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  نبرد برازجان :رویدادي ضمنی در روابط ایران و انگلیس

.)م1857/.ق1273(

  1غالمرضا مهدي راونجی

  

چکیده

ـ    رانیا يقوا. م1856./ ق1272که در بهار  یهنگام ـ ا سیهرات را تصـرف کردنـد، انگل  نی

ـ شناخت و ا. م1853هیژانو 25موضوع را نقض معاهدة  واقعـه، عـزم آن دولـت را کـه بـه       نی

حمله  رانیجزم کرد تا به ا ست،ینگریهند م يافغانستان و به طور خاص به هرات همچون بارو

از جملـه منطقـۀ    رانیا یمناطق جنوب. م1856در دسامبر  سیانگل ینظام يرو، قوا نیاز هم. کند

ـ  یِرانیتنها گزارش شناخته شدة ا. برازجان را اشغال کردند و  سیبه جا مانده از نبرد قشون انگل

ـ ا قیاز حقـا  یاز مؤلف ناشناس است که بخش يا در برازجان نسخه رانیا ـ نبـرد را از زاو  نی  هی

و نقـد و   یسند، به بررس نیو انتشار ا یمقالۀ حاضر ضمن معرف. کرده است انیب یرانیا کیدید

  .پردازدیواقعه م نیاز ا ماندهیباق يها و گزارش یخیمطالب آن بر اساس منابع تار سهیمقا

منطقه، سرعت  نیدر ا رانیا یکه شکست برازجان و انهدام ادوات جنگ رسدیبه نظر م نیچن

 8معاهدة  يداد و بر امضا شیرا افزا) خرمشهر(محمره  يبه سو رانیدر ا سیقشون انگل يشرویپ

  .بسزا نهاد ریتأث سیمعروف به صلح پار. م1857مارس  4./ ق1273رجب 

واژگانکلیدي  

  ایران، انگلیس، روابط سیاسی، نبرد برازجان
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  مقدمه 

ترین منابع به شمار اسناد در یک پژوهش تاریخی ازمهم بدون تردید،

گستره این گونه منابع ازمکاتبات دیوانی یاسلطانیات درقرون گذشته تا آیند،  می

هاي  شود که در هجوم وتغییروتبدیل نظام ها را شامل می معاهدات سیاسی وفرمان

جا شده و یا ازبین ه یاجاب ،سیاسی مختلف به فراخور قبض وبسط مرزها

هاي خصوصی  هدر آرشیوهاي دولتی و مجموعاندوبخشی نیز در قالب متون رفته

.اند باقی مانده

تقلیل جایگاه اسناد به منابعی ویژه تحقیقات درحوزه عمل سیاسی یاروابط 

خارجی غیر منصفانه بوده ونباید فراموش کرد که استفاده ارزشمندوعلمی ازآنها 

. سازد می آشکاررا  تاریخ و سیاستهاي  اي ازمسائل مغفول تاریخ درحوزه گستره

هاي مختلف به ویژه حکومت  ازدورانسایر مکتوبات  ها ووجوداسناد،گزارش

تاریخ دربازشناسی هویت،فرهنگ و  پژوهشگرتواند راهگشاي  دیرپاي قاجار می

و  هایی ازحقیقتو مورخ را با جنبههاي ایرانی با سایر کشورها بوده  حکومتروابط 

نمایش "با عنوان از مؤلف ناشناسگزارشی  حاضر،آشنا سازد درنوشتار  واقعیت

فی مابین قشون ظفرنمون دولت علیه ایران با دولت  دعواي برازجان واقعه

از نبرد قواي مهاجم انگلیسی به منطقه برازجان درجنوب ایران  "انگلیس

به رشته تحریر هاي همانندي که توسط ناظران خارجی  و باگزارششده تصحیح 

پرستانه وشاید از نگاه وطن وايسنویسنده گزارش . مقایسه شده است در آمده،

هوادارانه ازقشون ایران، به ناچار ضمن پذیرش شکست این قشون در نبرد به 

  .پردازد و چرایی دالیل شکست وتوجیه استراتژي قشون دولت ایران می تحلیل
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برگ، در گنجینۀ  8در  12982اي خطی با شماره  نسخه "نسخه برازجان"

اهللا العظمی مرعشی نجفی نگهداري  آثار خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت

مؤلف این گزارش ناشناس است و نسخه دیگري از آن، تاکنون شناسایی . شود می

کن نشده است و در تصحیح و انتشار این سند، رسم الخط امروزي تا حد مم

  . رعایت شده است

  

  شرح واقعه برازجان

برازجان  ۀواقعز دهه پس ادو کمتراز  .م1879./ ق1296سال  سالیسبوري در

دربیست سال گذشته ...«:برداشته استپرده ازسیاست انگلیس درآسیاي مرکزي 

هاي ما در آسیاي مرکزي مانند بازي شطرنجی بودکه مجبور بودیم ایران  سیاست

  .)428:1384آوري،(» ..راقربانی کنیمیاافغانستان 

ثر از أتوان مت سراسر سده نوزدهم میرا در سیاست انگلیس درقبال ایران 

:ارزیابی کردو در موارد ذیل عوامل جغرافیایی 

ثرازمنافع آن کشور در هند أسیاست انگلیس در قبال ایران مت ،نخست آنکه

ی یبوري سیاستمدار بریتانیانظرسالیس جمع میانتوان از  دوم را می؛ عامل بود

کانونی  ۀنقطکه  وجغرافیاي مسلط ایران میان منافع روس و انگلیس به دست آورد

  1.بودآن هرات به مثابه باروي هند 

                                               
هاي قبلی ایران و انگلیس داشت که جنگ ایران و انگلیس در دورة محمدشاه  جدایی هرات از ایران، ریشه در نزاع .1

 .ق1250:حک(محمد شاه قاجار  ۀچهارده سال سلطنتحائز اهمیت دوران از مسائل جنگ هرات . نمونۀ بارز آن است

در . عباس میرزا در صدد فتح هرات بر آمد، اما مک نیل سفیر انگلیس مانع شد. ق 1248در سال . بود) .ق 1264تا 

اما این بار،  د،کرمأمور فتح هرات میرزا پسر ارشد خود را محمدعباس میرزا بر تصمیم خود پاي فشرد و . ق 1249
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هرات براي بار اول منافع ایران  ۀلأمس...«:سفیر انگلیس،مک نیل به نوشتۀ

