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 .نشین قراباغ استخان

روش  این پهژوهش مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت که در یروش :شناسی پژوهشروش

 .ای استها کتابخانهآوری دادهتوصیفی و تحلیلی است. شیوه گرد

قراباغ را تاسیس کرد. وی قلعهه شوشهی را در منطقهه  نشینجوانشیر خانخانپناه :هایافته

های محلهی کوهستانی ساخت. این قلعه در تحکیم قدرت خانات قراباغ تاثیر داشت. قدرت

-های این قلعهه متوقهم مهیپشت دروازه آوردندو فرامحلی که به منطقه قراباغ هجوم می

خان حاکم قراباغ با انعقاد قهرارداد خلیلتوانستند به هدف خود برسند. ابراهیمشدند و نمی

خان  ،میان ایران و روسهای جنگدولت روسیه را به دست آورد و در چای حمایت کورک

ها برای حفظ قلعه شوشی و ممانعت از حضهور ایهران در خان  و روسخلیلابراهیم ،قراباغ

  دند.کرمنطقه قراباغ مبارزه می

 

نشین قراباغ بهه خهاطر اسهتحکام و شوشی به عنوان مرکز حکومت خان قلعۀ  گیری:نتیجه

نشین قرابهاغ تهاثیر گه ار بهود. خصوصیات دفاعی مطلوبی که داشت در تثبیت قدرت خان

مهان  پیشهروی قهوای ایهران در  کردنهدنیروهای روسی با حضور در قلعه شوشی سعی می

 قراباغ شوند.  منطقۀ

 

   نشین، قلعه شوشیقراباغ، خان  های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مسئلهبیان  -1-1

چخورسهعد  ز،یتبر روان،یش ،یگیگلربیآذربایجان از چهار ب تیون یمعاصر با عهد صفو 

 نیها نِیتهراز مههم یکهیگنجهه  تیهمرکز قرابهاغ بها یگهیگلربیشده بود. بو قراباغ تشکیل

قراباغ بهود،  ریکه از طایفه جوانش گیبیعل. پناهشدیمحسوب م یادار - یاسیس یهاواحد

نادرشاه  یشد. او توانست وارد دستگاه حکومت ینادرشاه از قفقاز همراه و ازگشتدر زمان ب

بعهد از کشهته  گیهبیعلهناهبه او شد. پ یءظن ونادرشاه باعث سو انیشود. حسادت اطراف

درسها   ارانشیشدن برادرش به دستور نادرشاه، احساس خطر کرد و به همراه چند تن از 

طایفهه  یتوانست رؤسها یبعد از مدت یخت. ویبه سمت قراباغ گر م.1737/.ق .هه. 1150

زمهان  نیهبرسد. در ا فهیطا نیا استیرا به سمت خود جلب کند و درنهایت به ر ریجوانش

نادرشهاه بهر قهدرت  نیاز عاد  شاه، بهرادرزاده و جانشه یلقب خان افتیبا در گیبیعلپناه

قرابهاغ  نینشهخان انستخان توخان شناخته شد. پناهنام پناه پس با این افزود و از شیخو

 یامحکم در قراباغ افتاد. او در محهل کررلهو، قلعهه یگاهیپا جادیبه فکر ا یکند. و جادیرا ا

خهان اسهتحکام نزم را نداشهت، پنهاه اتیهب ۀقلعه کههییاما ازآنجا احداث کرد اتیه نام بب

و  یحهاکم شهک یچلبه یدو قلعه از طرف حهاج نیساخت. ا ونغیبنام شاه با گرید یاقلعه

مهورد  1محها  جرابهرت کیهسهلطان ملیقلهاهلل کیلممحا  طالش و  کیلم وسمی کیلم

داد و  هیهرو رییهتغ د،یهد گونههنیکه اوضاع را ا یخان زمانقرار گرفت. پناه یرانیو و دیتهد

خهان بها برآمهد. پنهاه یکردن متحهد دایرا بر هم زند و درصدد پ هاکیکرد اتحاد مل یسع

 گهریقتهل بهرادر مهورد انزجهار د لیهمحا  واراندا که بهه دل کیک شاه نیر ملیاتحاد با مل

قلعهه و  جهادیبهه فکهر ا نیخهان همننهپناه. دیاش رسقرارگرفته بود، به خواسته  هاکیمل

                                                                                                                               
 رسید.شد و تا رودخانه خاچین میقراباغ بود که حدود آن از رودخانه ترتر شروع میمحا  ارمنی  5جرابرت یکی از -1
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شهاه نیهر در محها   کیهمل یهم فکر بار با نیتر از قالع م کور افتاد. امستحکم یگاهیپا

 یقلعههه در مجههاورت روسههتا نیههسههاخت. ا یدیههوارانههدا در سههاحل رود گرگههر قلعههه جد

آباد نام پناه شیواسطه نام خو را به دیخان قلعه جدبود. هرچند که پناه ینشین شُشارمنی

 یمعهروف شهد. در منهاب  فارسه یبه شوش یشُش یمجاورت آن با روستا لینهاد، اما به دل

 یشهیالجسهوق تیهکهه در موقع یشده است. قلعه شوشهمعرفی زین شهینام ش قلعه با نیا

قراباغ نشان  یو نیام یاسیخود را در تحونت س گاهیزودی جا قرار داشت، به یاالعادهفوق

 یشد. معمونً چه مهاجمان خهارج لیقراباغ تبد یبرا ینانیمورد اطم گاهیبه پا یشداد. شو

چنهان آن توانسهتندیو نمه شهدندیمتوقم م یقلعه شوش یوارهایدر پشت د یو چه داخل

م. 1748 /.هههه..ق 1161و درسهها   هیههببرنههد. معاصههر بهها عهههد زند شیاز پهه یکههار

