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چکیده 

نای رقا محمدخان قاجار به قفقاز و تأثیر رن بر روابط ایبران و عثمبانی    در این مقاله، لشررکشی

م. بر اساس اسبناد عثمبانی بررسبی شبده اسبت.      4141-4141ق./ 4124-4144نای  میان سال

محم د خان ببه  نای رقا  سیاست دولت عثمانی در برابر لشررکشی مطالعه ،محور اصلی پژونش

چبه پبژونش داضبر، منبابع      یابی مسائل بپردازد. اگر پی رن است که به ریشه قفقاز است و در

متعددی را مدنظر قرار داده است، اما دارای مواردی است که قابل نقد بوده و باید مورد بررسی 

 قرار گیرد.

 واژگان کلیدی:

 ایران، عثمانی، روابط، رغا محمدخان قاجار، قفقاز، لشررکشی

                                                           
 1331/ 6/ 3تاریخ پذیرش مقاله:   1331/ 2/ 1تاریخ دریافت مقاله: 

 به چا  رسيده است. 16در مال  تحقيقات دریاي سياه، سال هشفم، شماره   .4412. این مقاله در بهار 1
“Ağa Muhammed Hanin Kafkasya Seferleri Ve Osmanli-Iran Ilişkileri (1795-1797)”, Journal 

of Black Sea studies: Year8, Number16, Spring2014. 

روشن است كه این مقاله دیدگاه نویسنده اسزت و بزراي آشزنایي پژوهشزگران بزا آراء یکزي از پژوهشزگران كشزور         

 همسایه ترجمه و در مواردي تعدیل شده است.

 Abdurrahman Ates, Aates@aku.edu.trاسفادیار دانشگاه آفيون قره حصار، دانشکده علو  و ادبيات، گروه تاریخ  . 4

 Ahmad Borjloo, Ahmetborjlu@yahoo.com. كارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمي دانشگاه خوارزمي 3

 mehdisangsefidi11@yahoo.comیخ ایران اسالمي دانشگاه خليج فارس بوشهر . دانشاوي دكفري تار2

mailto:Ahmetborjlu@yahoo.com


 

 

 مقدمه

ه./ 1164افشزاریه، در سزال   1پ  از قفل نادرشاه افشزار، مؤسز  خانزدان تزركمن    

هاي سلت حاكميفي  سال گرففار بحران و كشمکش 14 .، ایران به مدت بيش از 1121

 .،كریم خان زند توانست با غلبه بر 1113ه./ 1114در پایان این دوره، در سال  4گردید.

سال  44به دست آورد و به مدت  3دیگر رقيبان، حکومت بر ایران را به اسفثناي خراسان

 (Huart, 1993:588). بر سر قدرت بماند 

من ، آقامحمدخان قاجار، سلسل  حکومفي تزرك  .13ه./ اواخر قرن 13در اوایل قرن

و  2را در ایران تأسي  كرد. او پسر ارشد محمدحسن خان قاجار از امزراي اسزفرآباد بزود   

                                                           
، 3. براي اطالعات بيشفر در بار  قفل نادرشاه افشار، نگاه كنيد به: محمّد كاظمهوزیر مرو(، عالم آراي نادري، جلزد  1

 ,Laurence Lockhart, Nadirshah, Lahore؛1131-1131،رزص 1312به كوشش محمّد امين ریاحي، تهران، 

1976, p257    باید توجه داشت كه بر اساس تحقيقات پژوهشگران ایراني، نادرشاه از قبيل  افشزار، تيزر  قرقلزو و از .

 (.13-13: 1316/1تركان غربي بود و نویسنده به آن اشاره نکرده است هنفيسي: 

ه/ 1114-1164هزاي   ار در سزال هاي داخلي ایران پز  از مزر  نادرشزاه افشز     . براي اطالعات بيشفر در بار  نزاع4

، 1361هاي طبيب نادرشاه، به كوشش علي ارزغر حریزري، گزيالن،      . نگاه كنيد به: پادري بازن، نامه1121-1113

 ، همچنين نگاه كنيد به:12ص

Abdurrahman 

AteŞ,“NadirŞahAvşarinÖlümündenSonraIrandaHakimiyetMücadeleleriVeOsmanliDevletinin

Iran politikasi”,AküSosyalBilimlerDergisi,C: VII,Sayi:2,Afyon-Karahisar,2006,pp54-59. 

 كرد. . در خراسان به مركزیت مشهد، شاهرخ ميرزا، نوه نادرشاه افشار حکمراني مي3

دنزد.  اي بزر  از تركان اوغزوز بو   . بر ایران حکومت كردند، طایفه1341-1136ه./ 1322-1414. قاجارها كه از سال 2

هیوزگات و اطراف آن( سکونت داشزفند. در نيمز  دو  قزرن ده هازري      "بوزاوه"آنها ابفدا در آناتولي و در محلّي به نا  

ه/ 1433-311قمري/ نيمه دو  قرن پانزدهم ميالدي به حوالي گناه مهاجرت كردند. شاه عباس اول رفوي هسزلطنت 

ه./ اواخزر   14ان، قسمت مهمي از قاجارها را در اواخر قزرن   .( در چهارچوب سياست اسکان قومي در ایر1131-1643

شزدند. هزر    قرن شانزدهم  .، به اسفرآباد كوچاند. قاجارهاي اسفرآباد به دو شاخه آشاغي باش و یوخاري باش تقسيم مي

خان، از شاخه آشاغي باش، خاسفگاه اميزران بززر  بزود و آقامحمزد     "قویونلو"شاخه مفشکل از شش طایفه بود، طایف  

از شاخه یوخاري بزاش نيزز خاسزفگاه اميزران چنزدي       "دولو"گذار قاجاریه نيز به این طایفه منسوب است. طایف   بنيان

 بوده است. براي اطالعات بيشفر در بار  قاجارها، نگاه كنيد به:
FarukSümer,”Kaçarlar”,TürkiyeDiyanetVakfiIslamAnsiklopedisi,c:XXIV,Istanbul,2001:pp51-

53,BalaMirza,”Kaçar”,I.A,C:VI,Istanbul,A1993:p33,A.K.S.Lambton,”Kadjar”,Th 

Encyclopaedia Of Islam, C:IV,Leiden,1978,p387. 
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شزعبان   11مادرش، خواهر محمدخان، یکزي دیگزر از اميزران قاجزار. آقامحمزدخان، در      

 (. پ  از مزر  نادرشزاه  Sümer,B1988:455 . به دنيا آمد ه1121 اكفبر 46ه./ 1112

در ایران، پزدر آقزا محمزدخان، محمدحسزن خزان در      هاي داخلي  افشار و بروز كشمکش

هایي كه با كریم خان زند بر سر قدرت و تصرف تزاش   در درگيري . 1113 ه./ 1164سال

 1و تلت ایران داشت، كشفه شد.

پ  از این واقعه، كریم خزان زنزد بزراي جلزوگيري از شزورش احفمزالي قاجارهزا،        

ل كزرد. آقامحمزدخان پز  از اقزامفي     آقامحمدخان را به عنوان گروگان به شزيراز منفقز  

 .، از آنازا بزه   1113ه./ 1133، بعد از مر  كریم خان زنزد در سزال   4طوالني در شيراز

هزاي خزود را بزراي     سوي تهران گریلت و با اسففاده از شرایط سياسي مسزاعد، فعاليزت  

تأسي  دولت قاجار آغاز كرد. آقامحمزدخان نلسزت بزا بزرادرانش و سزپ  بزا اعضزاي        

ن زنززد بززه نبززرد پرداخززت و از ایززن مبززارز  سززلت، سززربلند بيززرون آمززد        خانززدا

 (.Aka,2002:853ه

سال،  11به عبارت دیگر، آقامحمدخان پ  از كشمکش طوالني، در مدتي بيش از 

 .، به حاكميت خاندان زند پایان دهد و حاكميت خزود  1132ه./ 1443توانست در سال 

كرمزان و منزاطق مركززي ایزران برقزرار كنزد        را در مازندران، گيالن، عراه عام، فارس،

 (.61/ 1: 1316هنفيسي، 

 . به سمت غرب ایران و آذربایاان حركزت  1134ه./ 1441آقامحمدخان در سال 

كزرد و در عزين حزال     كرد و راده خان شقاقي را كه در تبریز و اطراف آن حکومت مزي 

يت خود را تزا  قسزمت   یکي از قدرتمندترین خوانين آذربایاان بود، شکست داد و حاكم

(، 1/621 :1313فسائي،  ؛24: 1314رش داد هاعفضادالسلطنه، جنوبي رودخان  ارس گسف

 هاي داخلي ایران گردید و از توجه به قفقاز بازماند. اما بعد از آن سرگر  امور و ناآرامي

