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  مقدمه1-1

هـا و  قتل نادرشاه افشار و منازعات کسب قدرت بین خاندان افشـاریه، باعـث نـاآرامی   

امـراي نظـامی و   . هاي سراسري در قلمرو حکومـت ایـران در دورة افشـاریه گردیـد    آشوب

آذربایجان و قفقاز از این وضعیت پیش آمـده بهـره بـرده و بـه     سران قبایل و ایالت حوزة 

هاي از سـرزمین ایـران برقـرار    پشتوانۀ قدرت نظامی ایلی، حاکمیت خودشان را بر بخشی

هاي محلـی بـود   نشین گنجه با حکمرانی خاندان زیاد اوغلی از جمله حکومتخان. کردند

کومت محلی در دورة زندیـه بـا   موجودیت سیاسی این ح. که در منطقۀ قفقاز شکل گرفت

لیکن در زمـان حکمرانـی جوادخـان    . تهدید والی گرجستان و خوانین قراباغ رو به رو بود

هـا بـا ورود بـه    روس. ها به منطقۀ قفقـاز بـاز شـد   اي، پاي نیرو خارجی به نام روسگنجه

آنجـا  شـان را در  تفلیس و حذف خاندان باگراتونی از حکمرانی گرجستان، موقعیت نظامی

گنجه که در همجوار گرجستان قرار داشت به نخستین هدف نظامی بـراي  . تثبیت کردند

هـاي روسـی چـون سیسـیانوف بـراي      هاي ژنـرال تالش. اشغال قواي روسی مبدل گردید

. تسلیم بدون برخورد نظامی با جوادخان به واگذاري گنجه به نتیجه ملموسی خـتم نشـد  

رغـم،  علـی . دن اهداف خود به گنجه حملـه کردنـد  ها براي عملی کربه همین سبب روس

اشغال گنجه، دولت . مقاومت جوادخان و اهالی گنجه، شهر به اشغال ارتش روسیه در آمد

ایران را به اتخاذ اقدام نظامی براي مقابله با سیاست اشغالگري دولـت روسـیه در منطقـۀ    

ۀ قفقـاز و جایگـاه گنجـه    هاي ایران و روسیه در منطقرخداد تاریخی جنگ. قفقاز واداشت

است که در ایـن تحقیـق بـه    ها، از مسائل مهم تاریخ سیاسی و نظامی ایران در این جنگ

در این پژوهش نگارنده سعی کرده است که در حـد وسـع و تـوان    . آن پرداخته شده است

هاي ایران و روسیه را با محوریـت  اي از تاریخ تحوالت گنجه در جنگعلمی خویش گوشه

هـاي یـک سـال    این تحقیق ماحصـل تـالش  . اندان زیاد اوغلی قاجار ترسیم نمایدنقش خ

ها و مشکالتی از قبیـل عـدم   نگارنده است که در فرایند تهیه منابع و نوشتار آن با چالش

هاي کشورهاي حوزة قفقاز و پیرامونی و دسترسی به منابع التـین مواجـه   آشنایی به زبان

رنده در کنار استفاده از منابع تاریخنگاري دورة قاجاریه از علی رغم این مشکالت، نگا. بود

در . سایر منابع التین از قبیل منابع ترکی آذري، روسـی و انگلیسـی غفلـت نکـرده اسـت     

دهنـد، منـابع   تـرین منـابعی کـه شـاکله اصـلی ایـن تحقیـق را تشـکیل مـی         واقع، مهـم 

ایـن منـابع توسـط جنـاب      خوشبختانه برخـی از . تاریخنگاري محلی قراباغ التین هستند

در . آقاي دکتر سجاد حسینی استاد راهنمـاي اینجانـب بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت       

ها به زبان ترکی آذري مطالب مرتبط با موضـوع تحقیـق   استفاده از دیگر منابع قراباغ نامه
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. زبان اردبیل ترجمه و در اختیار بنده قرار گرفـت توسط استاد راهنما و سایر دوستان ترك

نابراین جا دارد که تشکر و امتنان خود را از این دوسـتان آقـاي دکتـر محمـد عزیزنـژاد      ب

خصوصاً از استاد راهنماي عزیزم که با حوصله و وسواس علمی خـویش همـواره در کنـار    

نامـه در  همچنین راقم تحقیق براي غنا بخشـیدن بـه ایـن پایـان    . اینجانب بود، ابراز دارم

هـاي علمـی   هـاي تـاریخی در بخـش ضـمائم از سـایت     و نقش هازمینه استفاده از عکس

کشورهاي جمهوري آذربایجان، روسیه و کشورهاي حوزة قفقـاز جنـوبی و پیرامـونی نیـز     

هاي از قبیل کتابخانۀ مرکزي شـورابیل اردبیـل، شـیخ    لهذا کتابخانه. استفاده نموده است

محقـق اردبیلـی در    صفی اردبیل، شـهید مطهـري اردبیـل و کتابخانـۀ مرکـزي دانشـگاه      

  .دسترسی به منابع دست اول کمک شایانی کردند

فصـل نخسـت   . بنـدي شـده اسـت   تحقیق حاضر از لحاظ ساختار به فصول زیر تقسیم

فصـل  . دربارة مباحث و مفاهیم کلیات است و بر روي ساختار تحقیق تمرکز یافتـه اسـت  

در . ن زیـاداوغلی اسـت  نشین گنجه با محوریـت خانـدا  گیري خاندوم راجع به روند شکل

این فصل مباحثی چون جایگاه خاندان زیـاداوغلی در دورة صـفویه و محـدودة حکمرانـی     

نشین گنجه و علل کاستن شدن اقتدار این خاندان در حکومت نادرشاه افشـار مـورد   خان

هاي افشـاریه  همچنین مناسبات خاندان زیاداوغلی با دولت. بررسی قرار گرفته شده است

نشـین قرابـاغ، مناسـبات جوادخـان     گري گرجستان و خـان و درگیري آنها با والیو زندیه 