را محاصهره کهرد، امها نتوانسهت آن را  یشوشخان قاجار به قراباغ رفت و قلعه حسنمحمد

در فهتح  زیهن یبود. ودیگر سرکرده مهاجم به قلعه شوشی  افشارانخیعلکند. فتح ریتسخ

را  آقالیخلمیابراه یخان را به سازش وادار کند و پسر وپناه وانستناکام ماند، اما ت یشوش

 آتهامکیهمحها  طهالش و مل کیهمل وسمیکیعنوان گروگان با خود ببرد. مل و به لهیبا ح

خهان فشار قرار دادن پناه تحت یگرجستان برا یگریمحا  جرابرت توانستند با وال کیمل

 توانسهت بها یخهان بهود، امها وپنهاه یریتگاتحاد شکسهت و دسه نیا جهیمتحد شوند. نت

خان در پسر پناه آقالیخلمیابراه نکهیخود را آزاد کند. با توجه به ا یپرداخت مبالغ هنگفت

بها  ،یاتحاد با و یزند را برا خانمیکر شنهادیخان پبود، پناه ریخان افشار اسعلیدست فتح

افشهار خانعلیشکست فتح ،اتحاد نیا جهی. نترفتیخان افشار را پ علیمقابله با فتح هدف

بهه  خهان را پنهاه خهان،میاین مهاجرا کهر از بود. بعد یاز دست و آقالیخلمیابراه یو آزاد

 یرا بههه پسههر و یشوشهه مرکههز آن قرابههاغ و ۀو ادار بههرد رازیشهه عنههوان گروگههان بههه 

 رازیخهان در شهپناه  شد سررد. سرانجام دهینام خانمیپس ابراه این که از آقالیخلمیابراه

-خلیهلنشین قراباغ  به زعامهت ابهراهیمدرگ شت و با تضعیم  قدرت زندیه حکومت خان

و بها شهروع حکومهت  خهانمیدر زمهان ابهراه یک استقال  نسبی  برخهوردار شهد.خان از 

قرار گرفت. تهاجم او  آقامحمهدخان بهه  یبار موردتهاجم و دو یآقامحمدخان، قلعه شوش

نداشهت. در تههاجم دوم  یحاصهل یو یم. بهرا1795/..قهه.1209درسا   یقراباغ و شوش

 ریرا تسهخ یشوشه قلعههتوانست  یم. و1797/.ق.هه.1211محمدخان به قراباغ، درسا آقا

و آغهاز  شهاهیعله. بها شهروع حکومهت فهتحدیقلعه به قتهل رسه نیکند و درنهایت در هم

که در این مسئله جهدا   شد لیمتما هیبه دولت روس خانمیو روس، ابراه رانیا یهاجنگ
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ه و نشهین گنجهای حهاکم خهانگنجههخهانمابین سیسیانوف فرمانده قوای روس و جهواد

 هها  تها حهد قابهلعام اهالی مسلمان شههر توسهر روسسرانجام سقوط قلعه گنجه و قتل

م. در سهاحل 1805 /.ق.ههه1220درسها  خانمیابراهتوجهی در این گرایش تأثیر داشت. 

در برابهر  یرا منعقد کرد که بر طبه  آن و یچاها عهدنامه کورکبا روس یچارود کورک

قهرار شهد کهه  نیخواند. همنن هیاظهار استقال  کرد و خود را تاب  دولت روس رانیدولت ا

 انوفیسهیمستقر کند. س ی( را در قلعه شوشیسالدات روس)سرباز روس 500 هیدولت روس

مسهتقر کهرد.  یروس را در شوشه یروههایاز ن ییههابر طب  قرارداد دسته یفرمانده روس

خهان اقدام ابراهیم نیا جهیها گشود. نتروس یرورا به  یقلعه شوش خانمیراهگونه اب نیبد

قلعه  نیتوانستند از ا یها با تسلر بر شوشها بود. روسآمیز قراباغ به روسمسالمت میتسل

خهود جههت  ینیهام گهاهیبهره ببرند و قراباغ را به پا یپادگان نیام کیعنوان مستحکم به

 /.ق.ههه.1220کهه درسها   یمبد  کنند. درنبهرد یقاجار یروهاین یهایشرویمقابله با پ

سهراه قاجهار  انیم نیآفر خدا پل یکیو روس ( در نزد رانیا یهام. )دوره او  جنگ1805

خورده و بها پنهاه و روس در برابر سراه قاجار شکسهت یقراباغ یروهایداد، ن یها روو روس

در سر  یمان  بزرگ ه در واق  این قلعدهند.  اتتوانستند خود را نج یگرفتن در قلعه شوش

ایهن  بود. در دوره دوم های ایران و روساو  جنگ ر دورۀد رزایمعباس ینیام اتیراه عمل

بها شکسهت  دوره نیماند. در ا جهینتیب یفتح شوش یبرا رزایمتالش دوباره عباسها جنگ

بهود، دسهت از  یفهتح شوشه یکه در تالش بهرا رزایمسراه قاجار در جبهه شمکور، عباس

ههه..ق/ 1221خان در سا  بعد از قتل ابراهیمسوی گنجه حرکت کرد  و به دیمحاصره کش

ههها، فرمانههده روسههی حاضهر در شوشههی اداره قرابههاغ را بههه پسههر م. بهه دسههت روس1806