                                                           
هاي محمدحسزن خزان قاجزار و كزریم خزان زنزد و بزراي كسزب          براي كسب اطالعات بيشفر در مورد كشمکش .1

 و ادامه. 41: ص1313حاكميت ایران، رجوع كنيد به: علي ارغر شميم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، 

 . پایفلت كریم خان زند.4
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 . به سمت شمال رود ارس حركزت كزرد و رو   1131ه./ 1414آقامحمدخان در بهار سال

تزرین علزل    قفقاز، در شمال آذربایاان و گرجسفان نهاد. به اسفناد منابع، یکزي از مهزم   به سوي

هاي آقامحمدخان به قفقاز، احياء مرزهاي سياسي ایزران در دور  شزاه اسزماعيل اول     لشکركشي

-1141ه./ 341-1123 .( یزا دوران رزفوي ه  1141-1142ه./  341-334رفوي هسزلطنت  

 (.,1/661Sümer,B1988:456,Perry,1998:604 :1313هفسائي،  1بود.  .(1136

، بزه اسزفثناء   . 13 ه./ 14 . تا اواسزط قزرن   16ه./  14قفقاز جنوبي از اوایل قرن 

سواحل غربي گرجسفان یا به عبارت دیگر، سواحل دریاي سياه، تحزت حاكميزت ایزران    

رویزارویي و   .، رزحن   13ه./ 14 . تزا  16ه./  14بود. در واقع، قفقاز جنوبي، كه از قرن 

كشمکش ميان ایران و عثماني بود، در نفيا  عمليات موفق ن امي دولت عثماني، تحزت  

حاكميت آن دولت قرار گرفت. با این همه و با وجود معاهزدات بزراي تثبيزت حاكميزت     

 4عثماني بر این ناحيه، حاكميت آن دولت، در قفقاز جنوبي به دالیل ملفل  پایدار نبود.

                                                           
تزا شکسزت وي در     .16ه./  3از زمان ظهزور او در اوایزل قزرن    در دور  شاه اسماعيل اول، مؤس  دولت رفویه، یعني . 1

 .(، 1144-1114ه./ 346 -313 .(، مقابل سزلطان سزليم اول هیزاووز( عثمزاني هسزلطنت      1112ه./ 344جنگ چالدرانه

ر گرفت: در غرب، از رود فرات تا رود جيحزون هآمودریزا( د   جغرافياي سياسي تحت حاكميت رفویان، این مناطق را در برمي

هاي قفقاز تا خليج فارس در جنزوب؛ بزدین ترتيزب نزواحي قفقزاز و نزواحي آذربایازان، گرجسزفان          شره، در شمال، از كوه

شد. در بزار  دولزت رزفوي در دوران شزاه اسزماعيل اول،       هاي شرقي(، آناتولي شرقي، عراه و خراسان را شامل مي هقسمت

 نگاه كنيد به:
Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kurulu şu Ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, 

Ankara, 1992: p15, Giyas Şükürov, “Safevi Devletininkuruluşu VeIŞahIsmail Devri (907-

930/1501-1524)”, Basilmamiş Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 2006: p77. 

 .( به دالیزل گونزاگون   1131-1112ه./ 1442-331هسلطنت براي مثال، دولت عثماني در دوران سلطان مراد سو  . 4

 . به ایران اعال  جنگ داد و سپاهيان عثماني از سه جبهه، پيشروي به سمت شزهرهاي مزرزي   1113ه./ 331در سال 

ها، تما  نواحي قفقاز، گرجسفان، دميرقزاپي هدربنزد(، شزيروان و بزه رزورت       ایران را آغاز كردند. در نفيا  این پيشروي

الره سرتاسر ارایي واقع در سواحل غربي دریاي خزر، تحت حاكميت دولزت عثمزاني قزرار گرفزت. بزراي اطالعزات       خ

 بيشفر در باب اقدا  ن امي عثماني بر ید ایران در دور  سلطان مراد سو ، رجوع كنيد به:
Bekir Kütükoğlu,”Osmanli-Iran SiyasiMünasebetleri(1578-1612)”,Istanbul,1992: 23. 

 . ميان شاه عباس اول رفوي و سلطان مزراد  1134ه./  333اي همعاهد  رلح اسفانبول( در  همچنين طبق معاهده

هایي از لرسفان تحزت   سو  آذربایاان قفقاز جنوبي هتبریز، قراجه داغ، گناه، قره باغ، شيروان(، گرجسفان و قسمت

 ها قرار گرفت. بنگرید به: حاكميت عثماني
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ني مدت دولت عثماني در قفقاز جنوبي، به سزبب روابزط دینزي،    رغم نفوذ طوال علي

اقفصادي و فرهنگي با مردمزان سزاكن در ایزن منطقزه، قفقزاز بيشزفر تحزت حاكميزت         

 هاي ایراني رفویه و افشاریه قرار داشت. سلسله

هاي داخلي   . و بروز كشمکش1121ه./ 1164پ  از مر  نادرشاه افشار در سال 

كه از زمان رزفویان   1هاي كارتيلي و كاخفي در شره گرجسفان شيندر ایران، شاهزاده ن

(. در Perry,1998:604تحت حاكميت ایران قرار داشفند، اسفقالل خود را اعال  كردنزد ه 

آذربایاان و قفقاز جنوبي نيز به سبب خأل سياسي پز  از مزر  نادرشزاه افشزار، خزان      

را، هم در شمال و هم در جنوب رود ها  نشين هاي مسفقلي تأسي  شدند. این خان نشين

 كردند. اداره ميحلّي ارس، اميران قدرتمند و با نفوذ م

هاي قراجه داغ، مراغه، اروميه و خوي را در قسمت جنوب رود ارس، چنانکزه   نشين خان

 . در سزفر بزه آذربایازان، تحزت     1134ه./ 1441تر اشاره شد، آقامحمدخان در سزال   پيش

ه این رورت، حاكميت خویش را بر آذربایاان تا سزاحل جنزوبي رود   آورده و ب سلط  خود در

 .  4ارس گسفرش داده بود

                                                                                                                                        
Kerim Yans,“IV Murat DevrindeOsmanli- Safevi Münasebetleri”, Basilmamiş Doktora Tezi, Istanbul, 

1977: p25, Bekir Kütükoğlu, Osmanli- IranSiyasi Münasebetleri (1578-1612), Istanbul, 1992: p194. 
ثمزاني را آغزاز كزرد، همز  منزاطقي       . جنگ عليه ع1643ه./ 1414اما در دوران فرمانروایي شاه عباس اول رفوي، كه از سال 

 آورده بودند، بازپ  گرففه شد. نگاه كنيد به:  .  تحت حاكميت خود در1113ه./ 336كه سپاهيان عثماني از سال 
Faruk Sümer,"AbbasI", Türkiye Diyanet Vakfi, Islam Ansiklopedisi, C:I,Istanbul,A1988,p18. 

 .( ميان ایران و عثماني، عراه، تحت حاكميزت دولزت عثمزاني و قفقزاز و     1633ه./  1423طبق معاهد  قصر شيرین ه

 ایروان نيز تحت حاكميت دولت رفوي قرار گرفت. رجوع كنيد به:
Remzi Kiliç, “XVI Ve XVII Yüz Yillarda Osmanli-Iran SiyasiAntlaşmalari”, Istanbul, 2001: p195. 

 14مزيالدي هنيمزه دو  قزرن    13ها در ابفداي نيمزه دو  قزرن    ، حاكميت عثماني"ایمرتيا"در غرب گرجسفان و .1

 (.Bala,C1993:843ههاري قمري( همچنان ادامه داشت 

در این اثنا آقامحمدخان پسر محمدحسن خان قاجار، خراسان، شيراز، ارفهان، مازنزدران و گزيالن را تسزلير كزرد و     .4

لير این مناطق، به جاي حاكمزان گذشزفه، رجزال مزورد اعفمزاد خزود را گماشزت و بزا داعيزه تسزلير           همزمان با تس

آذربایاان در مسافت شش ساعفه از تبریز، اردو زد. آقامحمدخان، خوانين آن ناحيه، از جمله: مصطفي قلي خان حزاكم  

وميزه و سزایر خزوانين را بزا خزود      قراجه داغ، احمدخان حاكم مراغه، حسين خان حاكم خوي، محمدقلي خان حاكم ار

شزده در   همراه كرد و سفيري ویژه نزد محمدخان، حاكم ایروان فرسفاد تا او را نزد خود فراخواند هخزط همزایون رزادر   

 (.B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi:9932ه .: 1131ه./ 1441هاي نعمان پاشا محافظ قارص به تاریخ  پي گزارش
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روان  ره باغ، شوشا، شيروان، قبا، گنازه هاي ترك شمال رود ارس نيز شامل ق نشين خان

آقامحمزدخان تصزميم داشزت تزا بزا قزرار دادن ایزن         1هایروان(، شکي، باكو و نلازوان بزود.  