اي با حکومت مرکزي قاجار و مواضع خان گنجـه در مقابـل لشکرکشـی و عملیـات     گنجه

از دیگر مباحث مهم این فصـل  . نظامی آقامحمدخان قاجار در منطقۀ قفقاز پرداخته است

دهـد بـه جایگـاه    این تحقیق را تشکیل می فصل سوم که محور اصلی. دهندرا تشکیل می

هاي ایران و روسیه و تکاپوهاي اوغورلو خان فرزند جوادخان براي بـازپس  گنجه در جنگ

  .گیري گنجه به اتفاق قواي ایران از مباحث مهم این تحقیق است

  

  

  بیان مساله- 1-2

ایـران  دوران قاجار را باید مقطع تـاریخی مشـحون از تحـوالت شـگرف بـراي جامعـۀ       

هـاي ایـران و   ترین و تأثیرگذارترین رویدادهاي این عصر، جنـگ از جمله مهم. قلمداد کرد

و  ایـن دولـت بـه آن عرصـۀ جغرافیـایی     اندازي ها درقفقاز و دستمطامع روس. روس بود

تقابل این امر با سیاست قاجارها ونخبگان ایرانـی بـراي احیـاي مرزهـاي تـاریخی ایـران،       

 .گردیـد  .م1804./ ق.هــ  1218در سـال  هاي ایـران وروس اول جنگ سبب ساز آغاز دور
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بـه پایـان   . م1814./ ق.هــ  1228با انعقاد معاهدة گلسـتان در سـال    هااین دوره از جنگ

نشین گنجه و مرکز آن قلعۀ گنجه، بـه  هاي ایران و روس، خاندر این دور از جنگ. رسید

هـاي روس تحـت فرمـان    نیـرو . بدل شدهاي پیشروي قواي روس ترین عرصهیکی از مهم

بـا مقاومـت جوادخـان زیـاد اوغلـی       نشـین در این خان1فپاول دمیتریویچ سیسیانو کنیاز

این مقاومت با کشته شدن جواد خـان بـه همـراه    . رو به رو گشتند -حاکم گنجه -2قاجار

و سـقوط قلعـۀ   . م1804ژانویـه   30./ق.هــ  1218رمضـان   30فرزندش حسینقلی آقـا در  

هـاي شـمال   ها و ایالـت بر اساس مفاد معاهدة گلستان بیشتر والیت. گنجه به پایان رسید

  . ت دولت روسیۀ تزاري درآمدرود ارس و از آن جمله گنجه تحت حاکمی

هاي ایران و روس به دلیل تفاسیر متفاوت از معاهـدة گلسـتان توسـط    دور دوم جنگ

آغـاز و بـا انعقـاد معاهـدة ترکمانچـاي در سـال       . م1825./ ق.هــ 1241طـرفین در سـال   

، قـواي ایـران بـر    نبردهـا بخش اول ایـن دور از   در. به پایان رسید. م1828./ ق.هـ 1243

و هاي ایـران و روس  جنگي قابل توجهی از مناطق از دست رفته در دور نخست هابخش

از  رونیدر ب. م1826./ق.هـ 1242در سال که يدر نبرد. از آن جمله گنجه دست یافتند

 ریـ گنیو زمـ  دیـ د بیسخت آسـ  رانیسپاه ا؛ و روس درگرفت رانیا قواي نظامینیگنجه ب

 در ایـن زمـان   .بـود واپـس نشسـت   قاجار  رزایمد محم اریگنجه که در اخت يشد و به سو

و شکسـت   یی کهـوي از آنجـا . بودگنجه  ۀمأمور دفاع از قلع يمرندیکانلوي  خان ینظرعل

آذوقـه  و اقدام به ذخیـره   نکرده ینیب شیرا پنشینی قواي ایران به داخل قلعۀ گنجه عقب

تور عدم ترك قلعـه  ، علی رغم دریافت دسدیعرصه را تنگ د یوقت ،بود ننمودهسپاه  يبرا

رابه آتـش بکشـند و    ۀ گنجهقلع تا فرمان خود دستور داد ریز يروهایبه ن در هر وضعیتی،

ـ  3والرین گریگوریویچ مـددوف  ژنرال در این برهه،. کنند یآن را خال قواي روس از دهفرمان

رخـداد   نیـ ان در اخـ علـی نظر.حادثه پیش آمده بهره جست و قلعۀ گنجه را تصـرف کـرد  

میرزا نایـب السـلطنه قاجـار وي را دسـتگیر کـرد و      عباس. انگار شناخته شدهلخائن و س

جهت عبرت دیگران با لباس مبدل و سوار بـر درازگـوش در منـاطق مختلـف آذربایجـان      

معاهـدة ترکمانچـاي بـا تأییـد مفـاد معاهـدة       . گرداند و سپس دستور قتلش را صادر کرد

  . نشین گنجه را مشروعیت بخشیدها بر اراضی خانگلستان، حاکمیت مجدد روس

موقعیت استراتژیک گنجه در منطقـۀ قفقـاز جنـوبی موجـب شـد تـا نیروهـاي روس        

                                                  
1. Pavel Dmitrivich Tsitsianov

.اي یاد شده است خان گنجهدر برخی منابع و مآخذ ایران و جمهوري آذربایجان از او با نام جواد. 2

3. Valerian Grigoryevich Madatov
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این اهمیت به قدري بود کـه در دور  . اقدامات فراوانی در جهت دستیابی بدان نشان دهند

ها، دستیابی و یا از دسـت دادن گنجـه در تعیـین سرنوشـت نهـایی      اول و دوم این جنگ

هـا گنجـه را کلیـد دسـتیابی بـه      مؤثر بود، تحت تأثیر این اهمیت باال بود که روس جنگ

نشـین گنجـه و   این پژوهش بر آن است تا با مطالعه پیشـینۀ خـان  . نامیدندآذربایجان می

نشــین را در دور اول و دوم نقــش خانــدان زیــاد اوغلــی قاجــار در آن جایگــاه ایــن خــان

  . ه قرار دهدهاي ایران و روس مورد مطالعجنگ

  

  هاي پژوهشپرسش - 1-3

  پرسش اصلی -1- 1-3

  هاي ایران و روس چه بود؟نشین گنجه در جنگجایگاه خان

  