خهان کهه قلهیم. مههدی1819ههه..ق/ 1235خهان سهررد. در سها  خان، مهدیقلیابراهیم

، نگران و خشمگین بود، به دولت  ایران پناه بهرد. بهر اسهاس ازکاهش قدرت و اختیاراتش

م. 1813 /.ههه..ق1228بند سوم معاهده گلستان منعقده ما بین ایهران و روسهیه، درسها  

سرتاسر ایالت قراباغ و مرکز آن شوشی به دولت روسیه واگ ار شد. ههدف از ایهن تحقیه  

ین قلعه بهه ه سیاسی و نیامی اپاسخگویی به سوانت مطرح شده و پیش آمده حو  جایگا

-زمانی و همننین شناخت بیشتر گوشهنشین قراباغ در آن دوره عنوان مقر حکومتی خان

 ی قراباغ می باشد.ای از تاریخ منطقه
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 پژوهش: سؤال-1-2

 ؟کرد نقشی ایفاقراباغ چه نشین ی خانو نیام یاسیدر تحونت س یشوش ۀقلع
 

 
 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مفاهیم-2-1

 نشینخان -2-1-1

پادشهاهان  یلفهظ در اصهل بهرا نیهکانهان و خاقهان دارد ا در لغهات شهیلفظ خان ر  

قوت گرفهت.  زینلفظ  نیا یمغونن در شرق اسالم باقدرت گیری. رفتیترکستان به کار م

خانهان در  خهانِ عنوانبهه زین ی. شخصدندینامیمزمان حاکمان درجه دوم را خان  نیدر ا

خهان  ایه لخهانیا لخانهان،یحضور داشهت. در دوره ا )پکن( غیبالخان یعنیبزرگ  انمقر خ

 درنیر خان بهزرگ کهه  ریدوره خان ز نی. در اشدمیحاکم درجه دوم محسوب  عنوانبه

 بهالیغخانارتباط را بها   نیخان اکه غازان ی. اما زمانکردمیمستقر بود حکومت  بالیغخان

حهاکم  یبه معنا یموریمحسوب شد. در دوره ت یک درجهحاکم  عنوان بهقط   کرد خان 

قدرت را در دسهت  یموریت رِیداشت. و ام یشیحالت نما شتریب نیکه البته ادرجه او  بود.

از مهرگ  بعهدخان قرار داشت.  آن از بعدقرار داشت و  رأسشاه در  یاز دوره صفوداشت. 

اطاعهت بازمانهدگان نادرشهاه   از یشهتریب وانینخه یدولت مرکهزنادرشاه افشار و با ضعم 

-خهان عنوانبهه یاسهیس یواحدها آن تب  بهحکومت داشتند و  یکردند و ادعا ینیسرپ

در منطقهه قفقهاز شهکل گرفتنهد کهه   ههانشینبعضی از این خان دادند. لیرا تشک ننشی

طهالش، دربنهد،  ،یشک شروان، نخجوان، روان،یا نشین گنجه،به خان توانیم هاآن ازجمله

 .اشاره کرد به و...قُ

  قراباغ -2-1-2

ههای باسهتان و سهده لفهانؤمکه در آثار  قفقاز بودآلبانیا )آران( از مناط  تاریخی مهم 

قبهل از  63دان یونهانی )ن جغرافهیاسهترابو(.  63:  1380میانی معرفی شهده است)رضها،



 

 

رود آراکسهس)ارس( از » .بهردینهام مه ایهاز آلبان ایدر مبحث آس پس از میالد ( 24میالد/ 

اسهترابون در ( 3 تها:بهی سهترابون،)ا«. گ ردارمنیه و رود سیروس)کُر( از ایبریا و آلبانیا می

 ههایبریاییااز  شیب یچوپان یها به زندگیآلبانچنین گفته است که  مورد مردم آلبانیا  این

کننهد. وی محهل زنهدگی و ماننهد مهردم عشهایر زنهدگی مهی دهندیم تیاهم ها()گرجی

مهرز ». بیهان کهرده اسهت نیکاسهر یایهو در ههایبریاییا ها را در محدوده میهانآلبانیایی

 یاسهت. مرزهها ههاییایبریا نیو در مغرب سرزم نیکاسر یایدر مشرق در هاآن نیسرزم

گرفتهه  فهرا هیهنان را ارمنآ یجنوب یکند. مرزهامی یقفقاز پاسدار یهانان را کوهآ یشمال

 .(17 تا:بی ،استرابون)«  است واق  شده ن آکه درکنار

)پلوتهارخ،  بهردینهام م ایهلبانآدر اثر خهود از کشهور  م( 46-127مورخ یونانی) پلوتارخ 

آن  ترحیصح ایرن » چنین نوشته است.مارکوارت در مورد آران این پروفسور (.369:1380

 رّاننام ا یاست. عرب ینک به زبان ارمنالوانک است.آلوآشده نام  یاست که شکل فارس رّانا

وی مناطقی که در محدوده آلبانیا قهرار  .«دشویم یرن یبه زبان گرج انآر )الران( است. و

 کهر و انیهمههای نیسهرزمآلبانیای واقعی شامل » گونه معرفی کرده استاند را اینداشته

 ر)گرجسهتان( در کنهایبریا کیکه در نزد ی. اکسنشدیم اتیون نیشامل اقفقاز است که 

منطقهه در کنهار رود کهر بهود.  نیها ،انینهکامب یها رودخانه آلوان قرار داشهت. کمیجهان