ها تحت حاكميت خود، به مرزهاي قدیم ایران در دوران رزفویه و افشزاریه دسزت     نشين خان

هزا در نيمز  دو  قزرن     یابد. سبب دیگر توجه آقامحمدخان به قفقاز جنوبي، این بود كه روس

ب سرازیر شد و گرجسزفان را   . از سلسله جبال قفقاز به سمت جنو13ه./ نيم  دو  قرن 14

هزا   ها نقش بسيار مهمزي در اسزفقرار روس   تحت الحمای  خود قرار داده بودند. در واقع، گرجي

هزا و   كردند، زیرا پادشاهان گرجسفان براي رهایي از فشار و ظلم و سزفم ایرانزي   ءدر قفقاز ایفا

هززا، از دولززت روسززيه بززه سززبب اشززفراك دینززي و مززذهبي یززاري خواسززفه بودنززد   عثمززاني

 (.Kurat,1990:35ه

ه./ 1111-1441، آراكلي دو  هسلطنت 4 . پادشاه تفلي 1164ه./ 1116در سال 

هزاي كزاخفي، كزارتيلي را در شزره گرجسزفان       نشين .( توانست شاهزاده 1134-1161

ها در گرجسفان افزایش یافت، چندان كه او  مفحد كند. در دوران آراكلي دو ، نفوذ روس

 ها در حال اتحاد بود. پيوسفه با روس

-1112ه./ 1134 -1133هزاي   هاي روسيه و عثماني، ميزان سزال   در اثناي جنگ

نوب و كریمه در غرب، جبه  دیگري از گرجسفان هاي دا ها عالوه بر جبهه ، روس. 1163

عليزززه عثمزززاني گشزززودند و از آن بزززه عنزززوان پایگزززاهي اسزززفراتژیک بهزززره بردنزززد 

 .، پز   1163ه./ 1133ها از سال  (. روسKose,1997:223-224,Bala,C1993:843ه

(، در ردد تصزرف قفقزاز جنزوبي بزر آمدنزد،      budak,1995: 107از ورود به گرجسفان ه

مهزم دربنزد    3هاي قفقاز به طرف جنوب، از سه گزذرگاه  ، براي عبور از رشفه كوهبنابراین

                                                           
 ها پ  از مر  نادر شاه افشار، نگاه كنيد به:   براي اطالعات بيشفر در بار  خان نشين. 1

Kerim Şükürlü, AzerbaycanHanliklari,Devlet Müstekilliyi UğrundaMübarize,Baki,1996,Cemal 

Gökçe, KafkasyaVeOsmanliImparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, Istanbul,1979:p102. 
كزارتيلي در شزره گرجسزفان بزود و      هزاي قزدیم مركزز اداري    تفلي ،كزه در دوره  اطالعات بيشفر در بزار  براي . 4

 (.V.Minorsky,Tiflis,I.A.C:XII/I,Istanbul,A1993:264موقعيت اسفراتژیکي مهم داشت، نگاه كنيد به: ه

 (.Gökçe,1979:4هه قفقاز جنوبي، نگاه كنيد به: مالي بعبوري از قفقاز ش هاي براي اطالعات بيشفر در بار  گذرگاه .3
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شزد، تعميزر و    هدمير قاپي(، آوار و داریال كه به آن جاد  ن امي گرجسفان نيز گففه مزي 

 1ها را آغاز كردند تا براي عبور در زمسفان و تابسفان مناسب باشد. بازسازي این گذرگاه

 . 1133ه./ 1131كيلومفر در سزال   434با طول تقریباً كار تعریض گذرگاه داریال 

ها به سمت جنوب قفقاز و  به پایان رسيد. این گذرگاه نقش مهمي در سرازیر شدن روس

 (.Kurat,1990: 35-36هاي ایران و عثماني داشت ه تهدید دولت

 . هم زمان بزا  1164ه./ 1116روند گسفرش نفوذ روسيه در گرجسفان، كه از سال 

 .( در 1164-1136ه./ 1116 -1414 رت رسيدن ملکزه كاترینزاي دو  هسزلطنت   به قد

اي ميزان روسزيه و گرجسزفان در     اي سيزده مزاده  روسيه آغاز شده بود، با امضاي معاهده

 . حزاكم  1161 -1134ه./  1111-1442 . به دست آراكلي دو  1133ه./ 1131سال 

هزاي   ود را براي هميشزه بزا دولزت   تفلي ، كامل شد. با این معاهده، گرجسفان روابط خ

 (.Köse,1997:231گرفت ه كرد و تحت تابعيت روسيه قرار مي ایران و عثماني قطع مي

زمان با وقوع این رویزدادها در گرجسزفان، در ناحيز  دیگزر قفقزاز، آذربایازان،       هم

خززوانين در حززال كشززمکش سياسززي بودنززد. خززوانين قفقززاز بززه جززاي پایززان دادن بززه 

ن خود و مقابله با تهدید روز افزون خارجي، در پي یاففن دولفزي بودنزد   هاي ميا خصومت

تا از آنها حمایت كند. برخي از خوانين قفقاز جنوبي تمایل داشزفند كزه تحزت الحمایز      

كردنزد. بزا ایزن     آقامحمدخان قرار گيرند، اما برخي دیگر نيز با این مویوع ملالفزت مزي  

حاكم شکّي، شيخ علي خان حزاكم قبزا و   حال، جوادخان حاكم گناه، محمدحسن خان 

حاكمان قره باغ، روان هایروان(، شماخي و تالش با آن ملال  بودند، حاكم بزاكو نيزز بزه    

 (.Aydin,2010:379دالیل سياسي بيطرف بود ه

                                                           
 از اهالي وانک از طزرف دولزت عثمزاني بزه تفلزي  فرسزفاده شزده بزود، در گززارش خزود بزه سزال             "تومان"جاسوس .1

بزراي  : ها به آراكلي خان حاكم تفلي  خبزر داده و نوشزفه اسزت     . از اعطاي خلعت و وكالت از طرف روس1133/ه.1131

هززار   14 الزي  3 د ميان مسکو و تفلي ، جاده جدیدي در حال افففاح است كه براي تعزریض ایزن جزاده،   تسهيل رفت و آم

همچنزين بزراي ارزاه سزربازان روس كزه بزه تفلزي        . هزار سرباز و مأمور در حال كار هسزفند  24 الي 34 كارگر به همراه

 (.B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi: 339هآیند، یک انبار بزر  ذخير  مواد غذایي نيز در حال احداث است  مي



 7331،تابستان71،ش71فصلنامهتاريخروابطخارجي،س/771

هززاي   . حاكميززت خززود را در قسززمت1131ه./ 1133آقامحمززدخان كززه از سززال 

شه بود تا مرزهاي سياسي ایزران  را بزه حزدود    وسيعي از ایران برقرار ساخفه بود، در اندی

ها نيز در سزال   هاي پيش از خود هافشاریه و رفویه( برساند. از سوي دیگر، روس حکومت

 . گرجسفان را تحت الحمای  خود قرار داده بودند. این اقزدا  روس هزا،   1133ه./ 1131

اینها، ل كرد. عالوه بر آنها را در ن ر آقامحمدخان به تهدیدي خارجي از جانب قفقاز تبدی

هاي مفعدد در این منطقزه پز     عواملي همچون تکه تکه شدن قفقاز و تأسي  خان نشين

 . و همچنززين دالیززل اقفصززادي و   1121ه./ 1164از مززر  نادرشززاه افشززار در سززال   

 كرد. ژئوپليفيک، لشکركشي و توجه آقامحمدخان به قفقاز را اجفناب ناپذیر مي

 

 به قفقاز و روابط ایران و عثمانیمدخان قاجار اولين لشكرکشی آقامح

كه با دسفگيري لطفعلزي خزان، آخزرین بازمانزد  خانزدان زنزد در سزال         آقامحمدخان

 . و قفل او در تهران، ابفکار عمل را در سرتاسر ایران به دسزت گرففزه بزود،    1132ه./ 1443

او بززه همزز  (. Bosworth,1980:220تصززميم گرفززت رهسززپار قفقززاز و گرجسززفان شززود ه 

 . در پایفلزت  1131ه./ 1414شزان در بهزار سزال     فرماندهان خود دسزفور داد بزا نيروهزاي   

هزيچ كز  جزز اعفمادالدولزه از مقصزد آگزاهي نداشزت. بنزا بزر فرمزان            و هتهران( گرد آیند

: 1313/1هزار سواره و پيزاده در تهزران گزرد هزم آمدنزد هفسزائي،        64آقامحمدخان بيش از 

م شدن تداركات سفر، حركت به سمت گرجسفان آغاز شد. سپاه از طریزق  (. پ  از فراه664

؛ 33: 1313سززراب، خللززال و اردبيززل نلسززت رو بززه سززوي قفقززاز نهززاد هشززميم،         

Karadeniz,2006:65.) 

