
 لشکرکشی آقامحمدخان قاجار به قفقاز

 1جعفر آقازاده

 چکیده:

درت الزم را برای با مرگ نادرشاه افشار، حاکمیت ایران بر منطقۀ قفقاز دچار تزلزل جدی شد. کریم خان زند توانایی و ق

خود ترتیب  تصرف این منطقه نداشت، این شرایط باعث شد تا خوانین قفقاز در منطقۀ حکمرانی خود حکومت مستقل برای

طقه پیوندهای نزدیکی در این منطقه برآمدند و با اقلیت ارمنی و گرجی این مندادند. در این شرایط روسها نیز در صدد نفوذ 

مرو تاریخی خود در برقرار نمودند و همزمان برخی از خوانین مسلمان نیز به روسها گرویدند. آقامحمدخان در صدد احیای قل

 -توصیفی یکرداز رو مقاله با بهره گیری ایناین منطقه بود و این مسئله سبب کشاکش وی با خوانین این منطقه و روسها شد. 

ها نشان یافته. ستاحیای مرزهای تاریخی ایران در منطقۀ قفقاز ادر پی واکاوی تالش های آقامحمدخان قاجار برای  تحلیلی

نایی توا دهد آقامحمدخان با تالشهای نظامی و سیاسی در صدد به دست آوردن حاکمیت منطقۀ قفقاز بود. خوانین این منطقهمی

د را در این منطقه حفظ مقابله با خان قاجار را نداشتند، بنابراین با همراهی با روسیه در صدد برآمدند تا حاکمیت مستقل خو

 نمایند. تالشهای آقامحمدخان در این منطقه با قتل وی در پای قلعه شوشی به نتیجه نرسید.

 قفقاز، روسیه.ی ایران، واژه های کلیدی: آقامحمدخان، حکومت قاجار، مرزهای تاریخ
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 مقدمه

تسلط افغانها بر ایران، عثمانی ها و روسها هم از فرصت بهره برده و هرکدام بخش هایی از سرزمین ایران را سقوط اصفهان و با 

نوید احیاء دوباره ق( اگرچه 1142متصرف شدند. پیروزی نادر بر افاغنه و تکیه زدن شاه تهماسب دوم بر تختگاه اجدادی خود )

قلمرو سرزمینی ایران در قالب صفویان را می داد، اما بی لیاقتی شاه تهماسب و در نتیجه خلع وی از سلطنت و لشکرکشی های 

بی پایان نادرشاه مانع از آن شد، که مردم ایران دوباره در آرامش به سر برند. بعد از قتل نادر وضعیت ایران از آنچه در دوران 

سرزمین ای را هوای سلطنت بر سر افتاد و برای رسیدن به این منظور بغرنج تر شد. هر صاحب قدرت و رئیس دسته وی بود،

های بی امان خود نمودند. در این آشفته بازار کریم خان توانست بر مدعیان سلطنت فایق آمده و برای ایران را عرصه جنگ

در ایران قلمر . کریم خان هرگز در صدد تسلط بر همه هـ.ق(1173-1193) خود امارتی در مناطق مرکزی ایران دست و پا کند

 بر نیامد، این مسئله در بلند مدت عواقب وخیمی برای حاکمیت ملی ایرانیان به وجود آورد. دوره صفوی

خان سنن محمدحقاجارها از زمان فروپاشی قدرت صفویان پای ثابت جنگ های داخلی برای رسیدن به قدرت بودند و در زما

دیگر رقم خورد و با کشته  ۀرسید که همه شرایط برای رسیدن قاجارها به سلطنت فراهم بود، اما شرایط به گونقاجار به نظر می

با رسیدن به قدرت، احیای قلمرو تاریخی ایران شدن محمدحسن خان، سلطنت قاجارها چند دهه به تعویق افتاد. آقامحمدخان 

  قرار داد و در این منظور دوبار به منطقۀ قفقاز لشکرکشی کرد.های خود را در رأس برنامه

لشکرکشی به قفقاز اگرچه تاکنون پژوهش های زیادی درباره آقامحمدخان قاجار صورت گرفته اما درباره اقدامات وی برای 

حوزه، مشوقی  ، خأل پژوهش جدی در ایندر این منطقه پژوهشی جدی صورت نگرفته استقلمرو سرزمینی ایران و احیای 

 برای واکاوی موضوع مورد بحث گردید.