  هاي پژوهشفرضیه - 1-4

  فرضیه اصلی -1- 1-4

موقعیت استراتژیک گنجه در دسترسی به اراضی خانات دو سوي ارس باعـث شـد تـا    

اهداف ارتش روسیۀ تزاري مبدل گـردد و  ترین نشین به یکی از مهمدسترسی به این خان

این اهمیت زمـانی مشـخص شـد کـه در دور     . موجب تالش دولت ایران به حفظ آن شود

هاي بعـدي  هاي ایران و روس زمانی که گنجه سقوط کرد، مسیر پیروزياول و دوم جنگ

  .ارتش روسیه فراهم گشت

  

  هدف پژوهش- 1-5

آن در تعیـین سرنوشـت دور   نشین گنجه و جایگـاه  هدف از این پژوهش شناخت خان

  .هاي ایران و روس استاول و دوم جنگ

  ضرورت پژوهش - 1-6

تر و فهم بیش هاي ایران و روس براي دركنشین گنجه در جنگشناخت جایگاه خان

  .رسدها ضروري به نظر میبهتر چگونگی وقایع و نتایج این جنگ
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  پیشینۀ پژوهش - 1-7

  قاجاردر عصر  هاي محلی قفقازحکومت -1- 1-7

بـه معرفـی اجمـالی    هاي محلی قفقاز در عصر قاجـار،  علی پور صفر در کتاب حکومت

نشین گنجه و جایگـاه  خان هاي محلی پنج قرن اخیر قفقاز و از آن جمله حکومتحکومت

با این احوال موضوع بـه صـورت گسـترده و    . هاي ایران و روس پرداخته استآن در جنگ

مورد بررسی قرار نگرفته و نویسنده در بخش مربوط به حکومت محلی گنجه بدون عمیق 

آقـا  منـدي از منـابع و مآخـذ متعـدد، بـه اسـتفاده از کتـاب گلسـتان ارم عباسـقلی         بهره

  . باکیخانوف بسنده کرده است

  

Azarbaycan tarixi)(تاریخ آذربایجان -1- 2-7

 -تاریخ رسمی جمهـوري آذربایجـان   –نویسندگان جلد چهارم کتاب تاریخ آذربایجان 

هاي ایران و روس و استیالي دولت روسیه بر در بخشی از این اثر حوادث مربوط به جنگ

نشین گنجـه را مـورد پـژوهش قـرار     خانات محلی منطقۀ قفقاز جنوبی و از آن جمله خان

نگـی  در این بین مکاتبات جوادخان زیاد اوغلی بـا سیسـیانوف و همچنـین چگـو    . اندداده

مندي نویسـندگان  نشین در بعد از سقوط به دلیل بهرهمقاومت گنجه و وضعیت این خان

این اثر از منابع و مآخذ تاریخ محلی منطقـۀ قفقـاز جنـوبی و اسـناد و مـدارك آرشـیوي       

با وجود این، اثر مذکور تحـوالت گنجـه در   . روسیه از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار است

صــورت دقیــق بررســی نکــرده اســت و فقــدان ران و روس را بــه هــاي ایــدور دوم جنـگ 

  .نگاري ایران دورة قاجار در آن مشهود استمندي از منابع تاریخبهره

  

  گنجه نشینخانو استقرار  سیسأقاجار در ت یغلواادینقش خاندان ز-1- 3-7

قاجـار در مبـارزه بـا     یغلـ وا ادیـ نقـش خانـدان ز  در این مقاله سـعی بـر آن بـوده تـا     

و خانـات محلـی آذربایجـان و قفقـاز مـورد      هیروسـ  ی،چون عثمان یخارج يروهاینتهاجم

مقاومـت در   گنجه در پـی نینشـ خان سقوطی به چگونگ انیدر پامؤلف . بررسی قرار گیرد

. کـرده اسـت   و روس اشـاره  رانیـ ا يهاگدور اول جن دريتزار هیمهاجم روس يمقابل قوا

نظر زمانی بیشتر بر پیشینۀ گنجه از ابتداي دوران صـفویه تـا اوایـل عهـد     این پژوهش از 

هـاي ایـران و روس مـورد بررسـی قـرار      در این بین تنها دور اول جنگ. قاجار تمرکز دارد

نشین در دور دوم ایـن نبردهـا مـورد غفلـت واقـع گشـته       گرفته است و وضعیت این خان

  .است
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  ایرانوروسیههايوشرواندرجنگمحلیارانهاي مستقلنقشامارت -1- 4-7

ــاز   ــیعملکرد خاناتمحلیقفقــــ ــه بررســــ ــه بــــ ــن مقالــــ ــنده در ایــــ نویســــ

بـا عنایـت بـه کلـی     . هایمنطقه اعمازایران و روسیه پرداخته استتجنوبیدرمواجههباقدر

بودن موضوع، نویسنده از بررسی دقیق و کامل تحوالت سیاسی نظـامی هـر یـک از ایـن     

  .گنجه عاجز مانده است نشینخانات و از آن جمله خان

  

  نقد و بررسی منابع و مآخذ - 8-1

  

  منابع دست اول - 1- 1-8-

  منابع تاریخنگاري -8-1- 1-1

  

  مآثر سلطانیه - 1-8-1- 1-1

السلطنه قاجار ـ یکی  میرزا نایبالرزاق دنبلی ـ منشی دربار عباس اثر عبد کتاب حاضر

نویسنده به واسـطۀ حضـور   . روس استهاي ایران و ترین منابع در مورد جنگاز ارزشمند

هاي ایران و روس بر جزئیـات مربـوط بـه    میرزا و شرکت در میادین جنگدر دربار عباس

تسلط کـافی داشـته اسـت و همـین امـر ارزش کتـاب را دو       این رویداد سیاسی ـ نظامی  

غ کتاب بعد از ارائۀ تاریخچۀ مختصري از منطقۀ قفقـاز، بـه سـرا    نویسندة. کندچندان می

، بیـان  گـذرد حـوادث را همـراه بـا آنچـه در دربـار مـی       رود وهاي ایران و روس میجنگ