پ  از عبور از اردبيل، آقامحمدخان سپاهيان را به سه دسفه تقسيم كرد و از سه سزو  

و  1رس بُرد: جناح راسزت را بزه حزوالي شزيروان    هاي شمال رود ا سپاه به سمت خان نشين

                                                           
شد، از شره رود كزر تزا سزاحل     هاي نلست اعصار ميانه، ارّان ناميده مي . شيروان كه در اعصار قدیم آلبانيا و دوره1

. در مفن (Barthold,1993:571-572هغربي دریاي خزر امفداد داشت و در دور  مورد بح ، مركز آن شماخي بود 

 ه. آورده است.   1443فارسي فارسنامه، فسائي تاریخ جمع لشکر در تهران را بهار سال 
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( گسيل كرد و خود در رأس ميانز  سزپاه، كزه    1جناح چپ را به سمت چلور سعد هروان

نهزاد   4فرماندهي آن را بر عهده داشت، رو به سوي خليل ابراهيم جوانشير، حاكم قره باغ

 (.Sykes,1915:389,Perry,1998:604ه

محمدخان حاكم ایروان و خليل ابراهيم خان حاكم قره باغ هشوشزا(، كزه از طریزق    

جاسوسان، از حركت آقامحمدخان به سمت قفقاز آگاهي یاففه بودند، بزا دولزت عثمزاني    

هاي دیپلماتيک برقرار كردند و حمایزت ایزن دولزت را خواسزفار شزدند. محمزدخان        تماس

زینل آقا ایشيک آقاسي به پایفلت عثمزاني ارسزال   اي كه با حاجي  حاكم ایروان، در عریضه

كرد، نوشت: آقامحمدخان در ایران حاكميت را به دست گرففه و در حال حركت به سزمت  

ایروان است. محمدخان با بيان اینکه تحت الحمای  دولت عثماني است، خاطر نشزان كزرد:   

ایززروان  .(، 1112-1133ه./ 1133-1442 -در دور  سززلطان عبدالحميززد اول هسززلطنت

قسمفي از خاك عثماني بود و خود او نيز رتب  بيگلربيگزي آنزاتولي داشزت و بزه همزين      

سبب، خواهان تادید این رتبه از سوي دولت عثماني شد. عالوه بزر ایزن، محمزدخان از    

حکومت عثماني خواست تا در رورت حمله آقامحمدخان به ایروان، به واليان و مسزؤالن  

اني با ایران دسفور داده شود تا به او كمک ن زامي و لاسزفيکي   مناطق مرزي دولت عثم

خان همچنين از دولت عثماني خواسزت: در رزورت حملز  آقامحمزدخان،     محمّد كنند. 

اهالي ایروان بفوانند به خاك عثماني پناهنده شوند و دولت عثماني نيز از رعایا و طوایز   

به والزي چلزدر، محزافظ قزارص،     ملفاي حمایت كند و در این خصوص دسفورات الز  را 

فرماندار بایزید و دیگر كارگزاران مرزي بدهد. عالوه بر این، محمزدخان در عریضز  خزود    

اعال  كرد: عالوه بر خود او، ابراهيم خليل خان حاكم قره باغ هشوشزا(، جوادخزان حزاكم    

                                                           
سزاعت  "و گاهي هم به گون   "سعد چلوري"، در منابع عثماني به رورت "ایروان"این منطقه به مركزیت روان  .1

 (.Kütükoğlu,1992:46(( ثبت شده است هSaatÇukuruهه "چقوري

شزود. ایزن    ، از غرب به ههگوكچه گول((، از شمال به رود كور و از جنوب به رود ارس محزدود مزي  منطق  قره باغ. 4

شزد، در برمزي گرفزت. خزان      ناميزده مزي   "اراّن"اي را كه در عصر ميانه،  منطقه، نواحي كوهسفاني و دشفي منطقه

بيزگ رئزي  خانزدان جوانشزير و      .، پناه علي 1121 ه./ 1164نشين قره باغ را پ  از قفل نادرشاه افشار در سال 

 (.Bala,B1993: 212-214پدر خليل ابراهيم جوانشير، حاكم قره باغ در دور  مورد بح  تأسي  كرد ه
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گناه، آراكلي خان حاكم تفلزي ، محمدحسزن خزان حزاكم شزيروان، مصزطفي خزان        

غسفان و یکي از حاكمان داغسزفان بزه نزا  عّمزي خزان، كزه بزه دشزمني بزا          شملال دا

كنند، با تفاهم در ميان خزود، اتحزادي را    آقامحمدخان و نوكري دولت عثماني اففلار مي

جداي از مفن نامه، با تحليزل رویزدادهاي منطقزه و     1اند. عليه آقامحمدخان تشکيل داده

ي تحقق نيافزت، چزه انزدكي پز  از ورزول      توان دریافت كه چنين اتحاد گذر زمان مي

عریض  محمدخان حاكم ایروان به اسفانبول، مميش آقا كزه مقزا  سزال  آقاسزي یوسز       

یياء پاشا والي ارزرو  را داشت، به اسفانبول رفت و در گزارش خود تصریح كرد كه غيزر  

، تفلي  قره باغ و آراكلي دو  حاكماز محمدخان حاكم ایروان، خليل ابراهيم خان حاكم 

 4دیگر خوانين منطقه تابع آقامحمدخان هسفند.

اي كزه بزا فرسزفاد  خزود      ابراهيم خليل خان، حاكم قره باغ هشوشزا( نيزز در عریضزه   

عبداهلل چلبي بزراي حکومزت عثمزاني ارسزال كزرد، چنزين بيزان داشزت: آقامحمزدخان،          

گناه، داغسزفان   حاكميت ایران را در دست گرففه و هدف بعدي او تصرف قره باغ، ایروان،

و تفلي  است. او همچنين تصریح كرد: از طریق جاسوسان، مطلع شده كزه آقامحمزدخان   

 .( بزه رزحراي   1131 ه./ اواسط آوریزل 1443با هدف هاو  به قره باغ هدر اواخر رمضان 

 "بنده خدمفگزار دولت علّيزه "گوكچه یياله آمده است. او در پایان عریضه، با بيان اینکه 

 3كند. دت و یاري دولت عثماني را درخواست مياست، مساع

                                                           
براي آگاهي از گزارش حاجي زینل خان ایشيک آقاسي، سفير محمدخان حاكم ایروان به دربار عثماني در تزاریخ   .1

  . نگاه كنيد به:1131مه  3ه/  1443

B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi: 6748A 

 . نوشزفه  1131مه  3ه./  1443اي كه در رابطه با این مویوع در تاریخ  همچنين براي اطالع از تویيحات و حاشيه

 شده، نگاه كنيد به:
B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi: 6748 

 . نگزاه  1131مزه   11ه./  1443براي اطالع از گزارش مميش آقا، فرسفاده یوس  یياءپاشزا والزي ارزرو  در تزاریخ     .4

 كنيد به:
B.O.A,Hatt-I Hümayun, Sayi: 6748B 

   نگاه كنيد به:1131ه./ 1443براي اطالع از گزارش عبداهلل چلبي سفير خليل ابراهيم خان حاكم قره باغ در سال .3
B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi: 6748 
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مقامات دولت عثماني با توجه بزه درخواسزت كمزک حاكمزان ایزروان و قزره بزاغ،        

بایزد در برابزر ایزران دنبزال كننزد،       هایي كه مي اي تشکيل دادند و در باب سياست جلسه

 از:  كه در این جلسه اتلاذ شد، عبارت بودند مذاكره كردند. تصميماتي

ا توجه بزه مسزائل و مشزکالت دولزت عثمزاني در داخزل و خزارش، در چنزين         . ب1

 شرایطي اعالن جنگ به ایران، اقدا  درسفي نيست.

