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  ترجمه  کلنل استودارت:در زمان محّمد شاه قاجار بقلم  دربارهء ارتش ایران  گزارشی
  )دکتر در تاریخ(  اشراقی  احسان الّله

  يقارشا هللا ناسحا همجرت ، ترادوتسا زلراچ

 ٢۶شماره  - ١٣۴٩خرداد و تیر » ریخی بررسی ھای تا
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  :مقدمه

 -١٢۵٠(محمد شاه قاجار  است که سرھنگ چارلز استودارت انگلیسی که در زمان  مقاله حاضر ترجمه گزارشی
و مندرجات آن برای   و بمناسبت اھمیتی که مطالب  ارتش ایران بوده است،نوشته  مدتھا معلم و مربی)ق ١٢٩۴
اما مقدمتا برای   بررسیھای تاریخی میگذرانیم  یران دارد ترجمهء آنرا از نظر خوانندگان محترم مجلهارتش ا  تاریخ

از   زمانی تھیه شده است ناگزیریم  اینکه روشن شود سرھنگ استودارت که بوده و گزارش حاضر در چه موقعیت
 ١.با دولتھای خارجی در آغاز دورهء قاجاریه اندکی ذکر کنیم تاریخچه روابط نظامی ایران

  نظام ایران در اواخر سلطنت فتحعلی شاه

زمینه اتحاد نظامی ایران و قمری رخ داد  ١٢٢٨تا  ١٢١٨سالھای   درگیرودار جنگھای اول ایران و روس که بین
  .فراھم گردید  کنشتاین فرانسه بموجب قرارداد فین

منظم و ورزیده روسیه ناتوان یافت مصمم گردید با ایجاد   فتحعلی شاه که سپاھیان ایران را در برابر ارتش
برخوردار   یهدولت برای پس گرفتن ایالت گرجستان از روس  مناسبات دوستانه با فرانسه ھم از پشتیبانی این

از طرف .ایران را بسبک نظام اروپائی تغییر شکل داده و مجھز نماید  شود و ھم بکمک افسران فرانسوی ارتش
پرورانید از اتحاد  دیگر ناپلئون امپراطور فرانسه نیز که خیال تسخیر ھندوستان و شکست انگلستان را در سرمی

میتوانست به آسانی ھندوستان را   ن و استفاده از راھھای آنبا ایران حسن استقبال نمود زیرا با ھمکاری ایرا
منجر بامضای قرارداد معروف   اظھار عالقه ایران و فرانسه به برقراری دوستی سرانجام. تسخیر نماید

 ١٢٢٢رمضان سال  ١٢گاردان در تاریخ   و متعاقب آن یک ھیئت نظامی فرانسه بریاست ژنرال  کنشتاین گردیده فین
  .کار گردید  میالدی بتھران وارد شده مشغول ١٨٠٧ابر با دسامبر قمری بر

و دو ماه   این ھیئت مدت یکسال.دار وجود داشت افسر و درجه ١۴در میان نخستین دسته اعزامی دولت فرانسه 
باز ھزاران سر  و نه روز در ایران ماند و در اینمدت سه مرکز تعلیمات نظامی در تھران،تبریز و اصفھان تشکیل داده

متحد الشکلی نداشت فرانسویان   در آنموقع ارتش ایران لباس.آشنا ساختند  ایرانی را با فنون نظام جدید اروپائی
ترتیب دادند و صنفھا را براساس   و سوار و توپخانهء ایران لباسھائی بفرم ارتش فرانسه  برای دستجات پیاده

دایر نموده و بجای زنبورکھایی   ریزی در تھران و اصفھان پمنظم ساختند دو کارخانه تو  سازمان سپاھی ناپلئونی
 .معمول بود توپخانهء کوھستانی ایجاد کردند  که در سپاه ایران