هـاي  رغم حفظ ظاهري مالحظات مربوط به حکومت، دیدگاهنویسندة کتاب علی. کندمی

تـرین  این کتاب مفصـل . استخاص خود را به طور مشخص در جاهاي مختلف بیان کرده 

هاي ایران و روس است و از ایـن رو اطالعـات   جنگ ترین روایت در باب دور اولو مستند

آن در خصوص تحوالت قلعۀ گنجه در این برهه از رویـداد مـذکور بـراي پـژوهش حاضـر      

  .سودمند واقع گشت

  

  

  )تاریخ قاجاریه(ناسخ التواریخ - 1-8-1- 2-1

ناسخ التواریخ یک تـاریخ عمـومی    .استسپهر  خاناین کتاب نگاشتۀ میرزا محمدتقی

جلـد نخسـت از   . خش قاجار این کتاب در دو جلد جداگانه تـدوین گشـته اسـت   است و ب
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شـاه قاجـار را   خان و فتحعلـی هاي دوران سلطنت آقا محمدبخش قاجار این کتاب رخداد

و به لحاظ اینکه مؤلف خود شاهد و ناظر بسـیاري از حـوادث ایـن زمـان     دهد پوشش می

ایـن بـین توجـه مؤلـف بـه حـوادث دور اول       کـه در  . بوده از اعتبار باالیی برخوردار است

چون محاصرة قلعۀ گنجه توسط سیسیانوف، تسخیر قلعـۀ گنجـه    هاي ایران و روسجنگ

به سپاه روس بـراي   لو و ارامنه گنجهالدینتوسط ارتش روس، پیوستن نصیب بیگ شمس

  .پژوهش حاضر مفید بوده است

  

  تاریخ نو - 1-8-1- 3-1

السلطنه قاجار حاوي گـزارش  میرزا نایبمیرزا فرزند عباسکتاب تاریخ نو اثر جهانگیر 

تاریخ نو در حقیقت ذیل . باشدمی. م1820-1850./ ق.هـ1267-1240هاي حوادث سال

هـاي ایـران و   جهانگیر میرزا در دور دوم جنگ .کتاب مآثر سلطانیۀ عبدالرزاق دنبلی است

در این اثـر  . رکت داشته استروس چنان که خود در همین کتاب به تفضیل شرح داده ش

هـاى ایـران و روس همچـون رسـیدن لشـکر       بسیار مهم او در خصوص جنگ هايگزارش

، شکسـت خـوردن اردوي   .م1800./ ق.هــ  1215روس از پترزبورگ به تفلـیس در سـال   

هـا در سـال    از ارتش سیسـیانوف و تصـرف قلعـۀ گنجـه توسـط روس      ايجوادخان گنجه

خان یکانلوي مرندي در دور علینظرنظر مجدد گنجه تحت ، سقوط.م1803./ ق.هـ 1218

میرزا سط عباسخان از گنجه و مجازات وي توعلیهاي ایران و روس و فرار نظردوم جنگ

  . السلطنه قاجار گنجانده شده استنایب

  

  )هاي ایران و روستاریخ جنگ(آهنگ سروش  - 1-8-1- 4-1

دصادق وقایع نگار مروزي است که توسـط  هاي میرزا محماین کتاب در واقع یادداشت

 از آنجـایی کـه میـرزا   . حسن آذر گردآوري شده و در قالب آهنگ سروش ارائه شده اسـت 

میرزا و شاهد وقایع جنـگ بـوده   مقام فراهانی و از نزدیکان عباسمنشی قائممحمدصادق 

ان و روس هاي ایـر هاي معتبر و منابع دست اول در تاریخ جنگاست کتاب از جمله کتاب

چگونگی نگارش این کتاب، خـود دلیلـی بـر اصـالت و اعتبـار وقـایع آن       . رودبه شمار می

هاي پنهان وقایع نگار است کـه معاصـر بـا حیـاتش     اثر مذکور در واقع دست نوشته. است

  . امکان عرضۀ آن وجود نداشت

ا و هـ هاي ایران و روس، ریشـه جنگدر خصوص چگونگی آغاز  در این کتاب اطالعاتی

هاي مذکور، محاصره قلعـۀ گنجـه توسـط سیسـیانوف و سـقوط قلعـۀ گنجـه،        علل جنگ
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عـام مسـلمانان گنجـه توسـط     خیانت ارامنه و پیوستن آنها به سپاه روس، اخـراج و قتـل  

  . هاي کشیش آرام ارمنی بازتاب داده شده استسیسیانوف با تحریک

  تاریخ ذوالقرنین - 1-8-1- 5-1

اهللا حسینی شیرازي، متخلص به خاوري، از ادیبان و مورخان لاین کتاب اثر میرزا فض

خاوري ایـن تـاریخ را در دو جلـد در شـرح وقـایع      . شاه قاجار استبرجستۀ دورة فتحعلی

. شاه و آغاز حکومت محمد شـاه قاجـار بـه نگـارش در آورده اسـت     دورة سلطنت فتحعلی

تحلیلی و انتقـادي   اي نکاتارههاي ایران و روس با پهاي خاوري از دور دوم جنگگزارش

ها بـه  گونه که در پایان گزارش خود از علما و نقش آنان در نبرد با روسهمراه است، بدین

هـاي  هـاي ایـران و روس برگـزارش   اطالعات او دربارة دور اول جنگ. کندشدت انتقاد می

و روس از  هـاي ایـران  جنـگ دور دوم  روایـت خـاوري از  . مآثرسلطانیه دنبلی استوار است

.باشدهاي تاریخی در این خصوص میترین و معتبرترین گزارشجمله ارزنده

هـاي ایـران و   تاریخ ذوالقرنین، مطالب ارزشمندي در خصوص چگـونگی وقـوع جنـگ   

روس، محاصرة قلعۀ گنجه توسط سیسیانوف، چگونگی تسخیر والیت گنجه توسط ارتـش  

لـو نسـبت بـه    الـدین نصـیب بیـگ شـمس    روس، قتل جوادخان زیاد اوغلی قاجار، خیانت

خـان یکـانلوي   علـی عملکـرد نظـر  عام مسلمانان گنجه توسط سیسـیانوف،  جوادخان، قتل

هاي ایـران و  در تخلیه قلعۀ گنجه و تسخیر قلعه توسط مددوف در دور دوم جنگمرندي 

  .دهدروس ارائه می

  