سیه مشترك جلوه ان و رورو انگلیس را در تضاد با یکدیگر قرارداد و منافع ای

براي انگلیس حفظ هند چنان ارزشمند بود که  .)67:1380اتحادیه،(» ..کرد

توجهی سیاستی که به بی در پیش گرفت؛سیاستی چندگانه رادرقبال ایران 

در روزنامۀ تایمز چاپ شد با این اي  سر مقاله.ارزید خواست مردم بریتانیا نیز می

گویا این مقاله . »اریم بدانیم که هرات کجاستدانیم نه عالقه د نه می«: عنوان که

انگلیس  .)397:1384آوري،(کرد  مینظریات بسیاري ازمردم انگلستان را منعکس 

تحت  که ایران داد احتمال می و چونروس بر شمال ایران را پذیرفته بود  سلطۀ

گیرد، یعنی هرات رادراختیار  ،ورود به هند ةروزي درواز ،ها حمایت روس

ناصرالدین شاه  .م1856./ ق1272دربهار . کوشید قدرت ایران را محدود کند می

نفوذ ایران خارج  ةقاجاردستور حمله به هرات را که اینک آرام آرام از حوز

علیه  شهر بزرگان ،درهرات. )1304:1337الملک سپهر،لسان(صادر کرد،شدمی

بر مد یوسف خان امیر جدید مح ،اقتل اوکرده بودند و بصید محمد خان شورش 

وضعیت متزلزل محمد یوسف خان در مقابل . )1366:111شیبانی،(تخت نشست 

اورا برآن داشت تااز شاه قاجار  -همپیمان دولت انگلیس- قواي دوست محمد خان

                                                                                                             
از در صلح با کامران میرزا حاکم هرات  ان داد و محمد میرزا ناچارخبر مرگ عباس میرزا به محاصرة این شهر پای

نقض عهد . ایران باشد دولتة قرر شد کامران میرزا هر ساله خراجی به دولت ایران بپردازد و دست نشاندمو درآمد 

در او . هد، دستاویز پادشاه جدید قاجاري شد تا راه سلف خویش را ادامه دسیستاناو به  حتی تعرضحاکم هرات و 

محمدشاه و سپاهیانش دو ماه پشت حصار ها،  کرد، امابا کارشکنی انگلیسیقصد تسخیر هرات 1253ربیع الثانی  19

در مسائل مربوط به ایران و  در باب عدم مداخلهها  انگلیسیرغم وعدة  علی. کاري از پیش نبردندهرات ماندند و 

دست از و از این رو محمد شاه ناچار شد . ه بندر بوشهر نزدیک شدندو ب دندخارك را اشغال کر ةافغانستان، آنهاجزیر

بازگشت و پس از آن، ترجیح داد مابقی عمر را با انگلیس به صورت به تهران  .ق1254هرات برداشت ودر  ةمحاصر

  )83- 88صص  ،1380اتحادیه،: براي اطالع بیشتر نک.(آمیز طی کند مسالمت



65.)م1857/.ق1273(نبرد برازجان :رویدادي ضمنی در روابط ایران و انگلیس

 و )112:1366شیبانی، /83:1378دهقان نژاد،/ 273:1364مهدوي،(بطلبد یاري

ایرانی به سرداري حسام السلطنه حاکم خراسان  قواي. پذیرفتناصرالدین شاه 

بعد غرور ناشی از فتح بدون  اندکی بااستقبال مردم هرات وارد شهر شدند و

امیر جدید هرات که تاپیش از این  از سوي دیگر،.شدآزار مردم  مایۀمقاومت شهر 

در  را پرچم انگلیس ،طریقی دیگر در پیش گرفت؛دانست خودرا مطیع ایران می

.رانداز شهر  را سپاه ایران به اهتزاز در آورد وهرات

اما  ،دوباره نسبت به قشون ایران تغییر روش داد گر چه برگشته امیر بخت

 در کارهرات به سپاه ایران که  ،بزرگان همراهیبا  سودي نداشت و سرانجام

:1366شیبانی،/ 1310:1337الملک سپهر،لسان.(بود تحویل شد ةشهرمحاصر

شهر رابه او نیز  وچندي نپایید امیر عیسی خان نیز  از او، مقاومتپس .)117

 25./ ق1273روز سه شنبه بیست و پنجم شهر صفر .. «:ایرانیان واگذاشت

ازاین  .)1338:1337الملک سپهر،لسان(»هرات گشوده شد .م1856سپتامبر 

رات که روندجدایی ه نهادمل را جایز ندانست و پابه کارزاري أانگلیس ت ،پس

  :هر دودولت ازجنگ قابل مالحظه است ةانگیز ؛ایران را سرعت بخشید ةازحوز

ۀ تخلف انگلستان از موافقتنام«حمله به هرات را،ایران انگیزه نخست اینکه

هادر امورات هرات ذکر دودولت مبنی بر عدم مداخله دولت .م1852./ ق1269

قصد ندارد هرات را نگه دارد و فقط «اینکه و ) 162: ]تابی[محمود،(» کرد می

الملک لسان /1380:134اتحادیه،(» ...ن را تضمین کندآخواهد استقالل  می

.)1337:1304سپهر،
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قرار  رادستاویز. م1853ژانویه  ةمفاد معاهد نقضانگلستان نیز  ،دوم

است  کردهایران بر خالف تعهدات خود هرات را تصرف  که ومدعی شد1داد

هرات موقعیت اگر چه تثبیت  .)71- 81]:بی تا[: صفایی/ 284:]تابی [،محمود(

 ،اما در قیاس با موقعیت هرات در سیاستبسیار اهمیت داشتدولت ایران براي 

انگلیس در  .م1856نوامبر  ۀبااعالمی سرانجام.رسید ناچیز به نظر می ،انگلیس

  .از شدغجنگ آ ،)1364:274مهدوي،(کلکته 

میلی سیاستمداران از بی ،اشاره به اهمیت هرات ضمنسرپرسی سایکس 

سخن به میان آورده هرات  ۀلأانگلیسی در رویارویی نظامی با ایران در حل مس

مستقیم  ۀحمل هاي راه هرات از میان ۀلأمس حلّ برايمقامات نظامی بریتانیا  .است

ه از هند به هرات و حرکت از هند به بندرعباس و سپس رسیدن به هرات از را

که دشوارتر بود، ه حل دوم سرانجام را. )2/258: سسایک(را بررسی کردند ایران 

دو گزارش از  از این نبرد،. حاصل اجراي آن استو جنگ برازجان  شدپذیرفته 

که نویسندة آن ناشناس است و ایرانی  یگزارش: در دست است دو طرف دیدگاه

  .2وگزارش مورخان و ناظران انگلیسی نیست

                                               
به امضاي جستون شیل نمایندة دولت  1853ژانویۀ  25/ 1269ربیع الثانی  15مطابق این قرارنامه، که در. 1

دولت ایران متعهد شد فقط در صورتی که .. «انگلیس و ناصرالدین شاه به اصرار میرزا آقاخان نوري رسید، 

تد و پس از دفع نیروهایی از قندهار و کابل و یا نقاط دیگر به هرات تجاوز کنند، قشونی براي دفاع از آن شهر بفرس

شد که در امورات داخله  دشمن و ختم غائله نیروهاي اعزامی مراجعت کند و در مقابل دولت انگلیس هم متعهد می

» ..هرات به هیچ وجه دخالت ننماید و در صورت مداخله دولت انگلیس در امور هرات این سند باطل خواهد شد