  نظامی فرانسه بود بعلت تغییر وضع سیاسی اروپا و توافق  لکن درست در ھنگامی که ایران نیازمند کمکھای
قمری  ١٢٢٣بست مواجه گردیده و در ذی الحجه سال  با بن  گاردانناپلئون با تزار روسیه ادامه فعالیت ھیت ژنرال 

بیمناک بود و در   انگلستان که از ورود مستشاران نظامی فرانسه بایران  دولت.ھیئت مزبور خاک ایران را ترک گفت
حه کرد موقع را مغتنم شمرده با وعدهء ارسال اسل کارشکنی خودداری نمی  طول اقامت آنان نیز از ھیچگونه

که ایران در جنگھای خود با روسیه از دست داده بود مواضع فرانسویان را   گرفتن مناطقی بیشتر و اقدام برای پس
میالدی و سپس  ١٨٠٩مارس  ١٩قمری برابر با  ١٢٢۴محرم  ٢۵عھدنامه موقت در   در ایران اشغال نموده ابتدا یک

فصل سوم این .امضاء کرد  میالدی با ایران ١٨١٢مارس  ١۴قمری مطابق  ١٢٢٧ صفر ٢٩یک عھدنامه دائمی در 
انگلستان بقدر مقدور خود معلم   ھرگاه بین ایران و یکی از دول جنگی واقع شود دولت  قرارداد مقرر میداشت که

ای افسر و  دهسپاھیان ایران بفرستد ولی قبل از امضای این قرارداد دولت انگلستان ع  نظامی جھت تعلیم
که عده آنھا به سی نفر میرسید با مقداری اسلحه و مھمات بایران فرستاد ورود افسران   مھندس و چند گروھبان
در امور سپاھی ایران پدید نیاورد زیرا که انگلستان نیز خواھان اقدامات مثبتی بنفع ایران   انگلیسی نیز تحوالتی
در ایران و حفظ مرزھای ھند از   از اعمال نفوذ قدرتھای بزرگ جھاناین دولت جلوگیری   نبود بلکه ھدف اصلی

قمری در بحبوحه جنگھای ایران و   ھجری ١٢٢٧طریق دخالت در امور داخلی ایران بود،دلیل این امر آنکه در سال 
ن انگلیسی که در خدمت ارتش ایرا  روس بعلت انعقاد پیمان ھمکاری میان دولتین روس و انگلیس به افسران

روسیه شرکت نکنند و ھمین امر   شد پستھای خود را ترک گفته در عملیات نظامی علیه  بودند دستور داده
پس از خاتمه جنگ و انعقاد معاھده گلستان افسران .را در جبھه قفقاز تسریع کرد  شکست سپاھیان ایران
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نگلستان را در اعزام ھیئتھای نظامی ا  گفتند ولی وجود عھدنامه فیمابین دو دولت،دست  انگلیسی ایران را ترک
در .ای از افسران انگلیسی وارد ایران شدند قمری دسته ١٢۴٧بازگذاشته بود چنانچه در حادثه ھرات بسال 

 شھر ھرات،بتحریک انگلستان سر بشورش برداشتند  اینسال افغانھای

و تسخیر ھرات اعزام داست در چنین شرایطی دولت   تنبیه یاغیان فتحعلی شاه عباس میرزا نایب السلطنة را به
تلقی میکرد متوحش گردیده بار دیگر بنای   که حمله ایران را بھرات تھدیدی برای مرزھای ھندوستان  انگلیس

را از  ورود این افسران عباس میرزا ولیعھد٢.فرستاد  دوستی با ایران را گذاشت و چند تن از افسران خود را بایران
قمری در حالیکه فرزندش محمد میرزا  ١٢۴٩جمادی االخر سال   حمله بھرات باز نداشت تا اینکه وی در دھم

  از این.انصراف موقت محمد میرزا از محاصرهء ھرات گشت  ھرات را در محاصره داشت فوت کرد و مرگش سبب
ان انگلیسی در ایران بودند و در این قمری افسر ١٢۵٣دوره تا محاصره مجدد ھرات بوسیله محمد شاه بسال 