 

 . ایران زمین و مرزهای آن در دوره زندیه1

درآشفته بازار بعد از مرگ نادرشاه افشار، کریم خان توانست بر مدعیان سلطنت فایق آمده و برای خود امارتی در مناطق 

تا پادشاه. اگرچه خود نیز در نظر، عنوان پادشاهی برای خود  مرکزی ایران دست و پا کند. کریم خان بیشتر به کدخدا مانند بود

برنگزید. کریم خان درصدد احیای قلمرو تاریخی ایران برنیامد. قلمرو وی از شمال به رود ارس از جنوب به دریای عمان و 



گویا احمدخان درانی خلیج فارس، از شرق به کرمان ختم می شد. دشت لوت حد فاصل قلمرو وی با افشاریان خراسان بود که 

و کریم خان، حکومت شاهرخ را به عنوان حد فاصلی میان قلمرو خود به رسمیت شناخته بودند. سیستان و بلوچستان تحت 

سیطره نصیرخان الری بود که خارج از استیالی قلمرو کریم خان بود. در این مناطق تحت استیال هم بیشتر خانهای محلی با 

(. وی قدرت متمرکزی بر نواحی تحت تابع اعمال نکرد. کریم 292-294، 1368ی کردند )پری،نظارت کریم خان حکومت م

خان هرگز در صدد استیال بر شمال ارس برنیامد، این امر عاقبت نامیمونی برای حاکمیت ارضی ایران بر این مناطق داشت. 

منعقد نمود.  هـ.ق1197را در شعبان  2رکی وسکهراکلیوس والی گرجستان بعد از مرگ کریم خان با کاترین دوم قرارداد گئو

که بنابر مفاد آن گرجستان تحت المایه روسیه شد و هراکلیوس از وابستگی سابق گرجستان به ایران دست کشید )آوری و 

ی شمال (. این امر زمینه توسعه طلبی روس ها در قفقاز و تسلط بر تمام مناطق ایران90-89: 2536؛ واتسن،  168: 1388دیگران، 

شد. این امر نیز نتایج وخیمی برای رود ارس را فراهم نمود. بی توجهی کریم خان به قلمرو تاریخی ایران شامل خراسان هم می

حاکمیت ملی ایران داشت. از یک سوی خوانین خراسان که می دیدند اقتدار شاهرخ افشاری از دروازه های مشهد فراتر نمی 

در محدوده قلمرو خود برخوردار بودند. این پیش زمینه سبب گردید که آنها در دوره قاجار هم رود، از نوعی استقالل داخلی 

 ادعاهای استقالل طلبانه خود را حفظ نمودند. 

اما حکومت  حکومت کریم خان و عدل و داد وی در نواحی مرکزی ایران اگرچه مرهمی بر زخم های ایران و ایرانی بود،

ق( وخیم 1193) برای حاکمیت ملی ایران در پی داشت. اوضاع ایران بعد از مرگ کریم خان زندجانشینان وی نتایج وخیمی 

عد از فوت او اگرچه در حیات کریم خان زند در ممالک محروسه ایران طوایف الملوک بود، اما ب» تر از گذشته گردید: 

هر یک از سرداران  مانفرمای در سر افتاد ]...[شورش بر شورش افزود. هریک از سرداران اعزه و اذله قزلباشیه را هوای فر

با  .(97: 1367وینی، )قز« معاصرین ایران با اینکه مرتضوی نسب نبودند، به داعیه بر خاستند و خود را سالطین عصر دانستند

رانی به جان هم مرگ کریم خان دوره محنت مردم ایران دوباره آغاز گردید. بازماندگان خان زند برای به دست آوردن حکم