  )210و  211: 1373طباطبایی مجد، (

چند سالی پس از جنگ ایران و انگلیس به همت آرچیبالد باالرد در نشریه . م1861لیوتنان باالرد در گزارش . 2

باالرد به عنوان عضو تدارکات ارتش انگلیس در این جنگ شرکت داشت و جزئیاتی از . جنگل سیاه منتشر شد

در گزارش او، مطلبی به . دهد می تهیۀ تدارکات اولیه، فتح بوشهر و نبرد برازجان به دست: مراحل ابتدائی شامل

هاي ایران به عنوان شرح گزارش با هدف قیاس میان حقیقت ماجرا و نحوة گزارش ایرانیان  نقل از یکی از روزنامه
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لیسی با تدارك جنگی تمام عیارازبمبئی راه ایران رادرپیش قواي انگ

هاي  چنانچه تمام ریزکاري ،تدارك اولیه شده بود«براساس گزارش باالرد .گرفتند

» ...بینی و مهیا شده بود ضروري براي کارایی یک لشکردرعرصه کارزارپیش

  )1366:297باالرد،(

کشتی بخار و بادبانی  و چندینبود کشتی بزرگ  7شامل ناوگان دریایی انگلیس 

س گاووتجهیزات أر43س اسب وأر115سربازاروپایی وهندي به انضمام 5670و

  .)1389:عاصیان/ همان: باالرد(وتدارکات مورد نیاز به فرماندهی ژنرال استاکر

 پس از تصرف خارك وتوقف چند روزهتا 1856دسامبر 14قشون انگلیس در

ژنرال اوترام درحمله  را تشآفرمان  .ان پیاده شدندها درسواحل ایر کشتی رسیدن بقیۀ

صادر  تن سپاهیهزار  7با شماربه قواي ایرانی به فرماندهی مهر علی خان شجاع الملک 

پیاده ، درگزارش باال و بر طبق برتري نظامی دریایی باانگلیس بودتا این زمان، . کرد

  .ت گرفته استشدن وحرکت درساحل بوشهربراي قواي انگلیس به راحتی صور

میلی قواي ایرانی دردفاع یا عدم بیها پیداست که  ازمجموع گزارش

 ،اگر اندك مقاومتی نیز رخ دادباز کرد و راه ورود را براي قواي انگلیسی ، انضباط

پیشروي .حاصل چندانی هم نداشتکه  بودی ازسوي عشایر یا نیروهاي محلّ

  :مرحله تقسیم کرد توان به دو ها به داخل ایران را می انگلیسی

                                                                                                             
باالرد در گزارش خود، نخست به اهمیت استراتژیک شهر هرات در دامنۀ منافع انگلیس اشاره . به دربار آمده است

هاي مناطق جنوبی ایران، شمار نفرات، تجهیزات و  ي و حضور نیروهاي انگلیسی درآبساز کرده، سپس از آماده

اي از اقدامات شامل حرکت از بمبئی  وي نبرد ایران و انگلیس را زنجیره. آرایش جنگی سخن به میان آورده است

اي از این زنجیره به سوي جنوب ایران تا جنگ محمره محسوب کرده و واقعۀ جنگ برازجان را نیز همچون حلقه

  ).288: باالرد، جنگ ایران و انگلیس.(دهد  شرح و بسط می
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سازي قشون وحرکت از بمبئی تاپیاده شدن در ساحل آماده، نخست ۀمرحل

 و) خرمشهر کنونی(ره حرکت به سوي خاك ایران تاشیراز ومحم،دوم ۀایرانو مرحل

  .بود نقاط مرکزي سرانجام

 رسیدهدوم نیز تا تسخیر بوشهر  ۀومرحلپیش رفت اول به خوبی  ۀمرحل

عبور از برازجان و  ،قشون انگلیس اکر و اوترام، فرماندهاناستاما مشکل ، بود

  .بودانبارآذوقه ومهمات قشون ایران  به عنوانهاي اطراف  روستا

آن  ةکنندبرازجان ونقش تعیین ۀاهمیت منطقحاکی از هاي باالرد گزارش

دولت همچنین مقداري آردو مهمات درروستاهاي برازجان وچاهکوتاه .. .«: است

بیش از سیصد مایل  را تماماًها  اماازآنجائیکه مهمات بایست آن...ده بود ذخیره کر

» ..از طرق صعب العبوربار قاطر کرده بیاورندازارزش قابل توجهی برخوردار بودند

  )307: 1366: باالرد(

 برايمحلی را  خوانین ساي عشایر وؤر در شیراز، الملکشجاع

قواي انگلیسی به راحتی به برازجان ومنابع آذوقه  ،بنابراین .گرد آورده بودساماندهی

وسپس  کردندهاي مهمات را منفجر  ها زاغه انگلیسی .یافتندوتسلیحات آن دست 

بالفاصله به قواي انگلیسی در  ماجرا، الملک بااطالع ازشجاع .عازم بوشهر شدند

  .ه بودفاید بیبرتري نظامی انگلیس  ۀروستاي خوشاب شبیخون زدکه آن هم درنتیج

 ،پیشروي سریع قشون انگیس عالوه بر پیروزي در میدان نبرد

ناصرالدین شاه، پیشنهاد  ؛سرانجامکشور داشت آندستاوردسیاسی مهمی نیز براي 

که به امضاي تن داد 1857مارس  4ةدولت روسیه وفرانسه را پذیرفت وبه معاهد

پس از پیروزي قاطع  اًصلح یقین ةمعاهد. ایران وسر کادلی رسید ةفرخ خان نمایند
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که از نتایج  )خرمشهر کنونی(انگلیس دربرازجان وقبل از تصرف کامل محمره

  .،منعقد شدشکست برازجان بود

 بار دیگر سفیرانگلیس به تهران بازگشت و ،سرچارلزموري ،پس ازآن

1.گشوددر فرانسه  را فرخ خان نیز سفارت ایران. سفارت رادایرکرد
  

  

  : متن گزارش نبرد برازجان به روایت مؤلفی ناشناخته

  و انّ عون اهللا نعم الرقیب     2نصر من اهللا و فتح قریب 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نمایش دعواي برازجان واقعه فی مابین قشون ظفرنمون دولت علّیه ایران و دولت انگلیس

االمرا العظام شجاع الملک از جانب دولت علیه به سرداري سرکار جاللت آثار عمده 

سردار ولد سردار و از طرف انگلیس به سرداري اوترم صاحب داستاکر به تاریخ شهر جمادي 

  .مسیحی 1857هجري مطابق سال  1273الثانی سنه 

کار ر بعد از آنکه قشون دولت انگلیس بندر ابوشهر را متصرف شدند، س

شونی که ساخلو شهر شیراز بود به جاللت آثار، سردار دولت علیه ایرانیه با قلیل ق

جهت نگاهداري مضافات بندر ابوشهر بسمت آنصوب حرکت فرموده،قریه برازجان 

مضرب خیام عساکر نصرت فرجام گردید و این قشون متوقف برازجان منتظر 

سرداران قشون دولت انگلیس پس ازآنکه . آوري قشون چریک و غیره بودند جمع

آوري قشون مطلع شدند خیالی که به  و جمع از خیاالت سردار دولت علیه

                                               
: 1382محبوب فریمانی،/ 76-78: 1367میرنیا،/ 272:1373مهدوي،: براي اطالع بیشتر در این زمینه بنگرید به. 1