 .ایران شدند  بعلت قطع مناسبات سیاسی دو دولت مجبور به ترک  تاریخ

وزیر مختار ٣ انگلیسی مأمور در ایران برای مسترالیس  در گزارش زیر که بوسیله استودارت یکی از افسران
  در آن دوره مشخص گردیده که ذیال از نظر خوانندگان  وضع نظام ایران۴ بریتانیای کبیر در تھران نوشته شده است

 .گذرد محترم می

  ا الزم میدانم از استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر بینا استاد دانشگاه تھران که فتوکپی این گزارشدر اینج
  .اند سپاسگزاری نمایم اند و در اختیار اینجانب نھاده را که خود از آرشیو دولتی انگلستان تھیه کرده

  :عالیجناب

آنرا توسط پادشاه بعرض مبارک   ن و ھزینه نگاھداریافتخار دارم گزارش زیر را دربارهء وضع حقیقی ارتش ایرا
  :برسانم

  :نفر بشرح زیر ١٠٠٧۵٠تعداد سربازان ایرانی طبق صورت فرماندھی کل جمعا -١

  نفر پیاده نظام ٣٩٠٠٠نیروھای منظم و ثابت 

  نفر سواره نظام ٢٠٠

  نفر توپخانه ١۵۵٠

  نفر ۴٠٧۵٠جمع 

  تفنگچی ٢٠٠٠٠)غیر ثابت(نیروھای نامنظم

  سوار ۴٠٠٠٠

  نفر۶٠٠٠٠جمع 

ھای  جزئیات آن طبق ھزینه:شلینگ ١٠لیره و  ۶٣۶١٣١ھزینه غیر خالص نقدی برای نگاھداری ارتش بالغ بر -٢
شده   اسب برای سواره نظام و توپخانه و سیورسات بشرح زیر محاسبه-تجھیزات  مواجب اسلحه-اخیر بابت لباس

  .است

دو اسواران ھر اسواران مرکب از   لیره ٣٢٧٠٠٠نفر  ١٠٠٠٠گردان ھر گردان مرکب از  ٣٩)ثابت(نظمنیروھای م
 لیره ٢٢۵٠٠نفر  ١۵۵٠اراده توپ که بوسیله اسب کشیده میشود  ۶٠توپخانه با   لیره ۶١٧١-١٠نفر  ١٠٠

  لیره ٣۵۵۶٧١-١٠جمع 

  ھزینه سربازان منظم میباشد)جعه شودبه تصویر صفحه مرا(ھزینه این نیروھا)غیرثابت(نیروھای نامنظم

  لیره ٣٣۶٠٠تفنگچی  ٢٠٠٠٠

  لیره ٢۴۶٨۶٠سوار  ۴٠٠٠٠
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  لیره ٢٨٠۴۶٠جمع 

  لیره ۶٣۶١٣١-١٠جمع کل 

  لیره ١۵٠٠٠٠شلینگ  ۶بگیر در روز از قرار ماھیانه  ھزار جیره ۵٠موضوع کردن 

  لیره ۴۵۶/١٣١-١٠

خراسان و کرمانشاھان تأمین -فارس-عراق  در حال حاضر عمده واحدھای ارتش از تھران و استانھای آذربایجان-٣
مرتبی   چھارھنگ مستقر در تھران که میتوان آنرا پشتیبان قدرت سلطنت دانست اخیرا مواجب و لباس:شوند می

توسط کارگران قورخانه سالح مزبور را قابل   بخشی ندارد ولی میتوان سالحھای آنان وضع رضایت.دریافت میدارند
خاص   توجه.سه ھنگ از آذربایجان و ھنگ چھارم از سربازان فراری روس تشکیل شده است.استفاده نمود

