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گرا؛ بررسی وضعیّت گرجستان و نقش الکساندر میرزا  شاهزادۀ ایران
  *های ایران و روسیه در جنگ

  **گودرز رشتیانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  چکیده
فارسی، روسی، گرجی، انگلیسی رغم نگارش کتب و مقاالت متعدّد  علی

هایی از حوادث این  های ایران و روسیه، همچنان بخش دربارۀ جنگ... و
یکی از موضوعات مورد توجه در این باره، . ، ناشناخته مانده استهدور

 به از مردم و شاهزادگان گرجی برخی داخلی گرجستان و گرایش وضعیّت
له با سیطرۀ روسیه است که در اعادۀ حاکمیّت ایران بر این منطقه و مقاب

منابع روسی به آن توجهی نشده یا موضوعی کم اهمّیت جلوه داده شده 
ناپذیر در   دوم با تالشی خستگیۀشاهزاده الکساندر میرزا فرزند ارکل. است

های ایران و روسیه از هر امکانی، از جمله حضور در  تمام ایّام جنگ
های مردم گرجستان بر  رهبری قیامداغستان، همراهی با لشکریان ایران، 

برای برقراری احیای پادشاهی کارتل ـ ... ضد روسیه، مکاتبه با ناپلئون و
به دالیل مختلف، از جمله فروپاشی . کاخت تحت سیادت ایران استفاده کرد

ساالری گرجستان توسّط روسیه، قدرت برتر نظامی و  نظام اداری و دیوان
دی و ضعف تشکیالت نظامی ایران، لجستیکی آن کشور، عدم کارآم

رغم گرایش  آمده و علی های پیش برداری از فرصت همچنین ناتوانی در بهره
داری از دولت قاجار، دو  بسیاری از حاکمان و مردمان منطقۀ قفقاز به طرف

های ایران و روسیه منجر به شکست ایران و بسط نفوذ تزارها در  دوره جنگ
های الکساندر میرزا نیز در جهت استفاده از  سراسر قفقاز گردید و تالش

ای به  قبایل داغستانی و شورش اهالی گرجستان در مقابله با روسیه نتیجه
  .دنبال نداشت
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  مه مقدّ
 سیاسی، های دوران باستان پیوستگیه از گرجستان از جمله مناطق قفقاز است ک

گرجستان  صفویه، ه در دورۀ ویژه بتمدنی بسیاری با ایران داشته است؛جغرافیایی و 
میرزا (شد  نشین این دولت محسوب می والییکی از چهار منطقه ) کاختکارتل ـ (شرقی 

سامان داخلی م و اوضاع ناب1722 /ق.ه1135فروپاشی دولت صفویه در . )184 :1385 ،رفیعا
خان  کریمو ) م1735ـ 1747 /ق.ه1148ـ1160 (نادرشاههای پس از مرگ  ایران در سال

 ایران و افزایش قدرت روسیه در حاکمیّتهای تضعیف   زمینه) ق.ه1165ـ 1193 (زند
تیموراز که بعد از مرگ پدرش ) م1720ـ1798 (1 دومۀارکلقفقاز را فراهم ساخت و 

کاخت را ادغام و  ـ م پادشاهی کارتل1762 /ق.ه1175لدر سا) م1680ـ1762 (2دوم
 مقابله با نفوذ عثمانی و رهایی از حمالت قبایل برایدر رأس آن قرار گرفته بود، 

 م با عقد قرارداد گیورگیوسک1783/ق.ه1197در سال ) ها به ویژه لزگی(داغستانی 

(Georgivesk) ) ،؛ 97ـ98: 1373گوگچهBournoutian, 2001, Doc No: 347 159؛:Russia, 

Zakavkazia (مطابق . ها در قفقاز جنوبی انجام داد سازی برای حضور روس اقدام سرنوشت
د به پرهیز  روسیه قرار داد و متعهّالحمایۀ تنامه، پادشاه گرجستان خود را تح این توافق

 ها نیز تداوم حکومت گرجستان را در  روس.از هرگونه ارتباط با ایران و عثمانی شد
  3.نمودند  و جانشینان ارکله تضمین میباگراتیونیخاندان 