مالک شیببانی صدیق الم/ 103-106: 1352صفایی،/ 141-150: 1384رجبی / 132]: بی تا[صفائی،/ 53-50

  277-291:]بی تا[طباطبایی مجد،  /79-82: 1363هدایت، /122-111: 1366

  13سوره مبارکه صف آیه . 2
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نظرشان رسید این بود که قبل از اینکه امدادي به این قشون برسد یا جمعیتی 

فراهم آورند آنها را متفرق کنند زیرا که قاعده و قانون جمیع دول در جنگ این 

است که پس از آنکه دشمن را ضعیف پنداشتند و احتمال رسیدن امداد رفت 

دعوا دست نخواهند کشید مثل اینکه در جنگ اگر قشون دشمن به چند البته از 

کنند که جزء ضعیف را شکست دهند به این خیال  جزء قسمت شود اول سعی می

از بندر ابوشهر بسمت  . که قشونی در اضعاف مضاعف قشون دولت علیه بود

در  چون این فقره بر سردار قشون دولت علیه معلوم شد. برازجان حرکت دادند

الثانی جمعیتی برداشته چهار ساعت از شب مذکور شب هشتم شهر جمادي

پس از دور شدن یک فرسنگ از . گذشته به عزم جلوگیري آنها حرکت کردند

تا دو . برازجان باران شدیدي باریدن گرفت به مرتبه اي که سیل تا کمر جاري شد

لیس رسیده باران ب نزدیکی قشون انگآ ي خوش ساعت به صبح مانده حوالی قریه

لیکن تدارك قشون انگلیس خوب . هیچ یک از طرفین را فرصت جنگ کردن نداد

بود و به قورخانه و اسباب آنها به واسطه بارش رطوبتی چندان کارگر نشده بود 

ها و  برخالف قورخانه و اسباب حرب قشون این طرف به واسطه سنگی بودن تفنگ

ز کارافتاده بودند و حالت جنگ هم به قشون باز بودن قورخانه، به کلی خراب و ا

بالفاصله . باقی نمانده بود مصلحت در جنگ ندیده، معاودت به برازجان نمودند

قشون انگلیس نیز روانه گردید خیال سردار قشون دولت علیه این بود که دو 

ساعت از روز گذشته در حوالی اردوي خود جلوي گلستان جنوبی برازجان که در 

ک معلوم است مشغول جنگ شوند چون آالت حربیه و قورخانه بواسطه نقشه کوچ

توانست کرد  نمی یبارش از کار افتاده بودند و با اسبابحرب قشون انگلیسی مقابل
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بناءعلی هذا مصلحتی شایسته در حرکت دادن قشون بسمت  قریه دالکی دیدند و 

قوانین جنگی آمد در حقیقت این فقره از چند جهت پسندیده  و مناسب و موافق 

هاي از کارافتاده البته  زیرا که این قلیل قشون با قورخانهء خراب و تفنگ

توانستند مقاومت با قشونی که اصعاف مضاعف آنها بود کنند با وجود درستی  نمی

حایل و مانع طبیعی آن هم در برازجان و آن   اسباب حربیه دشمن مگر به واسطه

پس مناسب چنان بود که . کوچک معلوم استصفحات نبود چنانکه از نقشه  

اختیاراً حرکت به مکانی کنند که در وسط راه حایل و مانع طبیعی شایسته باشد 

که اگر دشمن بخواهد به آن سمت حرکت نماید باستمداد آن موانع طبیعی قلع و 

عالوه بر این از صحراي دشتستان که مضافات بندرابوشهر . قمع دشمن را بکنند

در دست هاي داخل مملکت را نیز  بیرون نرفته باشند گذشته از این راه است نیز

داشته باشند و به جهت این مالحظات جایی را بهتر از دالکی به نظر نیاوردند و در 

به واسطه  اینکه :ً اوال. واقع بهترین جاها به جهت حرکت دادن قشون آنجا بود

ي اینکه اگر دشمن  به واسطه: از دشمن دور نشده باشند، ثانیاً 1قدري معتدبه

آنها را قلع و قمع  f x 2بخواهد به آن سمت حرکت نماید به استمداد ماهورهاي

نمایند و دیگر آنکه راه داخلی مملکت در دست قشون این طرف باشد که دشمن 

نتواند او را مسدود و قشون دولت علیه را محصور سازد، دیگر آنکه هر وقت فرصت 

شبیخونی بر دشمن ببرند، عالوه بر این قدري از قشون چریک  شود و مناسب باشد

در راه داخلهء مملکت است قرار دادند  1که سر راه هفت مله 3خود را نیز در ننیزك

                                               
  هنگفت،فراوان،بسیار: صفت عربی قدیمی به معناي:]معتدبه. 1

  .حروف التین عالئم نقشه منطقه هستند .2

  )دهخدا(دهی است از دهستان سرکره از بخش برازجان شهرستان بوشهر :)اخ ] (ن َ ز [ ننیزك. 3
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پس از اینکه قشون . به مالحظاتی که عرض شد و این هم بسیار بجا و بموقع افتاد

هده نمود در انگلیس وارد برازجان گردید مقصودي که داشت ضد آن را مشا

برازجان به جهت پشتبند خود استحکامات بنا کرد و اراده پیش آمدن داشت و در 

یک دوروزه توقف قشون انگلیس در برازجان علی االتصال پیش قراوالن دولت علیه 

به قراولی مشغول بودند که اگر از حرکت دشمن بسمت دالکی  fxدر ماهورهاي

جا حرکت کرده آن ماهورها را بر آنها بگیرند خبري بیاوردند قشون دولت علیه از آن

تا شب دوازهم شهر مذکور سردار قشون دولت علیه . و آنها را قلع و قمع کنند

  .جمعیتی برداشته به عزم شبیخون بسمت  برازجان حرکت فرمود

سردارقشون انگلیس نیز چهارصد نفر سوار نظام با یک عراده توپ کوچک 

آمدن عساکر نصرت مآثر را مستحضر شوند اردوي پیش فرستاده بود که هر وقت 

به نشانه انداختن توپ بعد از رسیدن قشون دولت علیه به . خود را اخبار نمایند

مرحله را فهمیده از سر ماهور توپ انداخته  ابتداي ماهور پیش قراوالن انگلیس 

 پیش قراوالن این طرف که چهل پنجاه نفر. رفتند که به قشون کلی ملحق شوند

خبر آوردند سردار قشون دولت علیه با جمعیتی که بود آنها را تعاقب  سوار بودند 

نمود فوراً صداي آتش زدن قورخانه و توپ حرکت بلند شد و آنها بدون درنگ 

قشون دولت علیه نیز به تعاقب آنها شتافت تا . فرارا بسمت ابوشهر روانه شدند

به آنها رسیده تا قریب به صبح  چهار ساعتی شب مذکور در نیم فرسخی برازجان

ها اسباب زیادي ریخته خیلی از  البته دوهزار توپ به یکدگر انداختند، انگلیسی

اترم صاحب سردار قشون انگلیس از اسب افتاده . ایشان در آن شب کشته شد

                                                                                                             
  روستایی از توابع بخش بوشکان شهرستان دشتستان در استان بوشهر :هفت مله.1
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استاکرمشغول . اي که تا ورود ابوشهر حالت کاري نداشت مدهوش شد به مرتبه