  گلستان ارم - 1-8-1- 6-1

. نموده اسـت فیتـأل . م1841./ق.هــ  1257سـال  درآقاباکیخانوف این کتاب را یعباسقل

قفقـاز جنـوبی بـه شـمار     ترین آثار تاریخنگاري محلـی در حـوزة   گلستان ارم یکی از مهم

و هاي مورخی است که از وابستگان دولت روسیه بـوده  کتاب مذکور حاصل تالش. رودمی

با وجود ایـن  . استهاي ایران و روس حضور داشته یعنی جنگترین وقایع در یکی از مهم

گیـري  هاي ایران و روس را بدون هـر گونـه جهـت   وابستگی باکیخانوف دور نخست جنگ

در  بـه عنـوان متـرجم    .م1820./ق.هــ  1235در سـال  خانوفیباک.نمایدسیاسی تشریح می

بعـد از  سرحدات  نییتع ونیسیکم وي در امور مربوط به. مشغول به کار شد ارتش روسیه

هـاي او در ایـن خصـوص    گـزارش ه اسـت و از ایـن رو   داشـت  معاهدة گلستانحضور فعـالی 

در فصل پنجم این کتاب اطالعاتی در خصـوص چگـونگی کشـته     .شودارزشمند تلقی می
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، تصرف قلعـۀ گنجـه توسـط ارتـش روسـیه      اي به دست سیسیانوفشدن جوادخان گنجه

  . ارائه گشته است

  

  تاریخ صافی - 1-8-1- 7-1

ریـخ قرابـاغ از ابتـدا تـا دور دوم     این اثـر بـه بررسـی تـا    میرزا یوسف قراباغی در قالب 

ي ایـران و  هاجنگدور دوم میرزا یوسف در خالل . هاي ایران و روس پرداخته استجنگ

هـاي   جنـگ رة ایـران در هـر دو دو  روس ضمن حضور در سپاه امیرخان سردار از سرداران 

هاي مذکور را بـه چشـم خـود    جنگوقایعاز  ايپاره که در اطراف قراباغ بود، ایران و روس

میـرزا یوسـف   . دیده یا از برخی از معتمـدان شـنیده و آن را بـه نگـارش در آورده اسـت     

. قراباغی کوشیده است در نوشتن تاریخ صافی تا فصل هفتم کتاب بی طرفی را حفظ کند

گیري اي نسبت به ژنرال مددوف داشته است در دراما ظاهراً از آنجایی که وي ارادت ویژه

هـا پرداختـه اسـت و از    آمیـز از روس میان روسیه و ایـران بـه جانبـداري آشـکار و تملـق     

قابـل ذکـر   . رنگ و گذرا عبور کرده اسـت هاي روسیه از ارتش ایران به صورت کمشکست

نامۀ میـرزا آدي گـوزل بیـگ    است که میرزا یوسف قراباغی اکثر اطالعات خود را از قراباغ

  . اقتباس کرده است

مقالۀ نهم این کتاب اطالعاتی در خصوص آمدن قشـون روس بـه والیـات قفقـاز و      در

لـو بـا   الـدین بیـگ شـمس  تسخیر قلعۀ گنجه به فرماندهی سیسیانوف، همراه شدن نصیب

هاي ایـران  جنگدور دوم ، علل وقوع 1قشون روس، قتل جوادخان با گلولۀ مایور لیسانویچ

هـاي طـی شـده توسـط     مسـیر  ها،در جنگ با روس ریزي فرماندهان ایرانیو روس، برنامه

چگونگی طرفداري مسلمانان گنجه از سپاه ایـران و ضـربه زدن   لشکریان ایران در گنجه، 

  .ها، بیان شده است که براي پژوهش ما حائز اهمیت استبه روس

  

  تاریخ جدید قراباغ - 1-8-1- 8-1

ـ     . اغ، تـألیف یافتـه اسـت   این اثر توسط میرزا رحیم فنا در موضـوع تـاریخ محلـی قراب

رغم وابستگی به دولت روسـیه، در نگـارش اثـر خـود از هرگونـه جانبـداري       نویسنده علی

تاریخ جدیـد قرابـاغ در تشـریح برخـی از فصـول از      . نسبت به این دولت پرهیزکرده است

  . جمال جوانشیر الگو گرفته استکتاب تاریخ قراباغ میرزا

در موضوع چگونگی محاصرة گنجه توسط قشون اي در این کتاب مطالب بسیار ارزنده

                                                  
1. Lisanevic
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افراد قشـون مسـلمان گنجـه بـه     سایر ،قلع و قمع خان و پسرشروسی، کشته شدن جواد

هاي محلی قفقاز و از آن جمله روابط گنجه و قراباغ با نشینروابط خاندست سیسیانوف، 

  . دولت قاجار سخن به میان آمده است

  

  جمهوري آذربایجان -1- 1-1-8- 9

خـان بـه   زیـاد  خـان کتاب آذربایجان حقنده تاریخی ادبی و سیاسی معلومات اثر عادل

تـرین منـابع دسـت اول تـاریخ معاصـر قفقـاز جنـوبی، از زبـان ترکـی          عنوان یکی از مهم

این کتاب را . آذربایجانی به فارسی ترجمه، و با عنوان جمهوري آذربایجان ارائه شده است

نوشـته شـده، قلمـداد    . م1919./ق.هــ  1337خان که در سال ترین تألیف عادلباید اصلی

باشد، از این رو اطالعات او در خصوص خان از نوادگان جوادخان زیاد اوغلی میعادل. کرد

چگونگی سقوط قلعۀ گنجـه و کشـته شـدن جوادخـان و فجـایع روي داده در بعـد از آن       

  . قع گرددتواند بسیار دقیق باشد و براي پژوهش حاضر سودمند وامی

  

  نامهقراباغ - 1-8-1- 10-1

توسط میرزا آدي گوزل بیـگ تـألیف   . م1845. / ق.هـ 1261نامه در سال کتاب قراباغ

./ ق.هــ  1149-1243هـاي  این اثر به تاریخ سیاسـی منطقـۀ قرابـاغ در سـال    . استشده 