ایران بر ت  حاکمیّ و تالش وی برای اعادۀخان قاجارمحمّدآقایابی  گرچه قدرت

____________________________________________________ 
1 Erekle  نیز آمده استآراکلی، ارکلی، اراکلی و هراکلیوسـ در منابع فارسی به صورت .  
2 Teimuraz تهمورث آمده است/ ـ در منابع فارسی به صورت طهمورث.  
ها را     متعاقب گیورگی با روس    ۀ هم این عهدنامه و هم عهدنام      ،ۀ کاوه الزم به ذکر است که منوچهر فرساد در مجلّ         3

یـست   ن، سـند  مـتنِ  دقیـقِ ۀو ترجمبوده  دارای اشتباهات فراوانی ، ارکله ۀاما متن عهدنام  . اپ کرده بود  ترجمه و چ  
  .)6/33؛ 5/37 :1334فرساد، (
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          م 1795/ق.ه1209شت و حمله به تفلیس در سال  تاریخی دامناطقی که بر آنها سیطرۀ
ن عصر اامی هرچند کوتاه، مرزهای ایرای ایّ بر)77: 1377، سپهرلسان الملک ؛ 276: 1371ساروی، (

نظر تاریخی  که از نقطه م1797مه /ق.ه1211ۀذیحجّصفوی را احیا نمود؛ اما مرگ او در 
 )م1825ـ1803 (تزار الکساندردر شرایط نامساعدی برای ایران روی داد و نیز تالش جدّی 

 در پیش گرفته بود، م1796ـPaul)( 1801 لاوّ پاولای در تضاد با سلف خود  هکه رویّ
طلبی تزارها قرار داد که پس از دو جنگ نسبتاً  ایرانیان را ناگزیر در مقابل توسعه

های ماورای ارس و بخشی  پوشی از سرزمین طوالنی، دستاورد آن برای شاه قاجار چشم
  . روسیه بر آن مناطق بودحاکمیّتت شناختن از تالشان و به رسمیّ

های ایران و  جنگدربارۀ دی که کتب و مقاالت متعدّغم آنر علیکه ت آن است  واقعیّ
 ناشناخته ،چنان ابعاد و زوایای مختلف این تحوالت اما همروسیه نگاشته شده است،

 وقوع کیفیّت، تصویر روشنی از منابع روسی مرتبط با حوادث این دوره. مانده است
های  گیری  مردمی، موضعهای  داخلی مناطق قفقاز، نارضایتی و شورشوضعیّتدادها، روی

دهند و در صورت اشاره، نگاهی  ی له یا علیه ایران و روسیه ارائه نمیحاکمان محلّ
ویژگی مهم این منابع . دارندهای آن کشور  جانبدارانه به طرفداری از سیاست

های  ط روسیه بر قفقاز را خواست عمومی ساکنان و قدرتنگارانه آن است که تسلّ تاریخ
 خودداری ،دادهایی که در تضاد با این نگرش است دانسته و از گزارش رویآنجای محلّ

  .اند نموده و یا حداقلِ توجه را داشته
 داخلی گرجستان و وضعیّتالت این دوره، تحوّمربوط به  یکی از مسائل مورد توجه 

یت این رغم اهمّ  دوم است که علیمیرزا فرزند ارکلۀ الکساندر ، گرجیۀشاهزادنیز نقش 
  در مقالۀرو  از این.موضوع، مورد توجه و بررسی پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته است

شود با استفاده از منابع گرجی، روسی، فارسی و به ویژه اسناد منتشر  حاضر تالش می
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ه شاهزاد آرشیوهای گرجستان، بخش مهمی از تاریخ روابط ایران و روسیه، نقش ۀنشد
 ، قرن نوزدهم میالدیلاوّ ۀاخلی گرجستان در سه ده دوضعیّتالکساندر میرزا و 

  .بازنگری شود
   

  : نامهزندگی
که در منابع فارسی به الکساندر میرزا ) م1770ـ1844 /ق. ه1184ـ1260(الکساندر 

) هشاهزاد ((Batonishvili) باتونوشویلیالکساندر  و در منابع گرجی به اسکندر میرزاو 
 /ق.ه1175ـ1212(کاخت ادشاه کارتل ـ ، پ دوم فرزند ارکلۀمشهور است،

پنج ساله بود در کنار پدرش در  و  در زمانی که بیست. گرجستان است) م1762ـ1798
المعارف ایرانیکا، ذیل  ۀدائر( .جنگید خان در تفلیس میمحمّدآقابرضد م 1795 /قه 1209 سال