. شب را تا یک ساعت به صبح مانده مشغول جنگ بودندجنگ و فرمان بود آن 

بعد از آن قشون انگلیس بسمت بندر ابوشهر حرکت کرد و قشون دولت علّیه نیز 

رفتند تا اینکه مجدداً در صحراي وسط خوشاب و چاه خانی که  به تعاقب آنها می

قشون دولت انگلیس چون . در نقشه بزرگ معلوم است تالقی فریقین واقع شد

 را که در نقشه Cهاي  بل از قشون دولت علّیه به آن مکان رسیده بودند بلنديق

قشون دولت علیه با . خود قرار داده به تصرف درآوردند 1بزرگ پیداست کمک

وجود اینکه کمکی از موانع طبیعی نداشتند مراجعت خود را مناسب ندیدند و در 

نمودند، اوالً باعث گمان  نیل مرام مراجعت می زیرا که اگر بی. واقع چنین بود

شد  دا میشد، ثانیاً بدینواسطه جرأتی به جهت دشمن پی دشمن در ضعف آنها می

به این مالحظات سردار قشون دولت . نمودند و هر روزه خیال جسارتی تازه می

علیه چنان مصلحت دیدند که هر طور است حسب القوه و االمکان زود زد و 

قشون خود را به طریقی که در نقشه  بزرگ معلوم است . خوردي مجدد بشود

. پیداست منظم شدندمرتب ساختند و قشون انگلیس نیز بطریقی که در نقشه 

توپ و تفنگ رفت قشون دولت  2پس از آنکه قریب به دو ساعت از طرفین شلیک

علیه خواستند موضعی مرتفع مناسب را به جهت وضع توپخانه خود به دست 

در آن مصاف نبود که در واقع کلید این  Dي  بیاورند و هیچ مکانی بهتر از تپه

مرکب از شیرازي و عرب و قشقایی بودند را که  Cسربازان . مکان همان تپه بود

                                               
  )همه موارد(کومک :اصل. 1

  شیلیک:در اصل. 2
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 Hنیز با یک گروهان از فوج  Gو قشون  Fي  بسمت پیش حرکت دادند تا به نقطه

 Iبند آنها بسمت پیش حرکت کردند تا در مکان  و پشت Fبه جهت امداد فوج 

لیکن این . چنانکه از نقشه معلوم است. رسیده حکم باز کردن گروهان دادند

را  Fیتی نبودند که بتوانند به طور شایسته کمک افواج قشون پشتبند جمع

به واسطه کمی جمعیت آنها و توپخانه طرفین علی االتصال مشغول . نمایند

پس از آنکه سردار قشون انگلیس ملتفت شد که بیخیالی در نظر . فشانی بود آتش

یقی حرکت داد به طر Lي  را با دوعراده توپ بسمت  نقطه Hاست البداً سوارهاي 

را سه چهار مرتبه عقب نشانیدند و  Lسوارهاي  Fافواج . که از نقشه معلوم است

چون قشون این طرف سواره نظام نداشتند و اسباب توپخانه  ایشان هم پریشان 

را نماید نبود هر  Fي حمایت افواج  بود، قشون درستی هم که بتواند موافق قاعده

مانع  Lت کنند سواره هاي نظام حرک Dخواستند به جانب باالي تپه  چه می

پس از ساعتی زد و . نمودند شدند و آنها را از این حمایت جزیی هم ممنوع می می

در نقاط . خورد سواره هاي مذکور خواستند قشون پیشرفته را احاطه کنند

MMM قشون دولت علیه بعد از آنکه به واسطه  نداشتن سواره نظام . قرار گرفتند

ستحکام تپه مأیوس شدند، حکم در برگشتن قشون پیشرفته و کمک شایسته از ا

دادند با حالت نیزه پیش مراجعت کرده، زد و خوردهاي تمام در میانه رفت و 

بعد از . اغلب خسارتی که به عساکر نصرت مآثر دولت علیه رسید از این حمله بود

ه مانع حصول یأس از استحکام تپه خواستند حرکتی نمایند که این سوارهها را ک

حکم دادند که . استظهار انگلیس بود از امداد توپخانه و قشون کل دور کنند

اندکی قشون دولت علیه پس نشیند تا زیاده مانع جسارت آنها شود و از توپخانه و 
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پس نشسته و تا آنجا قشون سواره انگلیس را  Mامداد به دور بیافتند تا نقطه

در این نقطه . توپخانه و سرباز خود دور ماند بدین تمهید بردند و به کلی از امداد

کرده حمله، دلیرانه بر قشون دشمن آوردند و  1قشون دولت علیه تبدیل فرونت

قشون سواره   باقیمانده. جمعیت کثیري از آنها را مقتول و مجروح ساختند

انگلیس چون چنان صدمه را دیدند از همان نقطه مراجعت کرده ، از راه 

مانده قشون خود با  مت  قشون کل مراجعت نمودند و به همراهی باقیبس)ناخوانا؟(

در آن وقت چهار ساعت از روز . کمال اضطراب بسمت  بندر ابوشهر حرکت کردند

الثانی گذشته بود و باران شدیدي بنا کرد ، چون بعضی از دوازدهم شهر جمادي

پخانه هم پریشانی هاي قورخانه کشته شده بودند و اسباب تو هاي توپ و مال اسب

نمود سردار قشون دولت علیه دیگر مصلحت در تعاقب  داشت و باران هم شدت می

ندیدند و مراجعت را ترجیح دادند و قشون انگلیس هم با کمال اضطراب و 

اي تشویش  تشویش بتعجیل هرچه تمامتر بسمت  ابوشهر حرکت کردند و بمرتبه

جودي که از همه جا بلدیت تمام دارند در و اضطراب بر آنها راه یافته بود که با و

مشرف به غرق ) ؟(مشیله و حوالی آن راه گم کرده بودند در نزدیکی خور بگرد

توان دانست که قشون خود را حکم داده  شده بودند و تشویش آنها را از این می

تر  بودند که هر کس هرچه دارد بیندازد و در کمال سبکباري بتعجیل هرچه تمام

هاي خود را نیز انداختند و در حقیقت این صدمه که  حتی کفش و باالپوش. رفتند

توان گفت که همین باعث شد  بر انگلیس وارد آمد با وجود این قلیل جمعیت می

که دیگر قدم جسارتی از هیچ سمت پیش نگذاشتند بلکه از مسند ابوشهر تا 

                                               
  جبهه:فرونت .1
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احیاناً صدمه بر آمدند و اگر  حوالی چغاوك که سه فرسخی ابوشهر است نیز نمی