غارت، چپاول  افتادند و یک دوره کامل هرج و مرج و جنگ های دخلی در ایران حاکم شد. از ویژگی های این دوره قتل و

اد و بصره بود )میرزا ستن امنیت و در نتیجه فرار مردم مناطق مرکزی ایران به بغدشهرها و روستاها، ویرانی شهرها، رخت برب

 (. 81: 1362محمد کالنتر فارس، 
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. Georgievesk.1 



آقامحمدخان قاجار در نبردها و اقدامات پدرش محمد حسن خان همراه وی بود. او از جانب پدر حکومت ایالت آذربایجان 

(. با مرگ محمدحسن خان، آقامحمدخان از ترس دولو ها )طایفه رقیب قاجاری( به سنت 7125: 9، ج1380داشت )هدایت، را 

قاجارها به نزد ترکمنان یموت فرار کرد. اما چون اقامت در بین این گروه را بی فایده یافت، به همراه چند تن از برادران خود 

(. یکی از ثمرات اقامت 46: 1، ج1335خان وی را با خود به شیراز برد )نفیسی، ق( و کریم 1176به کریم خان تسلیم شد )

آقامحمدخان در شیراز آشنایی با دیوانیان و فرهیختگان ایرانی بود که اغلب دور کریم خان را گرفته بودند. از طرفی این مدت 

نایی با وظایف و کارکردهای شاهان ایران زمین فراغت و بیکاری بهترین فرصت برای مطالعه در تاریخ گذشته ایران زمین و آش

بود، که یکی از مهمترین وظایف شاه در اندیشه ایرانی رساندن مرزهای شاهنشاهی ایرانی به حدود و ثغور تاریخی آن در دوره 

خان در توجه ویژه ساسانیان بود. این مطالعه و آن معاشرت با دیوانیان و اهل علم ایرانی پایه های اصلی اندیشه و عمل آقامحمد

در تمام مدتی که در شیراز کریم خان بودند به تحصیل معارف می پرداختند، از » به مرزهای تاریخی ایران زمین را شکل داد.

عقال کسب دانش می کردند و از مطالعه کتب بر بینش خود می افزودند تا بتوانند شغل خطیری را که باید یکروزی متقّلد 

(. این مسئله سبب گردید که آقامحمدخان در دربار زندیه 1353: 3، ج1367)اعتماد السلطنه، « هده بر آیندکردند به درستی از ع

شد. خان زند به به خاطر ظرفیت و توانایی سیاسی باال مورد احترام و مشاوره کریم خان بود و اغلب از  نظرات او استفاده می

اور خردمند افراسیاب داشت و به هوش و زیرکی اشتهار داشت، داده بود که اشاره به پیران ویسه مش« پیران ویسه»وی لقب 

 (. 28: 1383؛ دنبلی،19: 1384)کوهمره ای، 

آقا محمدخان که سالها در شیراز منتظر گشوده شدن فضا برای بازگشت به استرآباد بود با شنیدن خبر مرگ وکیل الرعایا 

الرأس خود رهسپار گردید. آقامحمدخان برای رسیدن به حکمرانی در گام ق( با شتاب از شیراز فرار و به سوی مسقط 1193)

اول کوشید تا ریاست خود بر قبیله قاجار را تحکیم بخشد، تا با رسیدن به مقام ایلخانی و شیخ قبیله قاجار بهتر بتواند برای رسیدن 

ود که به دست رئیس طایفه دولو به به سلطنت گام بردارد. بزرگترین بخشش آقامحمدخان گذشتن از قصاص خون پدرش ب

قتل رسده بود. او به نیکی می دانست خاندانی که دچار نفاق باشد پایدار نخواهد بود، پس برای به دست آوردن حمایت خالصانه 

شیوه تمام اعضای قبیله قاجار، سران دولو را بخشید و در تمام طول حکمرانی اعضای آن را به مناصب مهم بر گماشت. او با این 

: 2536توانست حمایت و پشتیبانی سران دولو را به طرف خود جلب نماید. اما برادران وی با او از در مخامصه بر آمدند )واتسن، 