. در رورت حمل  آقامحمدخان به ایروان و احفمال پناهنزدگي اهزالي منطقزه بزه     4

خاك عثماني، دولت عثمزاني بایزد پناهنزدگان را در خزاك خزود بپزذیرد، زیزرا كزه رد         

ن، در خور شأن و مقا  دولت عثماني نيست. همچنزين پناهنزدگاني كزه قصزد     پناهندگا

داشفه باشند به موطن خود بازگردند، نباید از جانب دولت عثماني هزيچ گونزه ممزانعفي    

ببينند. به همين من ور، به مأموران و محاف ان مناطق مرزي با ایران، در رأس آنها والي 

در و از آنها خواسفه شد در این زمينه دقت كننزد  هایي در این خصوص را ارزرو ، فرمان

 (.Cevdet Paşa,1309:204, BOA,Hatt-I Hümayun,Sayi:6748ه

دولت عثماني به سفيران حاكمان ایروان و قره باغ، كه هنوز در اسفانبول بودند، هم 

به رورت شفاهي و هم به رورت كفبي اعال  كرد: هم اكنون ميان ایران و عثماني رزلح  

تر ميان ایران و عثماني در زمان سزلطان محمزود    كه پيش 1ار است و معاهد  رلحيبرقر

پادشززاه عثمززاني و نادرشززاه افشززار    .(،1134- 1112ه./ 1124 -1163 اول هسززلطنت

 .(، منعقد شد، فقط به آن دوران محدود نبود 1121-1136ه./ 1123 -1164 سلطنته

و در حال حایر نيز شرایط رلح حاكم است و تا زماني كه اقدامي مغایر شرایط رزلح از  

كنزد و بزه    سوي دولت ایران رورت نگيرد، حکومت عثماني، شرایط رلح را رعایزت مزي  

د. همچنزين در خصزوص خواسزف     هيچ وجه، عليزه ایزران مداخلز  ن زامي نلواهزد كزر      

، از سوي دولزت عثمزاني   "بيگلر بيگي آناتولي"محمدخان حاكم ایروان، مبني بر اعطاي رتب  

                                                           
 .(  و 1112-1134ه./1163-1124براي آگاهي از معاهد  رلح ایران و عثماني در زمان سزلطان محمزود اول هسزلطنت   . 1

 .، كه به مدتي طوالني اعفبزار خزود را   1126ه./ 1113 .(، در تاریخ 1121-1136ه./1164-1123نادرشاه افشار هسلطنت 

 به:حفظ كرد، نگاه كنيد 
B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi:220, B.O.A, Name-yiHümayunDefteri, Sayi: III,p60-61. 
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 .( 1133-1341ه./1442 -1444سزلطنت  به او، پادشاه وقت عثماني، سلطان سليم سزو  ه 

 1با اعطاي این رتبه موافقت نمود و برات آن را تادید كرد.

سفيران مذكور اعال  داشت كه دسفورات الز  را به واليان  آنگاه دولت عثماني، به

و كارگزاران مناطق مرزي ایزران و عثمزاني داده اسزت و بزه آنهزا اجزاز  بازگشزت داد        

 (.Cevdet Paşa,1309: 204ه

هاي ارلي حاكمزان ایزروان و قزره بزاغ از دولزت       رسد كه خواسفه چنين به ن ر مي

هاي عاجزان  آنهزا، دولزت    اما علي رغم درخواستعثماني، كمک ن امي و لاسفيکي بود، 

هاي سياسي و اقفصادي داخلزي و   توانست كمک كند. سبب را باید در بحران عثماني نمي

ه./ 1134خارجي دولت عثماني جست و جو كرد كه با آغاز جنزگ بزا روسزيه در سزال     

  . با آن دست به گریبان بود.1163

ایروان و قره باغ با دولت عثمزاني در جریزان    هاي دیپلماتيک ميان حاكمان وقفي تماس

هزاي رود ارس را كزه خليزل     بود، عمليات ن امي آقامحمدخان نيز در قفقاز ادامه داشزت. پزل  

ابراهيم خان حاكم قره باغ هشوشا( تلریب كرده بود، به دسزفور آقامحمزدخان از نزو سزاخفه     

عبور كند. آقامحمدخان آنگزاه رو  شد و به این ترتيب او توانست همراه سپاهيانش از رود ارس 

و حاكم آن، خليل ابراهيم خان نهاد كه حایر نشده بود سر به اطاعت نهزد و   4به سوي شوشا

هاي اعزامي به فرماندهي مصطفي خان دولو و پيزر   آناا را در محارره گرفت. در این اثنا، نيرو

(. 33: 1313 هشزميم،  3ندشوشا را تلریب كرد -هاي اطراف قره باغ قلي خان شامبياتي، خانه

                                                           
قيزد شزده اسزت كزه عزالوه بزر        441/ 14632در آرشيو بلش عثماني دففر نلست وزیري، خط همایون شماره  .1

مقابزل آقامحمزدخان،   محمدخان حاكم ایروان، به ابراهيم خليل خان حاكم قره باغ نيز با هزدف حمایزت از آنهزا در    

 اعطاء و برات و منشور آن نيز رادر شد."بيگلربيگي آناتولي"رتب  

قلع  شوشا را كه اهميت راهبردي داشت، پناه علي بيگ، رئي  خانزدان تزركمن جوانشزير و پزدر خليزل ابزراهيم خزان         .4

 . سزاخفه  1111ه./1111ایه در سزال  هاي همسز  جوانشير، براي مقابله با حمالت احفمالي از سوي ایران یا دیگر خان نشين

 (.Bala,B1993: 214نمود ه هاي بلند بود و تصرف آن بسيار دشوار مي ها و پرتگاه بود. این قلعه محصور در رلره

اي كه بزه اسزفانبول فرسزفاده بزود، گززارش داد: طبزق گففز  جاسوسزانش كزه از زمزان حركزت             شری  پاشا در عریضه .3

شوشزا را تلریزب    -ميان سپاهيان او هسفند، لشکریان آقامحمدخان، روسفاهاي پيرامون قزره بزاغ  آقامحمدخان از تهران در 

  .، نگاه كنيد به:1131سپفامبر41ه./ 1414رمضان  13اند. براي اطالع از نام  شری  پاشا والي چلدر در  كرده
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 . ادامه یافت و خليل ابزراهيم  1131اوت  3ه./ 1414محر   43محارر  شوشا تا تاریخ 

كزرد، چنزدان كزه بزه سزبب همزين مقاومزت        خان با از خود گذشفگي تما ، از شهر دفاع 

نگزه   د و بلشزي از سزپاه خزود را در شوشزا    سرسلفانه، آقامحمدخان دست از محارره كشزي 

(. در ایزن حزين،   661: 1313/1داشت و خود به قصد تصرف آقدا  رو بدان سو نهاد هفسزائي،  

جوادخان حاكم گناه، محمدحسن خان حاكم شکي و برخي دیگزر از حاكمزان اطزراف، كزه     

( و او Aydin,2010: 382دشمن خليزل ابزراهيم خزان بودنزد، بزه آقامحمزدخان پيوسزفند ه       

آقدا  را تصرف كنزد. آقامحمزدخان پز  از تصزرف آقزدا ، بزه       توانست با تقویت جبه  خود، 

هاي گناه، اردوگاه زد. در این ميزان سزپاهياني كزه بزه قصزد       سمت گناه رفت و در نزدیکي

انقياد شيروان و ایروان بدان سو رففه بودند، پ  از موفقيت، به اردوي آقامحمدخان پيوسزفند  

مدخان، تفلي  بود. او پيش از حركت بزه  (. هدف بعدي آقامح664 -661 /1: 1313 هفسائي،

اي به آراكلي دو ، حاكم آناا نوشت و در این نامزه بزه رزورت خالرزه از      سوي تفلي ، نامه

حاكميت شاه اسماعيل اول رفوي بزر ایالزت گرجسزفان، سزلن بزه ميزان آورد و از آراكلزي        

ماليزاتش را بزه   خواست با روسيه قطع رابطه كند و مانند گذشزفه در اطاعزت ایزران باشزد و     

تهران بفرسفد، اما آراكلي در پاسخ آقامحمدخان نوشت كه تابع ملکزه كاترینزاي دو  خواهزد    

 1ماند و تابعيت ایران را نلواهد پذیرفت.