 «یشهک»: ی)عرب «شکه»التیشرق ا قفقاز در یکیشهرگوگاو در کنار رودخانه آلوان در نزد

و  در شهرق پایتخهت قهدیمی  گهرویگهرو در کنهار رود دیمنطقهه د قرار داشت.( «یشق»ای

  .( 222-3 :1373 ،مارکوارت) کاولک )قبله (  قرارگرفته بود

داشهته اسهت کهه در  انیهب یخاورشناس معهروف روسه  ( 1877-1966)  ینورسکیم

 ایهوریمازنهدران و ا یایهو ارس که تها در یکر سفل یدشت آبرفت ینیو نت یونانیهای زبان

ران  ایه کیهآغوان اینام آلبان ی. معاد  ارمنشودیخوانده م ای)گرجستان( گسترده است آلبان

ران آمهده اسهت. الهران و اَ یهابه صورت ی. در مناب  اسالمشودآران می آن یانیاست. سر

 ایهکهه شهاهان آلبان ییهانیو سرزم هاییایسکونت آلبان یاصل ینواح انیالبته نزم است م

جدا کردنهد و  ایاز جنوب کر را از آلبان یمیبخش عی های. ارمنمیفرق بگ ار کردندیاداره م

 یالدیمه 387در  ونهانیو  رانیها انیهارمنستان م میمآب ساختند. تنها بعد از تقس یارمن

، 1375 ،ینورسهکی)م شد ایحاکم آلبان بی)در جنوب کر( دوباره نصرتساخ ت اوتی و آایون

اسهت.  وسهتهیاست مشهور که در جانب جنوب به آذربایجهان پ یمیآران اقل(. (. »16-18

 ) ته یدر شرق و جنوب به آذربایجهان و در شهما  بهه کهوه ق ه،ینیحد آن در غرب به ارم
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   .( 12-11:  1375 ،ینورسکیاست )م« ( قفقاز »قب 

  .( 87:  1375 ،ینورسکی) م ته قراباغ آرتساخ  نام داشته استدرگ ش

درگ شهته . طور نوشته اسهت در مورد آران این یالدیم ستیقرن ب لیدر اوا زیتولد نربا

شههر بهزرگ . شدیارس و کر مدو رود  انیم یمحدود کلمه، شامل اراض یآران را در معنا

 نیهدوم قرون وسطا تا بهه ا مهی. از نگفتندیبردعه م ایپرتاو بود که اعراب بردع  زیمنطقه ن

)بهار  شهودیاسهت اسهتفاده م یو فارس یباغ که مرکب از ترککلمه قره آران یزمان به جا

  (. 231:  1358، تولد

دوده ارمنسهتان ان و بردعهه را در محهآر دانان مسهلمان یاز جغراف یبعض با این احوا 

ارمنستان سه بخش »دان  قرن سوم هجری معتقد بود که یعقوبی جغرافی اند.قلمداد کرده

)  «اسهت ربنهدد)قبله( و شههر لهیو شهر ق لقانیاست... و بخش دوم : شهر بردعه و شهر ب

 .( 145: 1347، یقوبیع

)ارمنسهتان( او   هیهارمن.»اسهت  هارمنستان را به چهار بخش تقسم کهرد بهخردادابن 

)  «و قبلههه و شههروان اسههت لقههانیبرذعههه و ب و سیان و تفلههرّو ا سههجانیشههامل س

 . ( 99: 1370به،خردادابن

ها نام دانسته و بر آن نیسرزم کیان را رّا و ه،ینیارم ،آذربایجاندر قرن چهارم  یمقدس

از  ههاآن نیام، نخسهترا به سه خوره بخهش کهرده نیسرزم نیمن ا»رحاب گ اشته است. 

 کیه کیان نزدرّا باشد. «آذربایجان» انیو در پا هینیاست. سرس ارم« انرّا» اچهیدر یبان

. قصهبه و رود ارس است اچهیدر انیدر م یاهیرکه همنون جز باشدیم نیسرزم نیسوم ا

 (. 554 :2ج، 1361،یاست. )مقدس« برذعه» نآ

چههار گهوش  سهتیقصبه ا برذعه»کند.می میتوص گونهنیبردعه را ا یدر ادامه مقدس 

 شهتدارد. مسجد جهام  در پ دهیسرپوش یبزرگ و بازارها یبارو کی ،دشت کیبزرگ در 

. نههر کهر در دو گه ردین مهآاز  ی... نهردیآیرحاب به شمار م نیسرزم 2بغدادبازار است. 

 (.  556: 2، ج1361 ،یآن است )مقدس یفرسنگ

حسهاب به میاقله کیهرا  هینیان و ارمآر ،آذربایجان ،زیندر قرن چهارم هجری  حوقلابن

 امدهیهکرده است که تا آنجا که من د انیطور ب نیا زیکار خود را ن نیا لیآورده است. و دل

 (.  81:  1345حوقل، )ابن اندتن بوده کیدر تحت حکومت 

:  1345، حوقهلابن) بوده است یانآرمردم برذعه)بردعه(  بر طب  گفته ابن حوقل زبان

                                                                                                                               
 منیور نویسنده از بغداد سرزمین رحاب مرکز سرزمین رحاب است.- 2



 

 

96  .) 