(. شاخه قویونلوی قاجار که آقامحمدخان متعلق به آن بود برخالف دولو ها از 1355-1354: 3، ج1367؛ اعتمادالسلطنه،  102

بودند. آنها در زمان فتحعلی خان و محمد حسن خان سابقه حکمرانی بر مناطق وسیع را داشتند و بر  امتیازات بیشتری برخوردار

ها در امر حکمرانی تفوق داشتند. ریاست بر قبیله بر حسب خاصیت غلبه و اساس این سابقه در میان قبیله خود بر دیگر تیره

آید و غلبه هم تنها از راه وسیله قدرت و غلبه بدست نمیز به قدرت جز به نیرومندترین شاخه ها منتقل نمی شود و ریاست ج

عصبیت حاصل می گردد، پس ریاست بر یک قوم باید از عصبیتی برخیزد که بر دیگر عصبیت های آن قوم مسلط باشد. وقتی 



از وی اطاعت می  دیگر شاخه ها  قدرت و غلبه عصبیت خاندان آن رئیس را احساس کنند، در برابر او سر فرود می آورند و

 (. قویونلوها در میان دیگر تیره های قاجار دارای این ویژگی بودند. 259-254: 1، ج1366کنند )ابن خلدون، 

ق بیشترین وقت و توان خود را صرف مقابله و مبارزه با برادران برای تحکیم 1199تا  1193آقامحمدخان در فاصله سال های 

: 1، ج1380این مدت نتوانست از تهران و مازندران پای فراتر گذارد )خاوری شیرازی،  قدرت خود بر ایل قاجار نمود و در

ق در برابر زندیه حالت تهاجمی به خود 1199(. آقامحمدخان بعد از غلبه بر برادران خود و استیال بر شمال ایران در سال 34

(. آقامحمدخان در 7228: 9، ج1380)هدایت، گرفت و توانست در این سال اصفهان را از دست جعفرخان زند خارج نماید 

بعد از اینکه بر قدرت بالمنازع خود بر قبیله قاجار مطمئن گردید به طور ضمنی در تهران به تخت سلطنت نشست و  1200سال 

. این (7229:  9، ج1380؛ هدایت،  1398: 3، ج1367سکه به نام خود زد و در خطبه نام خود را ذکر فرمود )اعتماد السلطنه، 

 مسئله نشانگر آغاز حکومت وی بود. 

زمانی که سران زندیه برای رسیدن به قدرت به جان هم افتاده و کشتارهای وحشتناکی می کردند، آقامحمدخان به تدریج 

ق به آذربایجان حرکت نمود و اغلب خانات منطقه از ترس وی 1204رقبای خود را از صحنه قدرت خارج کرد و در سال 

-200: 1370ساروی، ه و بعد از آنکه از میان آنها گروگانهایی گرفته شد دوباره در محل حکمرانی خود ابقا شدند )تسلیم گشت

(. در آخر لطفعلی، خانِ شجاع و متهور ولی تنهای زند در برابر آقامحمدخان قرار گرفت. عاقبت وی 28: 1383دنبلی، ؛ 210

، 1386)نوری، « در عین شباب و جوانی به یاسای سلطانی مخصوص گردید.»ق به دست خان قاجاری افتاد و 1209نیز در سال 

 (. 32: 1ج

 

 لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز

ود. صفویان از دوره شاه عباس اول توانستند، قدرت منطقۀ قفقاز جنوبی بخش مهمی از قلمرو سرزمینی ایران در دورۀ صفویه ب

تدریجی حکومت صفوی در دورۀ آخرین پادشاهان این سلسله، شرایط برای خود را در این منطقه تثبیت نمایند. با ضعف 

های دینی و های دینی، مذهبی و قومی این منطقه نسبت به سیاستتضعیف حاکمیت این سلسله در قفقاز فراهم شد. اقلیت

ن داد. همزمان با این هایی در این منطقه خود را نشاها در قالب شورشسیاسی این حکومت اعتراض داشتند و این اعتراض