                                                                                                                                        
B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi: 6694 

 ،  133-133، رص 1313ایران، تهران،  عبدالریا هوشنگ مهدوي تاریخ روابط خارجي. 1

 یحيي كالنفري در پایان نامه دكفري با عنوان: 
“Feth Ali Şah Zamaninda Osmanli-Iran Münasebetleri(1797-1834)”,Istanbul,1976:p15, Fasai,1972: 

66, Aydin,III SelimZamanindaKafkasya, 2010:382. 
شوشزا كشزيد، هشزداري بزه آراكلزي دو  داد: در رزد سزال اخيزر تحزت           آقامحمدخان پ  از اینکه دست از محارر 

هزا در ایزران فقزط بزا      ایزد. روس  ها نزدیک و تابع آنها شزده  بينيم كه به روس اید، اكنون با تعاب مي حاكميت ایران بوده

كنزي،   ر مزي هدف تاارت در حال گشت و گذار هسفند. كافران را وارد خاك خود كرده اي، طبق ميل و ن ر آنهزا رففزا  

زند، تو باید رداقت خود را بزه مزا ثابزت و     گذشفه است؛ اما اشفباهات غير قابل بلشش از تو سر مي 34سن و سالت از 

ها قطع كني هنکف  قابل توجه در این پيا ، امري بودن خطزاب آقامحمزدخان قاجزار     روابط خود را به طور كامل با روس

 دهد(. همچنين نگاه كنيد به: را با یمير مفرد ملاطب قرار مي نسبت به آراكلي دو  و تحقير اوست كه وي

Kerim Şükürlü, Azerbaycan hanliklari,Devlet Müstekilliyi uğrunda Mübarize,1996:548. 
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آقامحمدخان با دریافت پاسخ منفي آراكلي دو ، با چهل هزار سپاهي، از گنازه بزه   

هزاي الز ، بزا    پ  از كسب آمزادگي سمت تفلي  به راه اففاد. آراكلي براي دفاع از شهر، 

یزا طبزق منزابع     1فرسزلي  2، در فارزل   "حسن سزویي "سپاهي بالغ بر ده هزار نفر در 

ه./ 1414رزفر   46ساعفي تفلي  مویع گرفت. سراناا  در جنزگ   6عثماني در فارل  

 . آراكلي شکست خورد و بزه منزاطق كوهسزفاني تفلزي  گریلزت و      1131سپفامبر 11

هيچ گونه مقاومفي وارد تفلي  شد: شهر دسفلوش غارت گردید و بزه   سپاه قاجار بدون

همين سبب بسياري از اهالي تفلي  جان باخفند و هزاران زن و مرد و دخفر بزه اسزارت   

، 33-24: 1313؛ شميم، 33: 1313؛ هوشنگ مهدوي، 61: 1/ 1316آمدند هنفيسي،  در

B.O.A,Hatt-I Hümayun, Sayi: 6694) 

رویدادها، دولت عثماني، حوادث مناطق مرزي با ایران را در منطقز   همزمان با این 

كزرد. در واقزع    قفقاز از طریق واليان و حاكمان مناطق مرزي، با احفياط و دقت دنبال مي

واليان مناطق مرزي دولت عثماني، وقزایع و حزوادث ایزران را بزه ویزژه پز  از حركزت        

از و گرجسفان، از طریق جاسوسان خود در هاي او در قفق آقامحمدخان از تهران و فعاليت

دادند، در ایزن بزين،    ميان لشکریان آقامحمدخان، پيوسفه به حکومت عثماني گزارش مي

وزیر شری  پاشا والي چلدر، خبر تصرف تفلي  به دسزت آقامحمزدخان را بزه حکومزت     

 عثماني گزارش داد و یادآوري كرد كه فعال هيچ خطري از جانزب آقامحمزدخان مفوجزه   

ارایي عثماني نيست، اما براي مقابله با هر خطر احفمالي، باید بسيار محفزاط بزود و بزه    

همين سبب، براي تحکيم مناطق مرزي، از حکومزت مركززي تقایزاي مهمزات و سزپاه      

هاي والي چلدر، یوس  یياء پاشا والي ارزرو  نيز تحوالت قفقزاز   گذشفه از گزارش 4كرد.

را بزه اسزفانبول گززارش داد و از حکومزت عثمزاني در      به ویزژه اقزدامات آقامحمزدخان    

خصوص اقدا  عليه آقامحمدخان، در رورت تااوز احفمالي او به خزاك عثمزاني، كسزب    

                                                           
 (.Inalcik,2000:443همفراست  1631 آرشين برابر با 1144: یک فرسخ .1

 . براي حکومت 1131اكفبر  43ه./ 1414ربيع األول  13تاریخ براي اطالع از عریض  شری  پاشا والي چلدر، كه در . 4

 .B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi: 6688Aعثماني فرسفاده شد، رجوع كنيد به:
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تکلي  كرد. بدین ترتيب و در پي اخبار و اطالعات وارله از سوي واليزان و جاسوسزان و   

ر عمزارت شزيخ االسزال     براي اتلاذ تدابير الز  در باب امور قفقاز، دولفمردان عثمزاني د 

 .( 1131نزوامبر   -/ اكفبزر .ه1414 اي ترتيب دادند. در این جلسزه هربيزع االخزر    جلسه

نلست مقرر شد كه براي كسب آمادگي اوليه، یوس  یياء پاشا والزي ارزرو  بزه عنزوان    

سرعسگر جانب ایران تعيين شود، اما سراناا ، به سبب نگراني از ظن آقامحمزدخان بزه   

ففارها، دولت عثماني از اعطاي مقا  سرعسگري به والزي ارزرو  منصزرف شزد،    گونه ر این

تحوالت آن سوي مرز را پيگيري كند و در حالزت آمزاده بزاش    كه به او دسفور دادند  اما

باشد. همچنين به دیگر واليان و محاف ان مناطق مرزي در حدود ایران دسفور داده شزد  

ثماني، تحت امر والي ارزرو  باشزند و از فرمزان   اي به خاك ع در رورت وقوع هر حملهتا 

 (.Cevdet Paşa,1309:204-205او پيروي كنند ه

در حالي كه حکومت عثماني تحوالت قفقاز را از نزدیزک پيگيزري و تزدابير الز  را    

روز درنزگ در   3كزرد، آقامحمزدخان نيزز پز  از      براي امنيت مرزهاي شرقي اتلاذ مزي 

نهزاد؛   1ون فصل زمسفان نزدیک بود، رو به سوي دشت مغانتفلي ، به گناه آمد، اما چ

هزاي آقامحمزدخان در    زمسفان را در آناا سپري كرد و سپ  به تهران بازگشت. پيروزي

لشکركشي به قفقاز، مشروعيت او را نزد مرد  ایران تثبيت كرد و او به این فکر اففاد كزه  

ه./ 1414مراسزمي در نزوروز    يطسلطنت خود را به رورت رسمي اعال  كند. بنابراین، 

در تهران، تاش شاهنشاهي بر سر نهاد و بدین ترتيب، حکومت سلسزل    . 1136مارس 41

قاجاریه بنيان نهاده شد. او پ  از تاجگزذاري، سزپاه بزه سزمت خراسزان بزرد هفسزائي،        

 (.,664Lambton,1978:391 ؛1313/1

آقامحمدخان پ  از تاجگذاري و پيش از لشکركشي به خراسان، با دولزت عثمزاني   

هاي دیپلماتيک برقرار كرد و به یوس  یياء پاشا والي ارزرو  اعال  داشت كزه بزه    تماس

معاهد  پيشين ميان دولت عثماني و ایران پایبند است و خواهان تزداو  رزلح ميزان دو    
                                                           

دشت مغان از لحاظ جغرافيایي، در قسزمت جنزوبي رود ارس قزرار گرففزه اسزت. هزواي آن در زمسزفان بسزيار          .1

 پوشاند. نگاه كنيد به:   سيع آن را ميزارهایي و معفدل است و در فصل بهار نيز سبزه
V.Minorsky,((mugan)),I.A,C: VIII, Istanbul,B1993: 446-447. 
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هاي شاه جدید ایران را به اسفانبول گزارش داد.  فهكشور است. یوس  یياءپاشا نيز خواس

هاي آقامحمدخان، ن رات خزود را هزم در بزاب     او در عریض  خود، عالوه بر بيان خواسفه

فرسفادن هدایایي براي آقامحمدخان و تبریک و تصدیق فرمزانروایي او تشزریح كزرد. بزا     

لح آميز موجزود، ميزان   اي در اسفانبول، بر حفظ شرایط ر رسيدن این عریضه، در جلسه

آميززز و شززبهه انگيززز عليززه ایززران و  هززاي تحریززک ایززران و عثمززاني و پرهيززز از فعاليززت