، یـک مقدمـه و دوازده فصـل    این کتاب از یک پیشگفتار. شودمربوط می. م1828-1736

هاي ایـران و  نامه تمام حوادث مربوط به جنگمؤلف کتاب قراباغ. اصلی تشکیل شده است

ه کرده و نسبت بـه آن حـوادث   میالدي رخ داده عیناً مشاهد19روس را که در اوایل قرن 

گیـري  هاي مذکور در شکلرسد که روند و نتایج جنگچنین به نظر می. نمود استتأمل

هاي ایـران و روس  است و از این رو در آستانه دور دوم جنگ هگذار بودشخصیت وي تأثیر

میـرزا  . را بر عهده گرفت از سوي یرمولوف محافظت از بخشی از سر حدات ایران و روسیه

آدي گوزلبیگ از جمله کسانی بود که در نگـرش خـود مبتنـی بـه طرفـداري از روسـیه،       

  . شد پابرجا ماند و حتی در بعضی از مواقع خطر مرگ را پذیرا

هاي ایران و روس همچون تسـخیر  مؤلف در این اثر به شرح حوادث دور نخست جنگ

اي در برابـر ارتـش   شـدن مقاومـت جوادخـان گنجـه    ها، شکسـته  قلعۀ گنجه توسط روس

از ایـن لحـاظ کـه    . سیسیانوف، قتل جوادخان با گلولۀ مایور لیسانویچ، اشاره کـرده اسـت  

هاي او دربارة عملکرد بسـیار  دولت روسیه بوده، گزارشیک مورخ وابسته به  مؤلف این اثر

  .باشدها در تسخیر قلعۀ گنجه قابل تأمل میخشن روس
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  ها و خاطراتسفرنامه -8-1- 2-1

  »به روسیه) ایلچی(خان شیرازيسفرنامه میرزا ابوالحسن«دلیل السفراء  - 1-8-1- 1-2

کـه توسـط   ی به روسیه اسـت  خان شیرازي ایلچدلیل السفراء سفرنامۀ میرزا ابوالحسن

هاي مربـوط بـه   این سفرنامه حاوي گزارش. مکتوب شده است هادي علوي شیرازيمیرزا 

میـرزا ابوالحسـن خـان شـیرازي      .اسـت . م1814-1818. /ق.هــ  1229-1231هـاي سال

شـاه و  ترین دیپلمات ایران در امور سیاست خارجی در عصر فتحعلیمعروف به ایلچی مهم

 ةکـه پـس از اولـین دور   ۀ گلسـتان  وي به هنگام امضـاي عهدنامـ  . ار استمحمد شاه قاج

شاه و نایب السـلطنه  از طرف فتحعلی ،هاي ایران و روس و شکست ایران پایان یافتجنگ

تی با هدایا و تحف فراوان عازم دربار تـزار الکسـاندر اول شـد تـا     أمیرزا به همراه هیعباس

ایـن سـفر   . کنـد  گفتگوها ناطق اشغالی توسط روسصلح و امکان استرداد م سئلۀم ةدربار

البتـه  . مهمی براي ایران پایان یافت ۀسه سال به درازا انجامید و سرانجام بدون اخذ نتیج

نرسـیده   پایـان دو عیب مهم در این سفرنامه موجود است، یکی آنکه ناتمـام مانـده و بـه    

بـا تـزار روس و وزیـر امـور     ایلچـی  است و دیگر آنکه شرح مذاکرات میرزا ابوالحسن خان

حـذف ایـن    رسـد بـه نظـر مـی   و  است خارجه روسیه به طور کامل از سفرنامه حذف شده

انجام شده که علت آن نـامعلوم اسـت و فـی    خان شخص میرزا ابوالحسندستور بخش به 

  .است ترین بخش کتاب از میان رفتهمهم با این کار الواقع

در  ايخـان گنجـه  نشین گنجه و مقاومـت جـواد  این سفرنامه اطالعاتی در مورد خان 

نویسنده خیانت ارامنۀ سکنۀ گنجـه کـه تحـت حمایـت دولـت      . اختیار ما قرار داده است

  .داندها میترین عامل تصرف قلعۀ گنجه به دست روساند، را مهمروسیه بوده

  

  سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبورغ - 1-8-1- 2-2

کتاب اول تاریخ احوال عباس میرزا نایب السـلطنه   این مجموعه شامل دو کتاب است،

نویسـنده آن میـرزا مسـعود    هـاي ایـران و روس اسـت و    که شامل جریان دور دوم جنـگ 

کتـاب دوم شـرح مسـافرت هیـأتی     . میرزا استمترجم و منشی عباس) گرمرودي(ایشقلی

ــفیردولتروس،بهپتررزبورگرفته   ــه برایعذرخواهیازقتلگریبایدوفســـ ــت کـــ ــداســـ . انـــ

ــارای ــت) بهاءالملـــــــــــک(نکتاببقلممیرزامصطفیافشـــــــــ . نوشتهشدهاســـــــــ

ــازجنگدومایرانوروس ـــ 1241-1243خسرومیرزا،پســـــــ . م1826-1828. / ق.هـــــــ

ومعاهدةترکمانچایوماجرایقتلگریبایدوف، در رأس هیأتی و با هدایایی جهت عـذرخواهی از  
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. مـــاه بـــه ایـــران بازگشـــت   9قتـــل ســـفیر بـــه پترزبـــورگ رفـــت و پـــس از      

هایایرانوروسباپیامدهایبیاطالعیازاوضاععالمویمدیرومدبربودندکهدرجریانجنگاینهیأتازرجال

سوءمدیریتآشنابودند، سفرنامه خسرو میرزا در بیـان آغـاز لشکرکشـی دولـت روسـیه بـه       

 و سـایر حـوادث مربـوط بـه قفقـاز تـا انعقـاد معاهـدة         جانب والیات قفقاز و تصـرف آنهـا  

ه نویسنده گزارش از منشـیان و مترجمـان آگـاه    به ویژه اینک. ترکمانچاي قابل توجه است

میرزا اسـت و اطالعـات او از دقـت و وثاقـت بـاالیی برخـوردار       شاه و عباسدربار فتحعلی

  .باشدمی

هـاي  هاي این سفرنامه بیشتر در خصـوص حـوادث و اتفاقـات دور دوم جنـگ    گزارش

لطنه بــه میــرزا نایــب الســایــران و روس همچــون ســپردن قلعــۀ گنجــه از طــرف عبــاس