 پس )http://www.en.wikipedia.org/Alexander of Georgia :گاه مادّۀ الکساندر گرجستان در وب
در ) م1800ـ1798 (4گیورگی یازدهماز درگذشت ارکله و نارضایتی از پادشاهی برادرش 

ها انجام داد که پس از چند بار  م اقداماتی در مخالفت با روس1800 /ق. ه1214سال
 /ق.ه1218  تا سالعمرخان آواردر آنجا نیز به همراهی . ناکامی به داغستان پناه برد

ژنرال قوای از م به جنگ و گریز با نیروهای روسیه ادامه داد که سرانجام 1803
 ,Bournutian؛ Ibid( . شکست خورد(Lazarov) ژنرال الزاروف و (Kaliskov) کالیسکوف

Iranica( با الحاق گرجستان به روسیه )شدن   و برچیده) م1801 تزار الکساندر در بیانیۀ
های  ای بیش از چهارده قرن داشت، تالش هخاندان پادشاهی گرجستان که پیشین

ها به  روی روسپیش.  جدیدی شد روسیه وارد مرحلۀالکساندر میرزا برای بیرون راندن
ل ایران و روسیه م و آغاز جنگ او1804ّ /ق.ه1218ت گنجه و تصرّف آن در رمضان سم

____________________________________________________ 
1 Giorgi خان آمده است گرگین در منابع فارسی به صورت.  
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 ـ ارتلری اهداف خود و احیای پادشاهی کگییرا در پکه ده سال به درازا کشید، او 
ن خود ارو به همراه تعدادی از اطرافی از همین. تر ساخت مها مصمّ کاخت و مقابله با روس

 از بزرگان ارامنه آغامال ساهاک ملکدر ارمنستان با دختر  .م به ایروان آمد1803در 
 در این شهر مورد استقبال فراوان قرار )Ibid(. ایروان ازدواج و به سمت تبریز حرکت کرد

به وی ) نشین احتماالً ارمنی(  چند قریه از قرای سلماس،شاه فتحعلیبه دستور گرفت و 
ای که زمانی به مقابله با شاه ایران  ده  بدین ترتیب شاهزا)Bournutian, Iranica( .اعطا شد

 از طرف پدرش به فرماندهی لشکری گمارده خان،محمّدبا بازگشت آقاپرداخته بود و 
 تنها )Iranis XVIII Saukunis: 168( . بپردازد، حاکم گنجه،خانجوادبه تنبیه شده بود تا 

  .بردن به دربار ایران دانسته بود  راه مبارزه با دشمن خود را پناه
 یا ،های ایران و روسیه یا در کنار لشکریان قاجار بود الکساندر میرزا در طول جنگ

م را بر 1812/ق.ه1227  و1804های  در سالرا روسیه بر ضد های گرجیان  رهبری قیام
نیز ) م1813ـ1826 /ق.ه1228ـ1240( ل ایران و روسیهدر فترت جنگ اوّ. عهده داشت

 که )Orjonokidze,1999: 123( .های داغستان حضور داشت تحت حمایت ایران در کوه
 :Orjonokidze,1999( ،پترزبورگا تبعید به پس از فشار دولت روسیه برای دستگیری ی

اح سیّ، (Ker Proter) کر پروتر .م به ایران بازگشت1819 /ق.ه1234، در)119-123
 نگاه …«:  در وصف او چنین گفت،را در تبریز دیده بود اوهمان سال  که در ،انگلیسی

 ،م جسور، لجوج، فاقد عالقه و عاری از هر نوع شفقت و ترحّۀکردن به این شاهزاد
ای  ی بود برای مردان غریبهاش تهدید ییش پرشکوه تنهاکه غرّ  کسی…غیرممکن بود

 در جنگ دوم ایران و روسیه )Lang, 1957: 520( .»دکه سلطنتش را پایمال کرده بودن
ال داشت، نیز در کنار لشکریان قاجار حضوری فعّ) م1826ـ1828 /ق.ه1240ـ1243(

 /ق.ه1260 در. چای برای همیشه در ایران اقامت گزید  ترکمانپس از عهدنامۀاما 
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  . هران درگذشت و در کلیسای ارامنه به خاک سپرده شدم در ت1744
   

 :میرزا و ارتش ایران عبّاسهمراهی با 

 گفته شد که الکساندر میرزا پس از شکست در برابر نیروهای نظامی روسیه در 
 از ،م به داغستان رفت و پس از اقامتی سه ساله به همراه تعدادی از گرجیان1800