کردند و قدم جرأتی پیش  ایشان وارد نشده بود هر روزه خیال جسارت تازه می

در این جنگ اگر هر آینه قشون دولت علیه بقدر قشون انگلیس بود . گذاردند می

توانست با سواره آنها مقاومت کند البته یک  یا اینکه اقالً سوار نظامی بود که می

  .د مراجعت به بندر ابوشهر نمایندتوانستن نفر از آنان نمی

  

  هاي اعمال سردار قشون دولت ایرانیه موافق قوانین جنگی شایستگی

عمده  اوالً بازداشتن دشمن بود از خیاالتی که در نظر داشتند و این فقره

است در جنگ که حسب االمکان باید طوري کرد که دشمن را از خیاالتی که در 

رکت کردن از برازجان به دالکی به اختیار و این نیز بسیار ثانیاً ح. نظر دارد بازدارد

گذاشت  بجا و به موقع مقتضی افتاد زیرا که اگر دشمن از برازجان قدم پیش می

توانستند با همان قلیل جمعیت و اسباب حرب از کارافتاده به استمداد  می

. اشتنددفع آنها را بکنند و در برازجان حایل و مانع طبیعی ند FXماهورهاي 

عالوه بر این همان حرکت باعث بازداشتن دشمن از خیاالت او شد و اگر سواي 

ثالثاً حرکت . توانستند به طور شایسته از عهده دشمن برآیند این شده بود نمی

کردن بسمت دالکی خصوصاً و این نیز موافق قوانین نظامی خیلی بجا و به موقع 

رد که راه داخله مملکت در دست قشون افتاد زیرا که همیشه اوقات باید طوري ک

رفتند  باشد و این فقره یکی از اصول جنگ است و اگر سواي دالکی به هر جا می

راه داخل مملکت در دست نبود و حتماً دشمن راه مملکت را مسدود و قشون را 

کرد رابعاً فرستادن جزوي از قشون به جهت محافظت راه هفت مله و  محصور می
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بجا و بموقع بود و اگر در محافظت آن راه اهمال رفته بود دور نبود  این نیز بسیار

خامساً رفتن . که قشون انگلیس از همان راه خود را به داخل این مملکت بیندازد

بر سر قشون دشمن در حالتی که مشغول استحکام سنگر و قلعه برازجان بود و 

ن هم خیلی بجا واقع اسلحه مردم برازجان را گرفته خیال پیش آمدن داشت و ای

یافتند که  شد زیرا که اگر برازجان و سنگر آنجا را به طور شایسته فرصت می

رسانید بر فرض  استحکام نمایند استرداد آنجا از ایشان کمال صعوبت را به هم می

توانستند فتح کنند باز هم همین حرکت آنها باعث تشویش و اضطراب  اینکه نمی

چنانکه همین حرکت . ماندند یاالت استحکام آنجا باز میشد و اقالً از خ دشمن می

سادساً حرکت نمودن . و صدمه باعث بازداشتن دشمن از خیاالت خود گردید

تر همین فقره باعث شدکه انگلیس البد  و بیش Dقشون به جهت تصرف تپه

گردید که سوارههاي قشون خود را از قشون کل دور انداخت و دیدند آنچه دیدند 

توانستند مقابلهبا  شد که سواره نظام بود و می یده این حرکت وقتی معلوم میو فا

سابعاً بعد از . برآیند Fحمایت افواج  سواره نظام انگلیس کنند و به خوبی از عهده

آنکه سواران انگلیس خواستند قشون پیشرفته را احاطه کنند حکم برگردانیدن 

شد جمیع آنها تمام  و اگر غیر این میقشون با حالت نیزه پیش بسیار مناسب بود 

شدند و مقصودي که داشتند که سوار دشمن را از نزدیکی توپخانه و سربازان  می

ثامناً دور کردن قشون دشمن از امداد توپخانه و . آمد دور کنند به عمل نمی

سربازها تمهیدي متین بود چنانکه بعد از آنکه به پس نشستن آن سواره ها از 

که در آن نقطه به کلی  nخانه و سرباز خود که دور کردند تا در نقطه محافظت توپ

از امداد توپخانه دور ماند در آن مکان تبدیل فرونت کرده صدمه به آنها زدند که 
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تاسعاً اینکه در آن نقطه تبدیل فرونت . تري از آنها مجروح و قتیل نشدند کم

سیالب است و در آن نقطه اگر کردند زیرا که این نقطه جایی است پست که ممر 

آمدند با وجود  توپخانه و سرباز و قشون انگلیس نیز به امداد سواران خود می

توانستند این طرف درآیند و البد در برگشتن بودند و  قشون دولت علیه نمی

در این جنگ به چند سبب احتمال فتح قشون . شد همین باعث شکست آنها می

بدست آورده  شترواسطه  اینکه محلی که انگلیس پی اوالً به. رفت این طرف نمی

ثانیاً به . بود خالی از موانع طبیعی نبود چنانکه در نقشه بزرگ معلوم است

ي اینکه موضع توپخانه انگلیس مشرف بر محل قشون این طرف بود این  واسطه

تر باشد یا  هاي قدیم تجربه شده است که موضع هر طرف که مرتفع نیز در جنگ

ثالثاً به واسطه اینکه قشون انگلیس اضعاف مضاعف . اله فتح با آن طرف استالمح

قشون این طرف بود و همچنین توپخانه و سوار که از این طرف سواي چند نفري 

ي اینکه آنها سوار داشتند و  رابعاً به واسطه. غالم سوار نظامی دیگر موجود نبود

این همه احتماالت باز بحمد اهللا  مأمور به حمله نمودن جانب یسار کردن با وجود

ها نخواهند نمود و در واقع  صدمه بر آنها وارد آمد که دیگر هرگز چنین جسارت

تر وارد شده است و بسیار غریب آمد از انگلیس  چنین صدمه بر قشون انگلیس کم

که سوارهاي خود را خواست بر قشون پیشرفته دولت علّیه احاطه دهد و چه بجا 

ت دادن قشون این طرف بسمت  عقب و تبدیل فرونت کردن در وارد شد حرک

  .و حمله نمودن بر دشمن در این مکان که خیلی مفید فایده شد Nنقطه 

  

  بررسی
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  :رسد چند نکته قابل تأمل به شرح ذیل به نظر می "واقعه برازجان"در سند 