عزل منصب و نهایت مجـازات  خان یکانلوي مرندي، فرار وي و تخلیه قلعۀ گنجه، نظرعلی

تسـخیر قلعـۀ گنجـه توسـط قشـون ژنـرال مـددوف،         میـرزا، از سوي عبـاس  خاننظرعلی

  .باشدمی

  

  

  :منابع تحقیقاتی جدید -1- 2-8

جنگ دوم  انیتا پا هیدوران صفو ياز ابتدا: رانیا یروابط خارج خیتار  -8-1- 1-2

  ،)1500-1945(یجهان

از  رانیـ ا یکتاب روابط خـارج  نیدر ا. ي استعبدالرضاهوشنگ مهدوکتاب حاضر اثر 

ت با دولـ  رانیدر آن روابط ا. است شدهحیتشر یجنگ دوم جهان انیتا پا هیآغاز عهد صفو

بحـث  روابط و تبعات آن مورد  شیدایپ زهیروابط، انگ نیا ی برقراري، چگونگروسیه تزاري

با دول  رانیروابط ا یرگیو نقش غرب در تت روس قرار گرفته و علل شدت و ضعف با دول

نویسـنده در فصـل پـنج کتـاب، حـوادث دور اول      . درآمـده اسـت   ریـ مذکور به رشته تحر

ها و شکسـت ایرانیـان، تـا معاهـدة ترکمانچـاي      هاي ایران و روس و دور دوم جنگجنگ

  .است کردهتشریح و تحلیل را

  

  

  معاصر ةدر دور ی ایراناسیو س یاجتماع خیتار-8-1- 2-2

در ایـن کتـاب   . ی تـألیف شـده اسـت   سـ یفند یسع کتاب حاضر در دورة معاصر توسط

 انیـ از آغاز تـا پا  هیقاجار ةمربوط به دور رانیا یو اجتماع یاسیس عیوقا ،نرخدادهایترمهم
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موجود در ایـن اثـر مـرتبط بـا      مباحثترین از مهم. شده است بازگوشاهیحکومت فتحعل

 شـاه یفتحعلـ ی، سیاسـیدوران  اوضـاع اجتمـاع  توان به مـوارد همچـون   پژوهش حاضر می

تـا   نیتنخسـ  يهـا جنگ جهینت ،و روس رانیا يهاآغاز جنگ ،و روس رانیاختالف اقاجار،

 عیوقـا  اتیجزئ، از قاجارها شیو روس پ رانیمناسبات ا ،.م1805./ ق.هـ 1220سال انیپا

مراحـل و عواقـب    ،و روس رانیـ مقدمات جنـگ دوم ا ، دو جنگ انیمة دورر تان دگرجس

از این رو کتـاب تـاریخ اجتمـاعی و سیاسـی     . ي اشاره کردترکمانچا ۀعهدنامو  جنگ دوم

  .ایران در دورة معاصر به سبب برخورداري از این مزایا براي ما حائز اهمیت است

  

  ایران در دورة سلطنت قاجار -8-1- 3-2

کتاب توسط علی اصغر شمیم در موضوع تاریخ سیاسـی و نظـامی ایـران در عهـد      این

کتاب فاقد تحلیل است و صرفاً با تکیه بر منـابع دسـت اول دورة   . قاجار نوشته شده است

قاجاریه به شرح کلی تحوالت سیاسی و نظامی حکومت قاجار از بدو تأسـیس تـا انقـراض    

هـاي  هـا و جنـگ  ب را بـه ذکـر عـزل و نسـب    تر کتـا مؤلف حجم بیش. آن پرداخته است

مؤلف در فصل ششم این اثر به تشـریح حـوادث دور    .پادشاهان قاجار اختصاص داده است

هـا،  هاي ایران و روس پرداخته و در آن به موضوعاتی چـون علـت آغـاز جنـگ    اول جنگ

ن چگونگی تعرض نیروهاي روس به قلعۀ گنجه، پایداري و مقاومت مردم گنجه و حـاکم آ 

لو بـه سـردار روس،   الدینجوادخان زیاد اوغلی قاجار، پیوستن ارامنه و نصیب بیگ شمس

میرزا در جریان نبرد عسـکران، آغـاز   استرداد قلعۀ گنجه از دست سیسیانوف توسط عباس

  .هاي ایران و روس و انعقاد عهدنامۀ ترکمانچاي اشاره کرده استدور دوم جنگ

  

  اسناد -1- 3-8

Berzhe :(A.k.A.k)ۀ اسناد مجموع -8-1- 1-3

مـآخوذ از  . معـروف اسـت  )AkAk(تاریخی قفقاز که به اختصـار آکـاك  مجموعه اسناد 

ایـن مجموعـه   . هاي روسی معادل مجموعه اسناد تاریخی قفقاز اسـت نخستین حرف واژه

هاي تاریخی به زبان روسی است کـه در فاصـله زمـانی    شامل مکاتبات و گزارش ارزشمند

شـناس  ، شرق1به سرپرستی آدلف برژه. م19041866-./ ق.هـ 1322-1283هاي  تا سال

مجموعـه   .روسی تهیه شده است و در مجموعه اسناد آرشیوي تفلیس بایگانی شده اسـت 

تنظیم و چاپ شـده کـه محتـواي آن    ) در دو مجلد است 6جلد (جلد 13اسناد آکاك، در 

                                                  
1. Adolf Berzhe
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هـاي  نشـین حاکمان ایرانی، خانهاي مقامات و فرماندهان روسی، شامل فرامین و گزارش

در . هـاي ایـران و روسـیه اسـت    مسلمان منطقۀ قفقاز راجع بـه تحـوالت قفقـاز و جنـگ    

هاي فارسـی، ترکـی و گرجـی    و گزارش هامجموعه اسناد آکاك، رونوشتی از فرامین، نامه

هـاي اسـتفاده از ایـن مجموعـه     یکی از دشواري. شودهمراه با ترجمۀ روسی نیز دیده می

هـاي فارسـی و   گـذاري نامـه  زشمند، جدا از تسلط کامل به زبان روسی عدم درج نقطـه ار