نه اطالع درستی دارند و نه از انضباط بوئی   سان سربازان مزبور توسط افرادی صورت میگیرد که از مشق نظام به
  .اند برده

بواسطه فقدان کاردانی .ابراز میدارد  بیند ونسبت بآنھا عالقه زیادی سربازان مزبور سان می پادشاه نیز از
خبرند و بھمین علت در اثر تحریک یک سرگرد جناح یکی از ھنگھا از اطاعت  افسران،سربازان از انضباط بی

معمولی از قبیل نگھبانی  ظایفاین سربازان نیز از و.خود سر باز زده اصرار داشتند از کار برکنار شود  فرمانده
شوند دستبرد  آیند یا از آن خارج می که بداخل شھر می  ھای شھر اطالعی ندارند و به محموله قاطرھائی دروازه

که آنچه را   دیدند و ھنوز ھم باقیمانده سربازان قبال توسط یک رئیس انگلیسی تعلیم می  در آذربایجان.زنند می
ھا احترام قائل ھستند احترامی که سالھا  انگلیسی  برند مھم اینست که آنھا معموال برای اند بکار می فراگرفته

 .رود بدست فراموشی سپرده شود گذاری شده و احتمال نمی  قبل در اثر تجربه پایه

سلحه لباس و تجھیزات داده بنفرات ھنگھا ا  ای افسران ایرانی توجھی بمسئولیت و وظایف خود ندارند تا اندازه
نفرات توپچی بیشتر آذربایجانی ھستند .مواجب و جیره روزانه خود ندارند  شود ولی آنھا اطمینانی بدریافت می

ھای طوالنی داده میشود تا  قابلیت این نیرو مانند سایر جاھا کاھش پیدا میکند زیرا به سربازان مزبور مرخصی
ھا را که مدتھا متروک مانده کشت نمایند افرادی که فاقد  زراعتی خانواده  ینھایھای خود بروند و زم نزد خانواده

شوند در عراق در ابتدا  تضمین نمی  آب و زمین باشند در ارتش استخدام نمیشوند و از طرف سرھنگ فرماندھی
اد این ھنگھا از اینجانب از سه ھنگ بازدید کردم افر.پاسیان معمول گردید  توسط کلنل ١٨٣۵مشق نظام در سال 

لحاظ مشق نظام از ھنگھای آذربایجان برتر بودند اسلحه کافی برای دو ھنگ موجود است ولی از لحاظ لباس و 
  .تجھیزات بطور تساوی کمبود مشھود است

بھتر شده و دستور پرداخت حقوق آنھا   بنا بتوصیه کلنل پاسیان با صدور فرمانی از طرف پادشاه وضع افسران
دارای اسلحه ھستند ولی از لحاظ لباس و تجھیزات کمبود دارند در این   در فارس سربازان.استصادر شده 

نفرات ھنگھای مستقر .است  نویسی نکرده و ھنگی تشکیل نشده تاکنون کسی برای خدمت سربازی نام  استان
مجھز نبوده و ھمواره  سمنان افراد آن از مردم خراسان که ھرگز  ھنگ.در این استان تماما آذربایجانی ھستند

این ھنگ در زنجان و ھنگ عراق در .اند،ھنگ مازندران ھمین وضع را دارد لباس و تجھیزات بوده  فاقد اسلحه
یک ھنگ مشق نظام داده شده ولی فاقد اسلحه،لباس و  در کرمانشاه.دماوند و فیروز کوه بوجود آمده است

از اسواران فسا در فصل پائیز بازدید .نضباط سربازان ھنگ مزبور خیلی کم و محدود استباشند ا تجھیزات می
تفنگچیان نامنظم و .ھای خود بسر میبرند در خانه  کردم افراد آن دارای کفایت و شایستگی ھستند و اکنون

ان آنھا برای ارتش سواران،سالح موردنیاز خود را شخصا تھیه میکنند و چون با سرباران منظم مقایسه شوند زی
 .بیش از فایده آنھا است

