسر برد .در این زمان ،آقاخان
محالتی ،باجناق میرزاحسینخان ،نیز در بمبئی زندگی میكرد و بین آنان رابطة دوستی برقرار بود.
سپهساالر پس از بازگشت از هندوستان ،از سال  3984م 3013 /.ق .مأمور كنسولگری ایران در
تفلیس شد و در این مأموریت ،با فتحعلی آخوندزاده ،از دیگر اصالحطلبان ایرانی و مخالف دولت
ناصری ،تماس برقرار كرد .مثلث آخوندزاده ،میرزاحسینخان و ملکمخان برای انجام تغییرات در
ایران كامل شد .در سال  3018ق ،.میرزاحسینخان ،وزیرمختار ایران در عثمانی شد و در آن
سرزمین نیز با شخصیتهای متجدد و اصالحطلب رابطه برقرار كرد؛ ازجمله عالیپاشا ،فؤادپاشا،
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منیفپاشا و مدحتپاشا .ایام سفارت میرزاحسینخان در عثمانی ،مصادف بود با صدراعظمی عالی
پاشا و فؤادپاشا و پایان جنگ كریمه .دولت عثمانی كامالً تحتنفوذ انگلیس و فرانسه قرار داشت
و بهموجب «عهدنامة وین» ،عثمانیها ملزم به اجرای تنظیمات موردنظر در این كشور شده بودند.
این دو نفر كه عمال انگلیس بودند ،بهنوبت به صدراعظمی وزارت جنگ و وزارت خارجه
منصوب شدند و در این مدت ،میرزاحسینخان سپهساالر با اینان مراودة نزدیک داشت (ساسانی ،بی

تا.)89 :
فریدون آدمیت نیز مأموریتهای سیاسی میرزاحسینخان به هندوستان ،قفقاز و عثمانی را باعث
آشنا شدن او با تحوالت اجتماعی و سیاسی آن نواحی ذكر كرده است ( .)301 :3186یکی دیگر از
دوستان نزدیک میرزاحسینخان در عثمانی ،لرد الیارد ،مأمور بلندپایة انگلیس در شرق بوده است.
وی آن زمان سفیر كبیرانگلیس در امپراطوری عثمانی بود .الیارد سالهای زیادی در ایران و
درمیان قبایل بختیاری زندگی كرده بود ،ایرانشناس و شرقشناسی زبردست بهحساب میآمد و
سیاستهای انگلستان را در شرق هدایت میكرد .سپهساالر برای پیشبرد مأموریتش در استانبول به
وی متوسل میشد .دوستی بین آن دو آنقدر نزدیک شد كه الیارد دورة نقاهت بیماریاش را در
سفارت ایران گذراند و سپهساالر از وی پرستاری كرد.
نامة میرزاحسینخان سپهساالر به ناصرالدینشاه دربارة انجام اصالحات ،اهمیت زیادی دارد:
«دُوَل فرنگستان به اصرار و ابرام ،دولت عثمانی را مجبور خواهند نمود كه اصالحات جدیده در
امورات دولت مجرا دارند .اگرچه در ابتدای امر این اصرار و اجبار دُوَل خارجه بهنظرْ تلخ و ناگوار
میآید ،ولکن باالخره موجب نجات و فالح و ترقی خواهدگردید( ».همان.)314 :
میرزاحسینخان از اصالحات در عثمانی و هند تأثیر پذیرفت .تغییر گرایشهای فکری وی
درپی آشنایی با اصالحگران غربگرا و تنظیمات غربی ،از نامههای باقیمانده از وی بهخوبی
مشخص است .اگر گفته میشود كه میرزاحسینخان از اصالحات در هند تأثیر پذیرفته است ،به
آن علت است كه زمانی كه دالهوزی ،فرماندار كل هند ،تصمیم گرفت اصالحاتی در هند قبل از
شورش انجام دهد ،میرزاحسینخان در این كشور بهسر میبرد .انجام اصالحات دالهوزی برای
ازبین بردن زمینههای شورش هند بود؛ اما دیگر دیر شده بود.