قفاز برآمد. در این میان  تحوالت حکومت روسیۀ تزاری تحت حاکمیت پتر کبیر، در صدد گسترش قلمرو خود در منطقۀ

ها از جمله ارامنه و گرجیها شد. ساز پذیرش روسها از جانب برخی از این گروهنارضایتی موجود در میان اقوام این منطقه زمینه

 .راوانی در میان آنان به دست آوردیط برای معرفی خود به عنوان ناجی ملل مسیحی این منطقه بهره برد و نفوذ فو پتر از این شرا

هایی از با سقوط حکومت صفویه، همسایگان ایران از جمله عثمانی و روسیه به قلمرو صفویان حمله کردند و هر کدام بخش

ی از این سرزمین به ککوچوسط عثمانی تصرف شد و بخش بسیار فقاز تاین سرزمین را تصرف نمودند. در این میان منطقۀ ق



روسیه تعلق گرفت. در واقع عثمانی در این میان بر روسیه پیش دستی نمود و توانست در این منطقه دست برتر را داشته باشد. 

یابی نادر، رویای ر و قدرتبا مرگ پت .ای این سرزمینهای تصرف شده را بین خودشان تقسیم نمودندآنها بعد طی عهدنامه

روسها برای تسلط به قفقاز محقق نشد. با قدرتیابی کاترین دوم، او سیاست پتر برای تسلط بر قفقاز را پی گرفت و در این میان 

روی حمایت اقلیت گرجی و ارمنی این منطقه حساب ویژه باز نمود. همچنین او با انعقاد عهدنامه گئورگیوسک با هراکلیوس 

(. 89-90: 2536؛ واتسن،  192:  1385را تحت الحمایه روسیه قرار داد )مهدوی،  هـ.ق این منطقه1197گرجستان، در سال والی 

خان در سراشیبی سقوط بود و آقامحمدخان هم مشغول داد که حکومت زندیه پس از مرگ کریماین حوادث در حالی رخ می

کی تفلیس برای خود پایگاه نظامی ایجاد کردند و ژنرال گودویچ یوسها در نزدر منازعه با برادرانش بر سر ریاست خانواده بود.

 را به فرماندهی آن منصوب نمودند و او هم توانست بسیاری از خوانین قفقاز را به سمت خود بکشاند.

 

گرایش اغلب خوانین  آقامحمدخان استیال بر شمال ارس را با توجه به مطامع روس ها وبا تحوالتی که در قفقاز رخ داده بود، 

لشکر خود را سه قسمت نمود، بخشی را به داغستان  هـ.ق1209آن به روس ها در صدر برنامه های خود قرار داد. او در سال 

فرستاد که خانات این منطقه اطاعت نمودند، او خود عازم محاصره قلعه شوشی گردید که علی رغم محاصره طوالنی و انواع 

خان حاکم منطقه تسلیم نشد. لشکریان او در محاصره قلعه ایروان هم موفق نشدند، ناچار گروهی را به  وعده ها ابراهیم خلیل

(. آقامحمدخان قبل از عزیمت 93-91، 2536عازم تفلیس گردید )واتسن،  خود در رأس قشون اصلی محاصره شهر گذاشت و

نواب غفران »نوشت و او را به اطاعت خود فرا خواند:  )هراکلیوس( حاکم گرجستان« آراکلی خان»به سمت تفلیس نامه ای به 

مآب شاه اسمعیل صفوی ماضی طاب ثراه در هنگام تسخیر ممالک ایران بر اغلب گرجستان حاکم بود و در مصالحه سالطین 

م جهان ستانی به ماضیه با عثمانیه والیت تفلیس با بعضی بالد گرجستان داخل ثغور و قسمت ایران افتاده، چون ما را در این ایا

تسخیر عدو و ایران و تدمیر مخالفان اشتغالی بود بدین سامان راه بر نگرفتیم و بدین جانب روی بر ننهادیم تا اکنون که بنیاد 

اعدا برانداختیم و به فضل اهلل کار مدعیان مُلک را ساختیم، باید آن مُلک نیز به قانون قدیمه مملکت ایران را ضمیمه باشد. لهذا 