،به میان ایران و انگلیس را بر اساس اسناد موجود .ق1273جنگ سال  .1

ریزي نخست برنامه :توان به دو مرحله تقسیم کرد گزارش لیوتنان باالرد می ژهوی

تمهید  وترین راه هجوم به ایران هزینهترین و کمانجام عملیات و انتخاب سریع براي

پیاده  ،دوم ۀمرحل. گویاي آن استکافی  ةو تدارك قشون که گزارش باالرد به انداز

گزارش در این باره هم، . خرمشهران تا حمله به شدن نیروهاي انگلیسی در خاك ایر

سند ایرانی گزارش را از فتح بوشهر به : تر است جامعباالرد نسبت به گزارش ایرانی 

  .دهد خرمشهر پایان میو با حرکت قشون انگلیس به سوي  کردهبعد آغاز 

حرکت  ،فتح بوشهر شامل این مراحل بود؛جنگ برازجان،گزارش باالرد بنا بر.2

ذخیره شده در این شهر و روستاي  ۀات و آذوقنابودي مهم برايبه سوي برازجان 

 ،شجاع الملک سردار قشون ایران ۀشبیخون شبان ،کوتاهبرازجان و اشغال آن شهرچاه

به نیروهاي انگلیسی و مصدوم  ،و به دالکی عقب نشسته بود کردهکه برازجان را ترك 

این مرحله از جنگ به  ،گزارش طبق. روهاي انگلیسینی ةشدن ژنرال اوترام فرماند

  .به برتري قشون انگلیسی انجامید و سرانجامروستاي چغاوك کشیده شد 

فارغ  ،ی در شکل عملیاتئدر گزارش ایرانی نیز این مراحل با اختالفات جز

به عنوان  برازجان را قواي ایرانی حاضر، سند بنا بر. شده استیید أنتیجه تارائه از 

مرکب از عشایر و نیروهاي بومی و  ،قشون ایرانی .کرده بودندکانونی انتخاب  ۀنقط

و در این شهر به انتظار نیروهاي انگلیسی  کنند میحکومتی از شیراز حرکت 

دستی کرده به سمت براي جلوگیري از هجوم این نیروها پیش ،آنگاهنشینند می

 به آن اشاره شدهدر گزارش باالرد هم که اما باران شدید ،کنند نان حرکت میآ
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روز  .کنند نشینی میعقب؛ سپس شود خوشاب می ۀمانع درگیري در منطق، است

ترك  ،مدي ادوات جنگی ناشی از بارندگی شب گذشتهآفقدان و ناکار،به سبببعد

  .بدیا برازجان به سوي دالکی ادامه می

آنها را وهاي ایرانی نیر ،نیروهاي انگلیسی به سوي بوشهر نشینی با عقب

قواي ایرانی  بهدر طول جنگ برازجان  ،بعد از نبردي سهمگین. کنند تعقیب می

  .خسارت بیشتري وارد شد

ترکیب قومیتی قشون دو طرف در گزارش باالرد جزئیات بیشتري  ةدربار. 3

قصد انگلیسی  ةنویسند به هر حال،. آمده استسند ایرانی گزارش نسبت به 

التواریخ به حضور نیروهاي بومی در ترکیب در ناسخ. گزارش دهدر دربا نداشت به

و حتی نقش باقرخان تنگستانی در مقابله ) 1337:1379سپهر،(قشون حکومتی 

باقرخان و ... «: و چنین آمده است کهها اشاره شده استانگلیسی ۀبا هجوم اولی

  )1337:1380سپهر،(»..مردم او استوار بایستادند

در گزارش ایرانی در چند جاي گزارش چنانکه مالحظه شد، . 4

وري آو این قشون متوقف برازجان منتظر جمع .... «:است آمده"چریک"ۀکلم

عالوه بر این قدري از قشون چریک خود را ... «و  »...قشون چریک و غیره بودند

نی به ایرا ة گزارشنویسندرسد که  چنین به نظر می. »...در ننیزك قرار دادند

نقش قشون حکومتی و توجیه تصمیمات  کردناز جمله برجسته  ،دالیلی

مبهم  ةاشار. بپردازدها  چریکبه نقش  که بیش از این الملک مایل نیستشجاع

توان میرا » سربازانمرکب از شیرازي عرب و قشقایی«به  نویسنده این گزارش

مهاجمان به سواحل ایران از بدو ورود این نیروها .نیروهاي بومی و عشایري دانست
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 به صورت پراکنده مقاومت کردند، اما به گواهیدر نواحی بوشهر و سواحل 

برخالف . توانستند کاري از پیش ببرند نمیتسلیحات پیشرفته ،آنها بدون باالرد

عشایر قشقایی را به شیوایی توصیف  به ویژهگزارش ایرانی، باالرد شجاعت ایرانیان 

... ] انگلیسی[سربازي... «: ستوده استاي موارد  ا در پارهنان رآو رشادت  کرده

جوانی را که حدود شانزده سال داشت از محل اختفایش بیرون کشید و او را در 

ع خود را روي یک دست ادر حال نز ]جوان[او. حین فرار هدف گلوله قرار داد

باقرخان و مردم او ...«،یا)301: 1366، باالرد(» ...گرفت... بلند کرد و انتقام خود را 

دند و از هنگام برزدن آفتاب تا نیمه روز نیران حرب مشتعل بود و یستااستوار با

مدند و آرانیان با شمشیر به روي انگریزان در یزمین جنگ چنان تنگ افتاد که ا

    )1380:1377پهر،س(» ...جمعی را با تیغ بگذرانیدند

تصرف اشغال  به دالیلبدون اشاره مقدمه و ،بیایرانی ةنویسند .5

ک در حرکت از شیراز به سوي برازجان آغاز المل تدابیر شجاع،گزارش را با بوشهر

و اهمیت حضور در برازجان را در جلوگیري از نفوذ قواي مهاجم و دسترسی  کرده

قواي انگلیسی قصد هجوم به آورده است؛ حال آنکه هاي داخلی کشور   به راه آنها

،براي از بین به سوي چاهکوتاه و برازجان آنها رض از حرکتغداشتند و را خرمشهر

  .بودتسلیحات و انبار آذوقه  بردن

ایرانی به از دست  این است که نویسندةجالب توجه در این بخش  ۀنکت

و باز  اعتناء نکردهدادن این مقدار آذوقه و تسلیحات پر اهمیت در بحبوحه جنگ 

  .گذشته استانگلیسی در برازجان  قشون ةهم از کنار دالیل اردوي دو روز
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نیروهاي ایرانی  ،جز در نبرد برازجان و به تبع آن خوشاب ،مجموع در.6