است ذخائر پادشاه برای تجھیز   کوشش بعمل نیامده بنظر میرسد تا حال برای بھبود وضع نیروھای پادشاه
سربازان کافی نیست باروت موردنیاز آنھا از کارخانه تبریز و یک کارخانه جددی تھران که ساختمان آن در شرف 

ریزی و  کارخانه توپ  دد در نزدیکی تبریز معادن سرب فراوانی وجود دارد در آنجا یکتأمین میگر  پایان است
  .سازی مخصوص حمل توپ وجود دارد عراده

  :وضع افسران انگلیسی با نظامیان ایرانی بقرار زیر است-۴

  عراق کلنل پاسمر با دو ھنگ پیاده

  با نیروھای تحت فرمان خود از شیراز در حرکت استبا دوھنگ توپخانه سوار که اکنون »۵ آیبک«کاپیتان:آذربایجان
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زاده از کرمانشاه بطرف شوشتر در حرکت  شاه  با یک سرگروھبان پیاده با سربازان ھنگ»۶رو«ستوان-کرمانشاه
  .است

سوار  و دو سرگروھبان توبچی»٨پاد«و دو سرگروھبان سوار بااسواران مربوطه، ستوان»٧ تانانت«ستوان-تھران
  چی مشق نظام میدھندبسربازان توپ

  .بناحیه قزوین است  از ھنگ بنگال طبق دستور مسئول رساندن آب٩ ستوان دوم لنگتون

پاسمر برقرار شده تا نمایندهء دولت   ب توسط کلنلطبق دستور آن جناب یک سیستم خبررسانی منظم و مرت-۵
خالصه آخرین گزارش آنھا به پیوست .و افسران مستحضر سازد  بریتانیا را در تھران از وضع حقیقی سربازان

 .است

  عالیجناب

  ھمواره مطیع اوامر ھستم

  ١٨٣۶آوریل  ٢۶* استودارت-خدمتگزار کاپیتان چارلز

کرده است و در مقدمه این   معرفی)سروان(در مورد اینکه چارلز استودارت در پایان این گزارش خود را کاپیتان(*)
کلیه افسران خارجی که در دورهء قاجاریه   جا کلنل استودارت نوشته شده،این توضیح الزم است که مقاله ھمه

جاتی باالتر و البته موقتی بخدمت ارتش ایران با در  اند در ایران برای آموزش ارتش ایران استخدام میشده
اند  اند و این افسران در گزارشھائی که دربارهء مطالب و مسائل مختلف به کشور متبوع خود میفرستاده درآمده

  .اند نوشته طبیعتا درجه اصلی خود را می

و تحوالت سیاسی )جلد ٢(باره به تاریخ دیپلماسی ایران تألیف دکتر علی اکبر بینا برای آگاھی بیشتر در این-)١( 
ھای عباس  هگاردان و یادداشتھای ژنرال ترزل ترجم  نظام ایران تألیف دکتر جھانگیر قائم مقامی و مأموریت ژنرال

  اقبال رجوع فرمائید

 :اسامی این افسران را به ترتیب زیر ذکر کرده است»ایران و مسأله ایران«لردکرزن در کتاب-)٢(

   col.sir jastin sheilشیل  کلنل سرجستن

   col.sir h.rawlinsonکلنل سرراولنسن 

   col.ferrontکلنل فرانت 

   col.pasmorکلنل پاسمر 

کتابخانه مجلس   ایران و مسأله ایران نسخه خطی( cel.dareytoddکلنل دارسی تود  col.stadartکلنل استودارت 
  )۵٣۵شورایملی ص 

)٣(- ellis   

  ١٨٣۶آوریل  ٢۶گزارش مورخه -)۴(

)۵(- ibec  

)۶(- raw   

)٧(- tanant   

)٨(- pada   

)٩(- longton   