آقامحمدخان تأكيد شد، امزا فرسزفادن هزدایا بزراي آقامحمزدخان و تبریزک و تصزدیق        

فرمززانروایي او را چنززدان یززروري ندانسززفند و آن را بززه زمززان دیگززري موكززول كردنززد 

 (.B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi:161/6696,Kalantari,1976:18ه

 

ها بر قفقاز، لشكرکشی دوم آقامحمدخان به قفقاز و روابط ایةران   استيالی روس

 و عثمانی 

هنگامي كه عثماني سرگر  تعيزين سياسزت آن دولزت در برابزر آقامحمزدخان بزود،       

تحوالت سياسي مهمي در قفقاز روي داد: حاكم تفلي ، آراكلي دو  با دریافت چنزد هززار   

شوشا، مفحزد شزد و آن دو بزا     -ها با ابراهيم خليل خان حاكم قره باغ سرباز كمکي از روس

و در نفياه، اطراف گنازه   نفوانسفند آناا را تصرف كنند امایکدیگر به گناه حمله كردند، 

(. دیگر تحول سياسي مهزم در  B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi:160/66را غارت كردند ه

 .، به دسفور ملکه كاتریناي 1136ه./ 1414ها به این ناحيه در بهار سال  قفقاز، ورود روس

، قبزا و بزاكو و سزپاهي دیگزر     دو  بود. سپاه روس نلست، دربند را گرفت، سزپ  سزپاهي  

هزاي گنازه، شزکي و قزره بزاغ را اشزغال        شماخي، مركز خان نشين شيروان و خان نشين

هزاي قفقزاز را تزا دهانز  رود      كردند و با پيشروي، دشت مغان و سرتاسر ارایي خان نشزين 

( و قصزد  Baddeley,1989: 80-81,Budak,1995: 110-111كورا به تصرف در آوردنزد ه 

ه./ نزوامبر  1411يشفري داشفند، اما مر  ملکه كاترینزاي دو  در ربيزع الثزاني    پيشروي ب

ه./ 1414-1411هززا را تغييززر داد و الکسززاندر پززاول اول هسززلطنت    .، نقشزز  روس1136

هزاي    .(، جانشين ملکه كاتریناي دو  بزه دالیلزي همچزون افززایش هزینزه     1341-1136
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روس حکومت آقامحمزدخان و تحزوالت اروپزا،    ها در برابر سپاهيان  ن امي، افزایش مقاومت

ها تا پشزت   نشيني سپاهيان روس، از قفقاز جنوبي را رادر كرد. بنابراین، روس دسفور عقب

 (.Aydin,2010: 384نشيني كردند ه رود ترك ناچار عقبساحلي خط 

همزمان با این رویدادها، یوس  یياءپاشزا والزي ارزرو ، آخزرین تحزوالت سياسزي      

 -ه./ فوریزه  1414اي كزه در شزعبان    داد. او در عریضزه  ه اسفانبول گزارش مزي قفقاز را ب

 . براي حکومزت عثمزاني فرسزفاد، از تقایزاي آقامحمزدخان در خصزوص       1136مارس 

بازگرداندن پناهندگان ایراني از خاك عثماني و پيشروي سزپاه روس بزه طزرف دربنزد و     

ورد و از دولزت عثمزاني در رزورت    احفمال درگيري آنها با آقامحمدخان سلن به ميان آ

وقوع جنزگ ميزان سزپاه روس و ایزران كسزب تکليز  كزرد. همچنزين از عزیمزت آقزا           

 . و نيزت او بزراي تازاوز بزه خزاك      1131ه./ 1411محمدخان به ایروان در بهار سزال  

عثماني هم سلن گفت و از دولت عثماني خواست كه براي مقابله با هاو  آقامحمدخان 

در سزيواس و مزرعش، بزا     1ني، براي احفياط، رزاحبان زعامزت و تيمزار   به مرزهاي عثما

سپاهيان خود در دشت ارزرو  گرد هم آیند. او سراناا  اعال  كرد كه در خصزوص همز    

 (. Cevdet Paşa,1309:205این مسائل، منف ر فرمان حکومت است ه

ویزژه  دولت عثماني براي بررسي مسائل مذكور در عریض  یوسز  یزياء پاشزا، بزه     

اي  هزاي ایزران و روسزيه، بزه سزرعت جلسزه       گذاري در بار  نحو  مقابله با دولت سياست

دولت عثماني در كشمکش ميان ایزران   اد. در این جلسه، تصميم گرففه شد كهتشکيل د

طرفي در پيش گيرد و پناهندگاني را كه آقامحمدخان بر اعاد  آنها  و روسيه در قفقاز، بي

به ایران بفرسفد. همچنين با تقایاي یوس  یزياء پاشزا مبنزي بزر      اررار دارد، به تدریج

اعزا  سپاه از سيواس و مرعش به ارزرو ، موافقزت نشزد. بزه واليزان، محاف زان و دیگزر       

كارگزاران دولت عثماني در سرحدات ایزران در منطقز  قفقزاز نيزز دسزفور دادنزد طبزق        

                                                           
شزد و   اي معين به اشلاص داده مي هایي بود كه در مقابل خدمت یا وظيفه . زعامت و تيمار در دور  عثماني زمين1

 زعامت یا تيمار اخفصاص داشت.آقچه بود و به راحبان  33444الي  44444ها  درآمد ساليان  زمين

 (Doğan,2001:1308-1440ه



 7331،تابستان71،ش71فصلنامهتاريخروابطخارجي،س/711

 :B.O.A,Hatt-I Hümayun, Sayiتصميمات اتلاذ شده در این جلسزه اقزدا  كننزد ه   

162/6724, Cevdet Paşa, 1309: 206, Kalantari, 1976: 19-20.) 

 .، آقامحمدخان خراسان را از دست نوادگان نادرشاه 1136ه./ 1414در پایيز سال 

شد، با وجود آگاهي از  افشار در آورد و در حالي كه آماد  حركت به سمت بلخ و بلارا مي

از قفقاز به سبب مر  ملکزه كاترینزاي دو ، بزه سزرعت بزه       آغاز خروش نيروهاي روسي

تهران بازگشت و دست به كار تمهيدات براي لشکركشي دو  به قفقزاز گردیزد هفسزائي،    

(. آقامحمدخان، برادرزاد  خود، سليمان سردار و Lambton,1978: 391؛ 662: 1313/1

هزا فرسزفاد.    مت روسچهل هزار سپاه به سز  -لي خان، برادر حاكم خوي را با سيجعفرق

شوشا بود، كلبعلزي   -روسفاهاي قره باغ را كه تحت حاكميت خليل ابراهيم خان حاكم قره باغ

در (. B.O.A,Hatt-I Hümayun,Sayi:7093خان حاكم نلاوان، به دسزت غزارت سزپرد ه   

این ميان، آقامحمدخان، سردارانش محمدراده خان و جعفرقلي خان را به عنوان سفير، 

عثماني فرسفاد. سزفيران آقامحمزدخان، در دیزدار بزا رزدراع م عثمزاني، از        به پایفلت

خان و اعالن جنگ ایران عليه روسيه سلن راندنزد و  محمّد تصرف خراسان به دست آقا 

از دولت عثماني خواسفند عليه دشمن دینزي مشزفرك اعزالن جنزگ دهزد، امزا دولزت        

بزا    .1131و 1131و 1134 ه./1444و 1446و  1441هزاي   عثماني به تازگي از جنزگ 

كزرد و   ها را سپري مي خالص شده بود و دوران خسفگي ناشي از جنگ 1روسيه و اتریش

(. Cevdet Paşa,1309:250-251سرگر  سزر و سزامان دادن بزه مسزائل داخلزي بزود ه      

توانسزفند بزه آقامحمزدخان اعفمزاد      جداي از این مالح ات، مقامات دولت عثماني نمزي 

هاي خود بزه دولزت عثمزاني، چزه      كنند، زیرا معلو  نبود كه او پ  از قبوالندن خواسفه

سياسفي در پيش خواهد گرفت. این احفمال وجود داشت كه مانند نادرشاه افشزار عليزه   

هيچ دليلي، این دولت را به جنگ بکشزاند. بنزابراین،    بي دولت عثماني اعال  جنگ كند و

هزا را نپزذیرفت.    روسدولت عثماني، پيشنهاد آقامحمدخان، مبني بر اعزالن جنزگ عليزه    

                                                           
 ها و پيامدهاي آن، رجوع كنيد به: هاي عثماني با روسيه و اتریش در این سال براي آگاهي از جنگ. 1

Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, Istanbul, 2000: p60. 
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پاسخ دولت و ردراع م عثماني به نام  آقامحمدخان، به محمدراده خان و جعفرقلزي خزان   