کمال امیدواری باید به حضور حضرت شهریاری آید و قرار خدمتگزاری داده به والیت خود بازگردد، والّا بر او نیز  همان  در

(. این نامه حاکی از آگاهی آقامحمدخان و مشاوران وی از قلمرو سرزمینی 7389: 9، ج1380)هدایت، « آید که بر دیگران رفته

. تعلق تفلیس و دیگر مناطق گرجستان به قلمرو سرزمینی است قفقاز مرزهای تاریخی ایران در ایران و برنامه دقیق وی برای اعاده

با رسیدن این نامه هراکلیوس ایران در دوره صفوی و امتناع هراکلیوس از تسلیم سبب لشکرکشی آقامحمدخان به تفلیس شد. 

ه ژنرال گودویچ فرمانده نیروهای روس در قفقاز نوشت ای بمطمئن شد که آقامحمدخان به سراغ او خواهد رفت، بنابراین نامه

و از او درخواست کم نظامی کرد. اما او عنوان کرد که حملۀ آقامحمدخان به تفلیس بعید است. این عمل گودویچ یا در خوش 

سته شود خیالی وی ریشه داشت و یا او به عمد به کمک حاکم گرجستان نرفت، تا قشون گرجستان توسط قاجارها در هم شک



و وابستگی آنان به روسها بیشتر شود. به هرحال قشون قاجار بدون توجه به واکنش احتمالی روسها، خود را به نزدیکی تفلیس 

در جنگ بین طرفین سپاه گرجیان شکست خورد و شهر تفلیس غارت و مردمانش قتل و عام دند و گروهی اسیر رساند و 

)آصف،  جستان بدون آنکه قدرت خود را در آن سامان تثبیت نماید به تهران بازگشتگشتند. آقامحمدخان بعد از تسلط بر گر

  (.392-393: 1385؛ زرگری نژاد، 410: 1380
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د می کرد که تا زمانی که همه آقامحمدخان گرچه قبل از تاجگذاری تمام حشمت و قدرت سلطنت را داشت ولی همواره تأکی

 179: 1، ج1377)سپهر،  نمایدخاک ایران را متصرف نشده و تمام گردنکشان را از خاک ایران اخراج ننموده تاجگذاری نمی

ق به اصرار امرا و بزرگان دربار خود به طور 1210(. آقامحمدخان بعد از بازگشت از قفقاز در سال 106: 2، ج1362؛ مالکم، 

 کند.بنابراین این مسئله هم اهمیت فتح قفقاز از دیدگاه آقامحمدخان را به روشنی بیان می تهران تاجگذاری نمود. رسمی در

کنم اما بدانید که تازه اول کار و کوشش ماست. در این مراسم خطاب به امرا فرمود که من به اصرار شما تاج شاهی را قبول می

رسانیم که سالطین بزرگ ایران رسانده بودند و تنها به قلمرو ایران زمین اکتفا نکرده و ما باید وسعت مملکت ایران را بجائی ب

 46-45: 1384ممالک دیگر را نیز فتح خواهیم نمود، که سرداران و بزرگان دربار وی این شرط را قبول نمودند )کوهمره ای، 

یرفتن تاج نادری و گزاردن آن بر سر امتناع نمود و (. از سویی آقامحمدخان در این مراسم از پذ7419: 9، ج1380؛ هدایت، 

سوگند خورد تا وقتی که سرزمین هائی را که نادر شاه فتح کرده بود، تصرف نکند، این تاج را بر سر نخواهد گذارد )آوری، 

مارت بر (. منظور شاه قاجار از ممالک نادری به طور ویژه شامل خراسان بزرگ می شد که نقش مهمی در ا68: 1، ج1363

ایران زمین داشت. آقامحمد خان با بستن شمشیری که در مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی متبرک شده بود، خود را جانشین 

 (. 51: 1، ج1335صفویه و پادشاه واقعی و پیشوای مذهب شیعه قرار داد )نفیسی، 

فتح کرد، اما نقشه های خود را در این سرزمین آقامحمدخان پس از تاجگذاری به خراسان لشکرکشی نمود و این سرزمین را هم 

کامل نکرده بود که خبر لشکرکشی روسها به منطقۀ قفقاز و پیشروی آنان را در این منطقه شنید. در واقع روسها، حمله 

ایط آقامحمدخان به گرجستان و قتل و غارت مردمان آن توسط او را تهدیدی جدی علیه منافع خود قلمداد نمودند. در این شر

کاترین کبیر به فرمانده جدید خود در منطقه والرین زوبوف دستور حمله قفقاز و از آنجا به مناطق جنوب رود ارس را داد. 