ي قواي ایرانی قصد مقاومت جد نکردند، چندان که گوییمقاومت چندانی 

ۀ حمل ،زیرات حاکمه نبودأطلبی هیاند و این امر از سر رضا و تسلیم و صلحنداشته

به . شد حدس زد میه بود و واکنش دولت انگلیس را نیز به هرات آگاهان ایران

و حکومت  آگاهی داشتهدریابیگی بوشهر از رفت و آمدهاي مشکوك  ،باالرد اشارة

 اخبار در جریان ،فقدان وسایل ارتباطی به سببخیر أت اندکیگر چه با امرکزي را 

  .داده است قرار می

ژنرال صبح بیست و ... «: هستمل أقابل ت اي جملهدر گزارش باالرد  .7

همچنان که به سوي  ،کوتاه اعزام داشترا به چاه... چهارم دسامبر تمام سواره نظام 

مشاهده ] آبادي[گونه نشانی حاکی از خصومت رئیس آن   شدند هیچ شهر نزدیک می

ت و زبان عرب کوتاه و اکثر روستاهاي اطراف بوشهر، برحسب سنّچاه ۀسکن. نگردید

، باالرد(» ...ام ایرانی یا رهایی همقطار ایرانی خود ندارندندانی با حکّبود والفت چ

سرخوردگی طوایف عرب از حکومت  مطلب گواهی است براین  .)302: 1366

  .اند ، و اینکه انگیزة کافی براي مقاومت جدي در برابر مهاجمان نداشتهمرکزي

راتژي جنگی صحت استتوجیه نویسنده بر  ،همۀ همتدر گزارش ایرانی .8

ید ؤم نیزاین گزارش  ۀهاي بزرگ و کوچک ضمیم نقشه. قشون ایران بوده است

نویسنده حتی عوامل ضعف قشون ایران و برتري قشون انگلیسی را . است نظراین 

گیري از تپه ماهورها و نوع استفاده از این موانع هایی به میزان بهرهاز طریق نشانه

 هاي خطاي تصمیممانند  بندد، می عوامل دیگرچشم بر و  کند میطبیعی مرتبط 

 نیزسردار قشون ایران که در مواردي حتی به اختالف با سردار نیروهاي ایالتی 
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شجاع الملک از تاکتیک نظامی تصور ...«:باالرد از این موضوع آگاه بود و منجر شد

ها  ی مشابه انگلیسیوي پیاده نظام خود را که از لحاظ نیروي کم. خاصی داشت

حبین این دو جنا ،رایش داده بودآبود، در دو جناح، هر یک مرکب از سه گردان، 

بیشتر از نیم مایل فاصله ) بدون هیچ دلیل مشهودي، زیرا زمین کامالً هموار بود(

:ستایش کرده استباالرد نیروهاي ایالتی را  با این همه،. )311: همان(»...بود 

منتظر ... اي بیش از یک مایل  موقرانه ۀرهبري ایلخانی در فاصل سواره نظام به«

بودند قبل از آنکه خود را در عرصه نبرد درگیر سازند مشاهده کنند که روزگار بر 

 ،آرایشدیگر نیز ةدر چند فقر او). 312: همان(» ...چه منوال خواهد گردید 

به نظر  اي که نکته ؛ده استتر ارزیابی کرتر و موفقنیروهاي بومی ایالتی را منسجم

  .استعامدانه از کنار آن گذشته ایرانی  ةنویسند رسد می

آمده هر دو گزارش مواردي  ، دردر بیان دالیل شکست قشون ایران .9

نوع و میزان . نسبت به یکدیگر خصمانهثر از نگاه أبرخی مشترك و برخی مت است،

هر دو  و قشون انگلیس بود ترین عامل برتريادوات و تجهیزات جنگی شاید مهم

نیز در نظر عامل مهم دیگري را  باید اند، اما  آن را تأیید کردهگزارش 

 .آید  تعلیم دیده برمی سپاهیاناق رایش نیرو که فقط از ذهن خلّآانضباط و :گرفت

نویسنده ایرانی عامل برتري نفرات  در نظر گرفته و در برابر،باالرد عامل دوم را نیز 

نیروهاي  چنانکه مالحظه شد، تعبیر او در بارة نظرات دشمن. ده استذکر کررا 

ادوات و  ري ازماآگزارش خود،  آغازباالرد در  است،اما"اضعاف مضاعف"انگلیسی 

سربازان جنگاور که بمبئی را به سوي سواحل  شمار: به دست داده استنفرات 

غیراروپایی نفر  3570نفر اروپایی و  2270نفر شامل  5670، ایران ترك کردند
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 نفر 6000الملک و ایالتی حدود نیروهاي شجاع ، شمارهمین گزارش بود و بنا بر

گزارش  ممکن است که. شدند شمرده مینظام  هنفر سوار 800، بود و از میان آنها

از دالیل حضور  آمیز باشد، اما اغراقمار قشون ایران ، آدوم ةباالرد در فقر

 ةآوري نیروهاي ایالتی نبودو عدم اشار  مقصودي جز جمعالملک در شیرازکه شجاع

  .پوشی کردتوان چشم  نمی ،گزارشگر ایرانی به آمار

شکست قشون ایران در برازجان و خوشاب ، سیاسی نیز در زمینه.10

که غرض از حضور در دالکی در  اشاره کرده است ایرانی ةنویسند .داشتنتایجی 

داخلی مملکت در دست قشون این طرف باشد  راه«این است که  اطراف برازجان

این امر  ، اما»...ه را محصور سازد که دشمن نتواند او را مسدود و قشون دولت علی

حرکت کردند  خرمشهراي مضاعف به سوي  ق نشد و قواي انگلیسی با روحیهمحقّ

با دستور شاه قاجار مبنی بر امضاي قرارداد صلح  ،اشغال ۀدر آستان شهرِاین و 

  .پاریس نجات یافت

در مقابل  سستی: هاي دیگري را هم نمایان کرد واقعیتجنگ برازجان . 11

اداري و نظامی میان حکومت مرکزي و مناطق کارآمد قواي بیگانه، فقدان ارتباط 

جنوبی و از همه مهمتر ناکارآمدي قشون نظامی ایران در مقابل قواي پیشرفته و 

را در پیش  ایران راه مناطق مرکزيند توانست سرعت هکه ب، انگلیسی ةدیدتعلیم

  .کرداریس متعهد پقرارداد صلح  بهایران را  ۀت حاکمأهی ،این شکست .گیرند

  

  نتیجه
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 برجاي ماندهآن با گزارش انگلیسی  ۀو مقایسواقعه برازجان در بررسی سند 

عهدنامه  گیري هاي شکل توان به زمینه گیري میدر مقام نتیجه ،از این جنگ

 نیز فقدانامور نظامی و  ةدر حوز به ویژهفقدان ساختار منسجم . س پی بردیپار

میلی طوایف محلی و نظم و انضباط و ارتش تعلیم دیده و تسلیحات مدرن، بی

توجهی به نتایج و تصمیمات   انگلیسی، بینیروهاي در مقابل تهاجم  سستی

، پیامدهاي احتمالی آن بابتسازي  عدم بررسی و آمادهو  سیاسی در روابط خارجی

در جنوب ایران که  انگلستان، با پیروزي. م1857./ق1273سال تا در موجب شد

  .خاطرشود هرات آسوده از بابتبراي همیشه  ،عطف آن جنگ برازجان بود ۀنقط
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