 (.Cevdet Paşa,1309:251,Kalantari,1976:20ه 1تحویل داده شد

پ  از خروش سپاهيان روس از قفقاز، آقامحمزدخان بزا اسزففاده از فررزت و بزا هزدف       

ه./ آوریزل یزا مزه    1411برقراري حاكميت مازدد خزود در قفقزاز و گرجسزفان، در ذیقعزد       

 . در رأس سپاهي بزر  از تهران حركت كزرد و از طریزق اردبيزل بزه كنزار رود ارس      1131

هزاي تزالش، شزکّي، شزيروان و      نشين (. خان34: 1362 ؛ كلمنف ،26: 1313هشميم، سيد ر

(. ایزن  Aydin,2010: 386هاي قفقاز، اطاعت از آقامحمزدخان را پذیرففنزد ه   نشين دیگر خان

زمان سطح آب رود ارس باال آمده بود و بنابراین سپاهيان ایران بزه سزلفي از آن گذشزفند و    

؛ 666: 1/ 1313د هفسزائي،  رو به سزوي شوشزا مركزز خزان نشزين تزركمن قزره بزاغ نهادنز         

Sykes,1915:391) 

 بهنگا  حمل  آقامحمدخان، شرایط در خان نشين قره باغ، به سبب غارت و تلریز 

مکرر، سلت و بحراني بود؛ تقایاي یاري از دولت عثمزاني نيزز حارزلي نداشزت. خليزل      

انانزه  تر در برابر حمالت پي در پزي آقامحمزدخان، قهرم   ابراهيم خان حاكم قره باغ، پيش

مقاومت كرده بود، اما این بار به سبب وقوع قحطزي و گرسزنگي، نفوانسزت از شوشزا در     

نشزين ایلزي سزو، واقزع در      مقابل هاو  آقامحمدخان دفاع كند. بنابراین، به سمت خزان 

نشيني كرد و سپاهيان قاجار بزدون هزيچ گونزه مقزاومفي وارد      هاي قفقاز عقب دامن  كوه

ذیحاز    41آقامحمدخان در (. سه روز پ  از ففح شوشا، Bala,1993:215شوشا شدند ه

 . به سبب سوءقصد سه تن از خدمفگزارانش كه به مزر  محکزو    1131ژوئن  11ه./ 1411

بزا  (. Karadeniz, 2006: 72؛ 26: 1313هشزميم،  سيد شده بودند، در اردوگاه خود به قفل ر

 ماند.مر  آقامحمدخان دومين لشکركشي او به قفقاز نيمه كاره 

 

                                                           
 سفيران آقامحمدخان قاجار، نگاه كنيد به:براي مفن نام  ردراع م عثماني به محمدراده خان و جعفرقلي خان  .1

Ahmet Cevdet Paşa,1309:390-392. 
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 نتيجه 

 .، وحزدت  13ه./ اواخر قرن 13آقامحمدخان با تأسي  دولت قاجار در اوایل قرن 

هزاي گونزاگون، بزراي      . رحن  كشمکش1113ه./ 1133سياسي در ایران را كه از سال 

 كسب قدرت بود، از نو برقرار كرد.

ر باب راهبرد آقامحمدخان در قفقاز و نفایج آن و همچنين سياست دولت عثماني د

 توان به این رورت ارزیابي كرد: ایران را مي

-334. دسفيابي به مرزهاي ایران در دور  شزاه اسزماعيل اول رزفوي هسزلطنت     1

 .(، بزا  1141-1136ه./ 341- 1123 .( یا دوران رفوي ه11412-1142ه./ 341

 الحاه قفقاز جنوبي به مرزهاي دولت قاجار.

ز جنوبي، كه پ  از تصرف قفقزاز شزمالي   ها در قفقا . جلوگيري از پيشروي روس4

  . رو به این منطقه آورده بودند.13ه./ 14در نيم  دو  قرن 

نفوذ در منطق  قفقاز جنوبي و رساندن مرزهاي شمال غربي ایزران بزه سزواحل     -3

هاي قفقاز با هزدف تزأمين امنيزت ایزران و برقزراري       غربي دریاي خزر و رشفه كوه

 برداري از منابع اقفصادي این منطقه. چنين بهرهیکپارچگي ژئوپليفيکي و هم

هاي آن نواحي را مغلوب  نشين گرچه آقامحمدخان در لشکركشي اول به قفقاز، خان

و پادشاه گرجسفان را مطيع خود كرد، اما نفوانست حاكميت دولزت قاجزار را در شزمال    

 رود ارس برقرار كند.

ه./ 1411ذیحا   41قفل او در لشکركشي دو  آقامحمدخان به قفقاز نيز به سبب 

 . نيمه كاره ماند. از آن سوي، دولت عثماني نيز تزوان اعمزال قزدرت در    1131ژوئن 11

هزاي قاجزار و عثمزاني در قفقزاز      ناحي  قفقاز نداشت و سراناا ، رففه رففه از نفوذ دولزت 

اوایزل  ه./ 13ها افزایش یافت، چنانکه در نيم  اول قرن  كاسفه شد و بالعک ، نفوذ روس

هزا قزرار    هاي قفقاز، تحت اسفيالي روس نشين  ، نلست گرجسفان و سپ  خان13قرن 

 ها، حکومفي مسفعمراتي در این مناطق حاكم كردند. گرففند و روس
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هاي آقامحمدخان در قفقاز، موجب هيچ گونه تازاوزي بزه ارایزي عثمزاني      فعاليت

يگيزري دقيزق وقزایع    نشد و به همين سبب، برخوردي واقعي ميان دو دولت روي نداد. پ

در مرزهاي ایران و عثماني در منطق  قفقاز، از طریق واليان مناطق مرزي و اتلاذ تزدابير  

العزاد  امنيزت مرزهزاي شزرقي بزراي دولزت        الز  در این خصوص، حاكي از اهميت فوه

هاي حاكمان قره بزاغ و ایزروان از    عثماني است، اما با این وجود، دولت عثماني درخواست

لت، براي حمایت از آنها در مقابل آقامحمدخان را نپذیرفت، زیزرا دولزت عثمزاني    این دو

و تداو  رلح و احفرا  به قرارداد دو دولت  ایران و عثماني در زمان سزلطان محمزود اول   

شمرد. این رویز  حکومزت عثمزاني،      . را الز  مي1126ه./ 1113در سال  نادرشاه افشار

هاي روسيه و عثماني آغزاز    . كه جنگ1163ه./ 1134ل سياسفي معقول بود، زیرا از سا

شده بود، دولت عثماني در مدتي حدود ربع قرن بزا مسزائل داخلزي و خزارجي در ابعزاد      

هزاي عثمزاني بزا     كزرد. جنزگ   اقفصادي دست و پناه نر  ميسياسي و ملفل  از جمله 

. نيزز در   1131 -1131ه./ 1444 -1441روسيه و اتریش در مرحل  دو  در سال هاي 

تضعي  این دولت مؤثر بود. هم  این مسائل سبب شد تا دولت عثماني، كه از اوایل قرن 

شزد، بزراي اولزين بزار در      به عنوان رهبر و حامي جهان اسال  شناخفه مزي   .16ه./ 14

 -هزاي مسزيحي   اسال  هدولتسال  خود، دست یاري به سوي دشمنان جهان  144تاریخ 

وان گفت كه همز  ایزن تحزوالت، دولفمزردان عثمزاني را بزر آن       ت دراز كند. مي اروپایي(

هزاي غزرب و شزره، بزا      داشت تا به عنوان یک راهبرد در مقابل هم  دشمنان در جبهزه 

 1ند.تر از گذشفه روي آور هدف تقویت دولت، به ارالحاتي بسيار وسيع

  

                                                           
ماني و مقابلزه بزا آقامحمزدخان اسزت، بزه      باید اذعان كرد كه رویکرد نویسنده ترك در این پژوهش همدلي با عث .1

طلبانه از وي و دولت قاجار به دسزت دهزد و اعمزال او را فقزط بزراي اریزاي        اي كه كوشيده تا تصویري جنگ گونه

  انزدازي  طلبي و رسيدن به مرزهاي دوره رفویه قلمداد كند. حال آنکه بر پایه منابع ایراني و عثماني دسزت  جاه

كارگزاران دولت عثماني به مرزهاي ایران پ  از بروز یع  در دولت زندیه، زمينزه را بزراي اقزدامات آقامحمزدخان    

 همفرجمين( پ  از ایااد ثبات در ایران فراهم نمود.

هزاي 
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