)بردعه(  شهر برذعه»ان مطرح کرده استآر هیناح نیترعنوان مهم شهر بردعه را به یو

همننان بهزرگ بهوده  میر قدااز روزگ نجاست.آان است و همنون چشم آر هیناح نیترمهم

 شیفرسهخ و پهنها کیهن درحهدود آ یدرازا ر سه فرسخ اسهت.کعه تا رود ذاست. ... از بر

 (. 86-7 :1345حوقل، ) ابناستکمتر  یاندک

بزرگتهر از برذعهه و  یران شههرآدر »کهرده اسهت کهه: انیهنکته را ب نیا نیهمنن یو

  (. 89: 1345، حوقلابن) ستین سیالباب)دربند( و تفل

در  و » گویهد:کند و مهیحوقل را تصدی  میچهارم نیز این گفته ابن قرن اصطخری در

 .( 158:  1368، یاصطخر) «ستین سیبزرگتر از بردع و دربند و تفل یان شهرهمه ارّ

 ،لیهبزرگتهر از اردب سهتیشهر لیدب»کرده است انیران بآبردع را دارالملک  یاصطخر 

ن ارآبهردع دارالملهک  یبهود و همننهان که گههینجاآامارت  یسرا باشدیم هینیقصبه ارم

 .( 160:  1368، اصطخری)« است

سهتقرار ران و محهل اآعنهوان قصهبه  از بهردع بهه در قرن چهارم العالمحدود سندهینو 

  .( 161:  1362 د،ی)ابوالمو پادشاه آنجا نام برده است

ان و در کتاب خهود آثهارالبالد و ااخبارالعبهاد در مهورد آر یدر قرن هفتم هجر ینیقزو 

و در  هیهنییجهان و ارمآذربا انههیاست م ین مملکتآرا»نوشته است: گونه  نیآن ا یشهرها

است و نهر کر   لقانیقصبه آنجا گنجه و شروان و ب است. اریمملکت شهرها و دهات بس نیا

  نیزمهه انرّو اَ هیههنیارم انهههیاسههت کههه از م یاسههت و او نهههر یجههار تیههون در آن

  .( 570: 1387)قزوینی،گ ردیم

آن  ی، بنهادارد و قبهادمحکهم  آران قلعه  تیاست بزرگ و مشهور در ون یشهر لقانیب

 .( 591: 1387، )قزوینیشهر را نهاد و آن قلعه را از سنگ ساخته

قبهاد  فرسهخ. کیهدر  فرسهخ کیهاز  شهتریب آران تیهبزرگ بوده در ون یشهر بردعه 

« شههر اسهت نیها کیهبوده...و نهر کر نزد یخوب شهر اریرا ساخته بس آنجا رانیپادشاه ا

 (. 589:  1387)قزوینی،

ران از آ »کهرده اسهت انیب گونهنیران را اآمحدوده  در قرن هشتم هجری زین یمستوف 

  .(91: 1362 ،ینیقزو یمستوف«)ستاآران  تیون  نیالنهرنیب کر بآ  ب ارس تاآکنار 

 لیهتا شههر اردب هیاز سلطان »ران نام برده استآدر کتابش از قراباغ با عنوان قراباغ  وی

 ی)مسهتوف« ران ازو تا ربهاط ارشهد هشهت فرسهنگ...آقراباغ  یهفت فرسنگ، ثم ال و یس
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  (. 181: 1362، ینیقزو

ورده اسهت. آران را آدر اثر خود چند بار نام  زیندان قرن نهم هجری جغرافی حافظ ابرو

 ان کهرده اسهتیران بآدو منطقه آذربایجان و  انیرود کر را م تیموقع یعنوان نمونه و به

  (. 161:  1375)حافظ ابرو، 

اناراهلل  -قرانصاحب ریحضرت ام »ران نام برده است آدر اثر خود از قراباغ  زیحافظ ابرو ن

نس نام کرد، و حان کهه سهنه ررا نهر ب رود ارس برداشت و آن نیبزرگ از ا ینهر -برهانه

 یبهر آن جهو رانآقرابهاغ  یو مزارع بسهار بهه حهوال یقر است، هیثمانما  نیو عشر یاحد

  .( 160:  1375ابرو، است.)حافظ یجار

 عنوان قرابهاغ   از قراباغ  بهاست  نوشته یدر قرن نهم هجر را   نآدر اثر خود که  یشام

سعادت  اتیدولت و مرکز را امیمضرب خ  را رانآقراباغ  یآنگاه اراض»آران نام  برده  است 

                                                                                        (.   29:  1363شامی، «)یدگردان

نوشهته  یزدی یعل نیتوسر شرف الد یکه در قرن نهم هجر یزدیدر کتاب ظفر نامه  

از دشهت  یتوکتها ریهو ام یبوقها ریام » .نام برده شده است زیران نآشده است از قراباغ و 

از امهرا را  بهه جنهگ   یجمعه رغوخان، طغاجار وآ .آمدند رانیخزر با سراه گران به جنگ ا

 (.  193 ،1ج: 1381)یزدی،«  به طرف  قراباغ  فرستاد شانیا

« هه در قرابههاغ درگ شههتءههو ستما نیانو  سههنه تسههع  یههر ربدخههان  ارغههون »

 (.  187: 1ج: 1381)یزدی،

 و گنجه و بردع را مهورد قتهل و لقانیب یران رفتند و شهرهاآبه  انیو جبه نو یسوبدا»

 (.  165: 1ج:1381)یزدی،« دقرار دادن یرانیغارت و و

ه را به ایهن صهورت میالدی تاریخ قراباغ این منطق 19میرزا جما  جوانشیر مورخ قرن  

 یکیبعد از طوفان نوح . ران استآ مدیق از مملکت ییمنطقه قراباغ جز. معرفی کرده است

 نیها یدو رود کر و ارس حکومت کهرد. و انیم یها تیران در ونآ نام به نوح فرزندان  از

بردع و  ،اردوباد ،نخجوان ،روانیا ،گنجه ،سیمناط  عبارتند از، تفل نیباد کرد. اآمناط  را 