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به هر صورت ،انگلیسیها برای حضور در ایران و پرهیز از معضالتی مانند شورش هندوستان،
نیاز مبرم به تحوالت فرهنگی و اجتماعی در ایران داشتند .میرزاحسینخان انجام این اصالحات را
زمینهسازی كرد .از اقداماتی كه برای ایجاد تحول در ایران انجام دادند ،آماده كردن مقدمات
سفرهای ناصرالدینشاه قاجار به اروپا بود .نخستین سفر در ربیعاالول  3092ق 3911 /.م .تدارک
دیده شد كه در آن ،شاه از بسیاری از كشورهای اروپایی بازدید كرد .سفرهای ناصرالدینشاه به
اروپا و بررسی وضعیت حکومت كشورهای اروپایی ،وی را به انجام اصالحاتی در ایران ترغیب
كرد.
 .6افول فرهنگ و زبان فارسی در هند
با شورش بزرگ هندوستان ،دوران دولت گوركانی هند كه با فتح دهلی در سال  3806م .توسط
ظهیرالدین بابر آغاز شده بود ،پس از  113سال ،در  3981بهپایان رسید .از این سال ،دولت انگلیس
با انحالل كمپانی هند شرقی مستقیماً ادارة امور هند را بهدست گرفت .یک سال قبل از شورش
هند ،در  3986م ،.دولت شیعهمذهب اود توسط سِر جیمز اوترام ( )Surendra, 1958: 176ازبین
رفت و او در مقام اولین كمیسیونر عالی ایالت اود ،ادارة این منطقه را بهدست گرفت .این عمل و
انقراض سلسلة اود را یکی از علل وقوع انقالب هند میدانند.
با انقراض این دو دولت ،انگلیسیها دخالت آشکاری را برای برقراری ساختارهای سیاسی نوین
در هندوستان آغاز كردند .آنان درصدد تغییر ساختار اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن سرزمین
برآمدند و فرایند نوسازی را شروع كردند« .با شکست این شورش و بهدنیال تحکیم حکومت
بریتانیا ،نجبای مسلمان بهدرستی با نوگرایی مواجه شدند( ».عزیز.)346 :3166 ،
شورش هند نفوذ بیش از حد ایران در آن سرزمین را نشان میدهد .همان طور كه اشاره شد،
این حركت را به ایران نسبت میدهند و حتی كریشنا الل كتاب دسیسههای ایران در دهلی را
نوشت كه امروزه نایاب است .وی در این كتاب بر نقش ایران در انقالب هند تأكید میكند.
انگلیسیها تصمیم گرفتند كه به نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران در هند خاتمه دهند .یکی از نتایج
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منفی انقالب هند ،ضربه خوردن فرهنگ و ادب فارسی و جلوگیری از رشد و توسعة زبان فارسی
و جایگزین نمودن زبان انگلیسی بهجای آن بود.
در پایان قرن هیجدهم مسیحی كه مطبوعات در هند آغاز به كار كردند ،افرادكمی قادر بودند
زبان انگلیسی بدانند و زبانهای بومی هند برای روزنامهنگاری توانایی الزم را نداشتند و لذا
زبان فارسی ،زبان جامعة رسمی و درجهاول بود و تمام گزارشهای اداری و سیاسی و
دیپلماتیک به زبان فارسی نوشته میشد ...درواقع ،وطن دوم زبان فارسی درطول حکومت
مسلمانان ،هندوستان بوده است (سلیمی.)301 :3110 ،

هندیان كمک شایانی به حفظ ادب فارسی كردند .زمانی كه زبان فارسی ،زبان امور اجرایی،
فرهنگی و هنری هند بود ،آنان به تألیف فرهنگهای فارسی پرداختند و فرهنگلغتهای بسیاری
به فارسی چاپ كردند كه این امر حتی تا آخرین روزهای امپراتوری مغول هند ادامه یافت .این

فرهنگها حاوی نقدها و دیدگاههای دقیق علمی و اطالعاتی وسیع است .برای مثال ،مرآت