 وقتی این خبر به گوش آقامحمدخان رسید، کار خراسان را نیمه تمام رها کرد و به تهران بازگشت.

د، اما دیگر باره عازم قفقاز شد، تا تکلیف خود با روس ها و او در تهران، اگرچه بازگشت روس ها با مرگ کاترین را شنی

ق. در پای قلعه شوشی به 1211خوانین این ناحیه مشخص گرداند. بنابراین او دوباره به این منطقه لشکرکشی نمود، اما در سال 

به حکم وراثت و اقتدا به در بستر سلطنت و مهد خالفت »دست سه تن از خدمتکارانش که آنها را به مرگ محکوم کرده بود، 



(. بنابراین آقامحمدخان در راه احیای قلمرو سرزمینی  36:  1، ج1386نوری، » ) آبای عالی مقدار، از شربت شهادت نوشید

ایران در قفقاز جان خود را از دست داد. جسد آقامحمدخان را در زمان سلطنت فتحعلی شاه به نجف اشرف انتقال دادند و در 

 امام علی )ع ( دفن نمودند: کنار بارگاه

:  1370چیست از این خوب تر، در همه آفاق کار          دوست به پهلوی دوست، یار به پهلوی یار) اعتضادالسلطنه،               

82   .) 

 

 نتیجه

 نظامی و سیاسی راخاندان قاجار از آغاز دورۀ صفویه به صورت مؤثر در ساختار حکومتی ایران حضور داشتند و وظایف مهم 

دار بودند. با سقوط حکومت صفویه این خاندان به عنوان یکی از مهمترین مدعیان حکومت ظاهر شدند. آنها از رقبای عهده

خان زند برای حکومت بر ایران بودند، اما در این مسیر ناکام ماندند و عرصه را به رقبای خود دی نادرشاه افشار و کریمج

دار خاندان زند وارد منازعات قدرت شد. او با تحکیم قدرت م خان زند، آقامحمدخان به عنوان میراثباختند. با مرگ کری

با غلبه بر  هـ.ق1208خود در میان ایل قاجار و برادران خود، به عنوان بزرگترین مدعی سلطنت در ایران ظاهر شد و در سال 

ل شد. در اندیشۀ آقامحمدخان، سلطنت و پادشاهی بدون احیای آخرین بازماندۀ خاندان، به قدرتمندترین حاکم ایران تبدی

قلمرو تاریخی ایران در دورۀ صفویه بی معنی بود، لذا بیشترین اهتمام و تالش خود را برای از بین بردن سیستم خان خانی مبذول 

سها و تالش روسها برای تسلط بر داشت. در این میان منطقۀ قفقاز به خاطر وجود خوانین مستقل و ارتباطات گستردۀ آنان با رو

، اهمیت این منطقه را برای آقامحمدخان بیش از پیش افزایش داد. آقامحمدخان دو بار به این منطقه لشکرکشی کرد، این منطقه

قۀ تمام این منطقه را تصرف کرد. اما با عزیمت او به خراسان، این بار روسها، با قشونی معظم تمام منط 1209او ابتدا در سال 

قفقاز را تصرف کرده و حتی بخشهایی از سرزمینهای واقع در جنوب رود ارس را هم تهدید نمودند. آقامحمدخان با شیندن 

 های او در این منطقه تحقق پیدا نکرد.این خبر دوباره به قفقاز لشکرکشی کرد، اما در پای قلعه شوشی کشته شد و ایده
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