اي ها رد و بدل شده ما بین سیسیانوف و جواد خان گنجهدر این بین نامه. باشدترکی می

هاي ایران روس مندرج در جلد دوم این مجموعه اسناد براي در آستانه دور نخست جنگ

.قع شده استژوهش حاضر بسیار سودمند واپ

  

  



  

  مبانی و پیشینه تحقیق -2

  

  گنجه جغرافیاي تاریخی- 1-2

تـدریج بـا انحطـاط بـردع،      یک شهر در دورة اسالمی است که بـه » جنزه«یا » گنجه«

جان معرفـی کـرده   نامه گنجه را در حدود آذربایبکران در جهان. شودکرسی ناحیۀ اران می

القلـوب تـاریخ بنـاي گنجـه را بـه      هحمداهللا مستوفی در نزه). 67.، ص1342بکران، (است 

اش، ایـن شـهر حتـی در دوره    نـام ایرانـی   ۀداند و اینکه به واسطمی. م660./ق.هـ 39سال 

مینورسـکی،  ).105-91.، ص ص1389مسـتوفی،  (قبل از اسالم هـم وجـود داشـته اسـت    

نسـبت  . م860./ق.هــ  245ساخت یا بازسازي شهر گنجه را به محمد بـن خالـد در سـال    

نهـم  / ادبه نیز در قرن سوم هجـري ابن خرد). 48-28.، ص ص1375مینورسکی، (دهد می

جنزه نام بزرگترین شهر در اران، واقعدر بین شـروان  میالدي دربارة گنجه آورده است که، 

ــان ــت و آذربایج ــی اس ــه م ــه آنگنج ــوام ب ــله ، ع ــد؛ و فاص ــه  گوین ــا بردع ــخ  6اش ت فرس

بـه   ،مـیالدي  نهـم / سوم هجـري  سدةشهر گنجه در ). 124.، ص1371خردادبه، ابن(است

ران اپایتخـت کشـور    ،دهم مـیالدي / چهارم هجريسدة مردم مسلمان بنا شد و در دست 

-1087./ق.هــ  34-480:حـک (مرکـز حکومـت شـدادیان    سدهاین شهر در همین . گردید

  .)303-302.،ص ص1353ابناثیر، (ران بود،ا.)م952

در اثر زلزله ویران گردید، امـا بـار    ،دوازدهم میالدي/ ششم هجريسدة  شهر گنجه در

بـه  . )52.ص ،1353ابناثیر، (دیگر قراسنقر اتابک آذربایجان شکوه و جالل آن را برگردانید

هـاي  گنجه یکـی از زیبـاترین شـهر    ،سیزدهم میالدي/ هجري مهفت سدةدر گفتۀ حموي 

بـه کلـی    .م1229/ ق.هـ 626شهر گنجه در پی حمالت مغوالن درسال . آسیاي غربی بود

  . )198.ص، 1995حموي، (سوخت و نابود گردید

، عنـوان  سـیزدهم مـیالدي  /هفتم هجري سدة دان اوایلمورخ و جغرافی ،یاقوت حموي

تـرین شـهرهاي ناحیـه اران در    و آن را یکـی از مهـم  را گنجه معرفی کرده اصلی این شهر 

بنا به ). 171.،ص1995حموي،(چون بردع، شمکور و بیلقان برشمرده است یهایکنار شهر



  هاي ایران و روس نشین گنجه در جنگجایگاه خان  30

جنـزه شـهري از والیـت اران و     يالدیمـ  زدهمیسـ / يمورخ قرن هفتم هجرنوشته قزوینی 

/ يقــرن هشــتم هجــرمســتوفی نیــز در ). 600.، ص1373قزوینــی، (معــرب گنجــه اســت

ــ همچهــارد ). 91.، ص1389مســتوفی، (قلمــداد کردهاســت جــزء اران را گنجــه يالدیم

خلیفـه،  حـاجی (بوده است »سرزمین اران] مرکز[کرسی  گنجه«: گویدخلیفه نیز میحاجی

  ). 226، ص1391

و این شهر در این دوره  دوباره بازیافتدر دورة صفویه ،اهمیت تاریخی خودش را گنجه

تحـت   د و به صورت شهري بزرگرکقراباغ مجدداً قد علم گري بیگلربیگیبه عنوان کرسی 

بعد از قتل نادرشاه افشار والیت گنجه بـه شـمار   . ادارة خاندان زیاد اوغلی قاجار قرارگرفت

بـه طـور مـوقتی و اسـمی     در دورة سـلطنت زندیـه   . هاي مستقل قفقاز پیوستنشینخان

  ). 2416.ص،1374مصاحب، (خان زند شدمطیع دولت کریم
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Abstract
Research Aim:This research examines the role of Ganjah Khanum in the Iran-
Russian wars during the Qajar period.

Research method:The present research, by adopting a descriptive and analytical 
method and library studies attempts to investigate the relationship between 
Javad Khan from Ganja and Russian and Iranian powers and the position of 
Ganja in the first and second round of the wars between the two states.

Findings: Ganja was under the reign of Ziad Oghli family in the Qajar dynasty 
during the Iran-Russia wars. Ziad Oghli family was local influential local 
clans ruling the city from the Safavid era. Javad Khan Ziad Oghli Qajar was 
the Khan of Ganja who turned into Iranian government to confront the 
Russian developmental policies. The tsarist government of Russia, in order to 
integrate the geopolitical area of the South Caucasus into its sovereign 
territory, removed the small local powers such as Khan-ruling Ganja using the 
military power tool to prioritize its military policy.Ganja was the first city 
invaded by the Russians causing the fall of Ziad Oghli family and its military 
occupation. Ganja occupation caused a military confrontation between the two 
Iranian and Russian governments in the region. The main question is: what 
was the position of Khan-ruling Ganja in the Iranian-Russian wars?

Findings: The strategic location of Ganja and its access to the Khan-ruling 
lands on both sides of Aras turned the access to this Khan-ruling region as 
most important goals of the Tsarist Russian army and made the Iranian 
government try to maintain it. This significance became clear when the first 
and second rounds of the Iranian-Russian wars when Ganja fell and the path 
to the subsequent victories of the Russian army was paved.
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