نهام خهود  (ع )دارند. فرزند حضهرت نهوح یاج راباغدر محدوده ق لغانیکه بردع و ب لغانیب

  .(78:  1382، یقراباغ ریمناط  گ اشت) جوانش نیران را بر اآ یعنی

که در قراباغ احداث شد شهر و قلعه بردع است، که در سر رودخانهه ترتهر  یشهر نیاول

 ریهغ  ایه یشههر درگ شهته ارمنه نیا یر قرار دارد. اهالرودخانه کُ یاست و در سه فرسخ

 . م 886 ه . ق. /هه 306عباس درسها   یبن یشهر در زمان خلفا نیا یبودند. اهال مسلمان



 

 

 یساخته شهد. و رانیپادشاه ا یتوسر قباد ساسان لقانیشدند. بعد از بردع شهر ب نمسلما

 رینجا را شهر سهاخت ) جوانشهآآورد و  لغانیب یالفضا  یوس یتا صحرا یاز رود ارس نهر

  .(78:  1382 ،یقراباغ

 یاهیهچهه ناح بردعه همان قراباغ باشهد، ایو گو »درواق  بردع همان منطقه قراباغ است

 نخجوان، روان،ای که بالد قفقاز ریقلعه و شهر اوست و شوشه اکنون از سا  است که  شوشه

 .(193:  1366، می)حک« باشد آبادتر است رهیو غ گنجه

 عهام شهر را قتل نیا یحمله کرد و اهال لقانیخان به شهر بزینگچ یهجر 635 درسا 

و نههر  لقانیشهر ب موریرتیماندند. ام یخراب باق یمدت یبرا لقانیو شهر ب نهر برنس رد.ک

 . ( 79: 1382، جوانشیر قراباغی) باد کردآبرنس را دوباره 

؛  79: 1371قراباغ در نیام اداری حکومت صفویه یک بیگلربیگی نشین بهود) نصهیری،

  .(186:  1386؛ میرزارفیعا، 76:  1368میرزا سمیعا،

بیگلربیگی از سالهای سلطنت شاه طهماسب او  صفوی در اختیار خاندان  حکومت این

گری ایهل و طوایهم قاجهار و حکومهت در کهل قربهاغ در اوغلی قرار گرفت. بیگلربیگیزیاد

 (.  319-320:  1386های بعدی این خاندان تداوم یافت)خواجگی اصفهانی،نسل

 اتیهکه نادرشهاه توانسهت ونآن از دتا زمان نادرشاه افشار ادامه داشت. بع یتوضع نیا

مهدت  یخارج کند، بهرا یقراباغ را از تسلر دولت عثمان و  نخجوان ،روانیا، گنجه ،سیتفل

آذربایجهان  حهاکمنفوذ و نیهر  ریز زین یگاه گنجه شد. یگیبگلریقراباغ دوباره تاب  ب یکم

ادامهه داشهت) . م 1743 ه .ق./ه1160روند تا زمان فوت نادر شاه درسا   نیقرار داشت. ا

 (.   32: 1395؛ قراداغی،  81: 1382، یقراباغ ریجوانش

نشین قرابهاغ را بر منطقه قراباغ مسلر شود و خان خان توانستشاه پناهبعد ازمرگ نادر

 (. 160:  1970تاسیس کند )باکیخانوف،

 به نیفرآخدا  پلن رود ارس است که از آشرح است جنوب  نیحدود منطقه قراباغ بد 

ن رود کهر آشهرق  .رودیمه شیب پهآلونهد و زرداَ یجواد تا مقابل روستاها روستای سوی

غهرب . رود سرحد قراباغ و گنجه اسهت نیا .دهدیم لین را رود کوران تشکآشما  . است

 (. 78:  1382؛ جوانشیر قراباغی،26:  1395، ین کوهستان قراباغ است )قراداغآ

 ملوک خمسه-2-1-2-1

 کملهوقهرار داشهتند.   خمسه مشهور بودند در قرابهاغکه به محانت  یارمنپنج محا  

 وارانهههداو  نی،خهههاچ زاکیههه، دمحهههانت گلسهههتان، جرابهههرت شهههامل یخمسهههه ارمنههه
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 (.37: 1395، ؛ قراداغی 157-8: 1390؛ قراباغی، 2:   1384بود)هاکوپیان،

بها  یشهاه عبهاس او  صهفو یههابودند که در جنگ یانیرهبران ارمن یارمن یهاکیمل

 ینقهش مهوثر یعثمهان شاه عباس بر یروزیها در پکیمل نیکمک کردند ا یبه و یعثمان

را اعطها کهرد.  کیهمل ایهلقهب ملهک  ههاآنخدمات شاه عبهاس بهه  نیداشتند. به خاطر ا

  .( 2:  1384 ان،ی)هاکوپ

وضهعیت در  گنجهه بودنهد. ایهنبیگهی ها در زمان حکومت صفویه تاب  بیگلراین ملیک

 (. 81: 1382 ادامه داشت)جوانشیرقراباغی، دوران حکومت نادر شاه نیز

عهر  آن از رود ارس تها ما  تره بود.  گل تره تا از: طو  آن زاکید ای زاقیمحا  د -1

 میدر قهدمحا   نیا یهاکیرس ( بود. ملکِ یدر جنوب رشته کوهها یکوه خورهات )کوه

بها  کیهمل نیهمعهروف بودنهد. ا کهنی کیهبودند. و در عصر نادرشاه بهه مل آمده یاز عثمان

 )قرابهاغی،پهدر شهاه بود یکه به معنه گفتندیشاه مو او را بابال  ودب کینزد ارینادرشاه بس

1390  :155 .) 