االصطالح واژهنامهای با ارزش است كه آناندراما آن را تدوین كرد و شامل واژههای بهكاررفته در
آثار شاعران قدیم و جدید است ).(Hekmat, 1956: 43
دولت بریتانیا پس از سركوب قیام هند ،بهمنظور نفوذ در سرزمینهای غربی مرزهای این كشور،
مصمم به تغییر زبان و فرهنگ كهن منطقة شبهقاره شد .آنها با انجام اقدامات گسترده ،مانند
تأسیس مدارس انگلیسیزبان و حذف زبان فارسی از نظام آموزشی هند و كالت (در خاک
پاكستان) و جایگزینی زبان خود ،درصدد دستیابی به اهداف خویش برآمدند .در تاریخ دوم
اوت  ،3999آموزش زبان فارسی ممنوع شد .با كنار نهادن این زبان از نظام اداری و اجرایی كالت
و بلوچستان ،عالوهبر انگلیسی ،اردو نیز زبان اداری اعالم شد .بهدنبال این تغییرات ،نخبگان مسلمان
جامعة هند كه زبان فارسی را میراثی مهم و بهجامانده از تمدن اسالمی میدانستند ،واكنش نشان
دادند و با كوشش رهبران مسلمان انقالب هند ،همچون محمدقاسم نانوتوی ،شالودة مدارس جدید
ریخته شد (گیالنی.)40 :3194 ،
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مقامات بریتانیایی پس از تسلط بر منطقه ،بهخصوص بلوچستان شرقی ،زبان اداری و سیاسی
خاننشین كالت را كه حتی قبل از حکومت نصیرخان بر آن منطقه ،فارسی بود ،حذف و زبان
انگلیسی را جایگزین آن كردند ).(Malek, 2007: 802
منابع محلی بلوچ از شعرای بزرگ پارسیزبان كه دیوان شعر داشتهاند ،نام میبرند؛ شعرایی
مانند سیدمحمدتقیشاه ،میرزااحمدعلی و گلمحمد مگسی (Muhammad Sardar Khan, 1977:

) .197نصیرخان احمدزایی ،از مورخان پاكستانی ،معتقد است پس از حکومت عباسی ،بهمدت
هزار سال فارسی ،زبان اداری و اجرایی هر حکومت و سلسلهای بوده كه در پاكستان امروزی و
بلوچستان قدرت داشته است و زبانهای انگلیسی و اردو با حمایت انگلستان ،برای جدا ساختن این
مردم از ایران رواج یافت ).(Ahmadzai, 1988: 32
به هر صورت ،تضعیف و افول زبان فارسی و جداییای كه انگلیسیها بین ایران و هند بهوجود
آوردند ،باعث محدود شدن روابط بین دو كشور شد.
نتیجهگیری
شورش بزرگ هند نقطة عطف مهمی در تاریخ ایران و هند است كه تأثیرات عمیقی برجای
گذاشت .این شورش به عمر سلسلة مغوالن یا تیموریان هند در این كشور خاتمه بخشید؛ به دوران
حکومت كمپانی هند شرقی پایان داد و اولین حركت اعتراضی مسلمانان در جهان اسالم را باعث
شد .انگلیسیها بهمنظور حفظ هندوستان اقدامات گستردهای را در این كشور و منطقه انجام دادند
كه پیامدهای آن در كشور ایران بسیار مهم بود .ایران برای حفظ هند ،قسمت وسیعی از
سرزمینهای خود را در شمال شرقی ،شرق و جنوب شرقی ازدست داد؛ نفوذ فرهنگی و معنوی
ایران در هند ازبین رفت و زبان و ادب فارسی كه از قدیماالیام در آن سرزمین حضور داشت ،رو
به افول نهاد و زبان انگلیسی جایگزین آن شد .انجام پارهای اصالحات سیاسی و اجتماعی در ایران
درراستای تغییر معیشت ایرانیان صورت گرفت كه از آن جمله ،ایجاد خط تلگراف بود .در این
راستا ،تدارک مسافرتهای سهگانة ناصرالدینشاه به اروپا باعث وقوع تحوالتی جدید در ایران
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شد .شورش هند پیامدهای مثبت و منفی بسیاری در ایران داشت كه شناخت آنها در آگاهی یافتن
نسبتبه تاریخ معاصرحائز اهمیت است.
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