آن از  بهود عهر  یبال یعل یرس تا صحرا: طو  آن از کوه کِورنده ایمحا  واراندا  -2 

گوکنه بودند  یآنجا از نجبا یهاکیلو بود. ملفهیو خل کندیرودخانه شوشکوه خرهات تا  

 یهاکیساکن شده بودند. و اکثر اوقات مل یقناچن هیبودند و در قر آمده وهیز هیکه  از قر

 ،یمشههور بودنهد.)قراباغ ههانیروفشهاهکیها بهه مل کیمل نیابودند.  شانیمحا  از ا نیا

 .(Mirzə Adigözəl Bəy ، 2006: 43؛   156:  1390

 انیهم یامحا  از رودخانه غرغر تا  قبارتو بهود )رودخانهه نی: عر  ا نیمحا  خاچ -3

 اتیهب شههیتهوکن تها ب خیقهز و مهاز کهوه قرخمحها   نیهطو  ا( نیغرغر و خاچ یرودها

 (.  157:  1390، یبود)قراباغ

 ندر زمها شهانیاد. بعهد از بودنه  از اوند حسن جاللوفها میمحا  در قد نیا یهاکیمل

( نیدر اطراف خاچ یی)روستارستانیخنز یاز روستا رزاخانیم کیبه نام مل یخان فردپناه

 زیهن رزایهم کیهمحا  شده بود. فرزندان مل نیا کیخان ملبه پناه یخدمت به خاطر خوش

 عنهوان بههمحها   نیهمنهاط  در ا نیهبر ا هیکه تا زمان تسلر روس داشتند یکیمل یادعا

قهرمان نام  کیبود، مل رزاخانیم کیکه از خانواده مل یکیمل نیآخر. حضور داشتند کیمل

      .(Mirzə Adigözəl Bəy ، 2006: 43 ؛157: 1390، یداشت.)قراباغ

و بردع  اتیب شهیطرف ب کیقز تا قرخ یاز منتها طو  آن: جرابرتیا  بردمحا  چله -4

 157: 1390، یتر بود)قرابهاغقبارتو تا رود ترو با  نیاز رودخانه خاچمحا   نیعر  ا بود.



 

 

  .) 

بودنهد. در  آمهده( کیونیسه الهتیدر ا یا هیمحا  در اصل از مغاوز )ناح نیا یهاکیمل

کهه در زمهان  یقلهاهلل کیهوجهود داشهت. مل خیمحکم به نام قلعه چرم یاقلعهمحا   نیا

 یشاه بود. ودر خدمت نادر یپاشاکوپورلواغلمحا  بود، در جنگ عبداهلل نیا کینادرشاه مل

 کیهمل گرینشان داد و به دستور نادرشاه او را د یادیجنگ رشادت و تهور ز نیاز خود در ا

 Mirzə Adigözəl؛ 158: 1390، ی)قراباغگفتنهدیم سهلطانیقلخواندند و بهه او اهلل ینم

Bəy ، 2006: 44-43 ). 

ر بهود. تا کنهار کُه ارم محا  از کوه مراو و گلستان نیطو  ا طالش گلستان یا محا  -5

 (.  158:  1390،  یترتر تا کوران بود) قراباغعر  آن از رود 

طهالش سهاکن شهده بودنهد.  یبودند و در روستا آمده روانیاز ش محا  نیا یهاکیمل

 کیمل شانینفر از فرزندان ا . چنددندمشهور بو  هاگلروفیب کیمحا  به مل نیا یهاکیمل

گلسهتان را تصهرف کهرد و در قلعه  ،(  بزرگوسمیاوسوب) کیمل نکهیمحا  بودند تا ا نیا

 (. Mirzə Adigözəl Bəy ،2006 :44؛  158: 1390،یقلعه ساکن شد) قراباغ نیا

پهیش از ایهن ضهمیمه  دیگری نیز در قراباغ  بوده است کهه ظهاهراً نشین ارمنینواحی 

 ازخان قلعه شوشهی را در آنجها سهاخت محانت خمسه شده بودند. منطقه شوشی که پناه

ریاست این منطقه درگ شته با خانهدان ارمنهی اباملهک بهود کهه در  این نواحی بود. جمله

 (.329: 1367 جوانشیر جز نامی از آن باقی نمانده بود)اعتمادالسلطنه،خانزمان پناه

 عامل( ری)پدافند غدفاع غیر عامل  -2-1-3

جنهگ  یریبهه کهارگ ازیهکهه در آن ن شودیگفته م یبه مجموعه اقداماتدفاع غیرعامل 

 سهاتیو تاس زاتیهبهه تجه یاز وارد شدن خسارات مهال توانیآن م یافزار نبوده و با اجرا

 ایهو نمهوده  یریجلهوگ یتلفهات انسهان نیو همنن ینیام ریو غ  یو حساس نیام یاتیح

 (.7:  1390،یکاهش داد)اسکندر نبه حداقل ممکخسارات را  نیا زانیم نکهیا

وجهه اشهتراک شهود. یمه نامیهده« Passive Defense» نینوع  دفاع در مناب  نته نیا

 یریبهه کهارگههدف  لاست. در دفهاع عامه انینیام ریمختلم آن محافیت از غ یهاشکل

 رعامهلیدفهاع غ کههی حهال دشمن اسهت. در یشرویاز پ یریجلوگ یبرا یاقدامات تهاجم

از اقهدامات دشهمن  یناشه ههایانیهز و که از آثهار ییهاشعبارت است از به کار بردن رو

نوع جنهگ  چی، از هرعاملیتر در دفاع غساده انیب کیبه  .آن را به حداقل برساند ایبکاهد 

 رعامهل،یعامل و غ دفاع انیتفاوت م قتیحقشود. در یدشمن استفاده نمدر مقابل  یفزارا
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 میمسهتق تیریبه مد ازیاست که ن یابزارکه دفاع عامل  معنا نی. به اباشدیم یعامل انسان

 تیریآمهوزش و مهد ،یسهازمانده ،یدارد و مشهتمل بهر ابهزارآنت جنگه یانسان یو کاربر

خود فاقهد اعتبهار اسهت. در  یآن ابزار به خودر عدم حضور انسان یکه در شرا روهاستین

باشهد کهه بهدون  یجنهگ مه یمهندس نهیدر زم یامکانات معمار رعاملیدفاع غ که یحال

 یدفهاع ساتیتاس نیدهد. ا یم شیرا افزا یو دفاع یرزم یروین یاستفاده از ابزار، توانمند

و  گهرید یعهیطب دهیهر پد ای دخانهپشت رو یریباشند مانند موض  گ یعیممکن است طب

از  یقهیکه تلف نیا ای)مانند برج بارو خندق... ( و  ینیام یکه شامل انواع بناها یمصنوع ای

آنجها را متصهرف  یهر کسه ستیبه حضور انسان ن یازیعامل ن ریهر دو باشند. در دفاع غ

 (.98-9: 1392، پور ی، علیمیدر جنگ خواهد داشت )کر یشتریب یدفاع یشود بازده

 شهر-قلعه  -2-1-4

و  شیدایهدخالهت دارد، بهر پ یوامهل مختلفهشههرها، ع جهادیهمانطور که معمون در ا 

 ت،یهو مه هب، دفهاع و امن نییآ ،یاجتماع ،ییایجغراف ریشرا زین رانیا یگسترش شهرها

 (. 3: 1392 عه،یداشته است )ش تأثیر هاآننوع حکومت و مانند  ،یبازرگان

در  سهتمیدوران باستان تا آغاز قرن ب زکرد که ا دایتوان یرا در جهان م ینیکمتر سرزم

توجه نکرده باشهد. هرچهه  ینیام یو جنبه ها یبه عامل پدافند شیعمده شهرها یبناها

 یو جنبه هها یعامل پدافند تأثیرتوپخانه(  یرکارگی)حداقل تا زمان به م،یبه عقب بازگرد

 رتهرگیچشهم ایبهه گونهه و شتریآن ب یرا در شکل و ساخت شهرها و بافت شبکه ینیام

  .(9: 1370 ،یانی)ک میشاهد هست

چهون  ییههااز اسالم در ارتباط بها قهدرت شیپ رانیا یاسیس یایخاص جغراف تیموقع

از جانهب شهما  مهاجر و رم در غرب و حمله اقوام  ونانیسومر، آکاد، بابل، آشور و سرس 

را بهر  هاآن براینبنا را دچار دغدغه خاطر ساخته نیسرزم نیا هایحکومت یهمه ،یشرق

بزنند. گ شته « سد -وارید»چون  یمشترک یآن داشته بود تا دست به استحکامات پدافند

 از و داشهت قهرار کننهدگان که بر سر راه هجوم هاییمنطقه و کشور مرز در هااز آن دولت

« قلعهه-شهر»و  یدفاع یهاقلعه جادیبرخوردار بودند به ا ایژهیو تیاز اهم کراتژیتاس نیر

دشهمن در  یشهرویاز پ یریجلهوگ ههاآن یپادگان نقش اساسه عنوان بهکه  ندپرداختیم

   (.9-10: 1370 ،یانیداخل کشور بود )ک

های بهزرگ تحهت کدام از شهرها و ادعای هربعد از دوران افشار به دلیل افزایش ناامنی

  ها حالت دفاعی به خود گرفتند و همواره با حصارزعامت یک خان و سرکرده نیامی، شهر
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Abstract 

Research Aim: The main purpose of this study is to understand the role of Shusha castle in 

the military and political evolutions of Qarabagh Khanates. 

 
 
Research method:  This research used descriptive analytical method. Data were collected 

through literature study.  
 
Findings: Panahkhah Javanshir established Qarabagh Khanates. He constructed Shusha 

castle in a mountain region. This castle affected the consolidation of power of Qarabagh 

Khanates. The local and trans-local enemies that were attacking Qarabagh region had to halt 

behind the gates of this castle and were incapable of attaining their goal. Ibrahim Khalil 

Khan the ruler of Qarabagh were supported by Russia after the Koorak Chai contract, and in 

the wars against Iran, The Qarabagh Khan, Ibrahim Khalil Khan, fought for Russia to 

protect Shusha castle and stop Iran dominance to  Qarabagh region. 
  

 
Conclusion:   Shusha castle as the center of Qarabagh Khanates government affected the 

consolidation of power of Qarabagh Khanates because of its strength and desirable 

defensive properties. The Russian forces attended Shusha castle and tried to stop Iranian 

forces from making progress in Qarabagh region. 
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