/ ق.ه1218ل االوّ ربیع در  به ایروان و)خان گرگینفرزند ( اش تیموراز جمله برادرزاده
و نگار مروزی  وقایعخان ایرانی همچون  بنا به گزارش مور5ّ.به تبریز آمد م1803ژوئن 

خ مورّ. همراه داشتند  نیروهایی را با خودتهمورث میرزا الکساندر و، خان هدایت رضاقلی
 نیروها را کم  این کوشیده است تعداد اما، هم به این مسئله معترف استبوتکفروسی 

 .همراه داشت  نفر50 یا 40 تقریباً ، به ایرانفرارنویسد الکساندر هنگام  او می .جلوه دهد
)Butkov, 1803, 3/312(ای به تعداد دقیق همراهان وی نشده   اشاره،بعا گرچه در سایر من

 گذشت زمان، بر تعداد کند که با است، اما شواهد موجود داللت بر تعداد بیشتری می
  .شد آنها نیز افزوده می

های الکساندر میرزا در راستای   تالش عمدۀهای ایران و روسیه،  تا پیش از آغاز جنگ
ها و  ی گرجستان نسبت به استقرار روساعالم هشدار به رؤسای طوایف و حاکمان محلّ

ورود به ستین روزهای نخ رو از  از این گرجستان بود؛ۀیادآوری نظام پادشاهی فروپاشید
ارتباط خود را کرد   درخواست میآنها، از  بزرگان گرجیههایی ب ارسال نامهضمن  ،ایران

ها  به بیرون راندن روسچنان  آناو  )Berzhe, 1866-1906: 2/137( .با روسیه قطع کنند
با لشکریان ایران در ) 1803(داد در ماه اگوست   می وعدهکه به گرجیانامیدوار بود 

____________________________________________________ 
 بـه ایمـرت     م1803اوت    در )Yolon (و یولـون  ) Parnavaz (پرنوازهای گرجی مانند      تعدادی دیگر از شاهزاده    1
  .کردند ها مبارزه  االنه برای آزادی گرجستان از سلطۀ روسرفتند و فعّ) گرجستان غربی(
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  )Ibid :1/161( .تفلیس خواهد بود
ق .ه1218نجه و تصرّف آن شهر در شوّال به گ  (Tssisyanov)سیسیانوفژنرال   حملۀ

 وی شد،  و تعدادی از سپاهیان و خانوادۀاغلی جوادخان زیادکه منجر به کشته شدن 
به ) م1804ـ1813 /ق.ه1218ـ1228(ل ایران و روسیه شد که ده سال اوّ جنگ سرآغازِ

 همان؛ 1018 ۀ، دفتر چهارم، سند شمار1452آرشیو دولتی تاریخی گرجستان، ذخیرۀ شمارۀ ( .ازا کشیددر

 پس از این حادثه و تالش سیسیانوف )19ـ13: 1368 ، ؛ نفیسی468 ۀ، دفتر دوم، سند شمارآرشیو
ا  رمیرزا عبّاس، ولیعهد و حاکم آذربایجان شاه فتحعلیط بر سایر مناطق قفقاز، برای تسلّ

  .به فرماندهی نیروهای ایران منصوب و به سوی ایروان اعزام کرد
بیشتر تالش ضمن آنکه  ، اوالی داشتنقش فعّ ،در تمامی دوران جنگالکساندر میرزا 

هایی به مناطق  با ارسال نامه ،کرد، همزمان خود را در همراهی با سپاه ایران سپری می
 اعزام نیروی کمکی، ها،  در نبرد با روسن آنان را دعوت به همراهی با ایرانیا،مختلف

ای که در   در نامه به عنوان مثال.نمود  می تدارکات و وسایل مورد نیاز ارتش ایرانتهیۀ
 ایشان از بورچلو فرستاد انسفید  و ریشنای برای کدخدام،1804/ ق.ه1219صفر 

 از هیچ ،رهسپار استایشان سوی میرزا که به  عبّاسحمایت از شاهزاده  خواست در
آرشیو دولتی ( .نماینداستقبال  وی از نیاز او را تهیه و موردتدارکات تالشی دریغ نکنند و 

 آقا حکمران علی ه دیگری هم بۀ نام)560 ۀ، دفتر سوم، سند شمار1452 ۀتاریخی گرجستان، ذخیر
 کوتاهی در مقابله با نیروهای روس، سبباو به سرزنش ضمن  در این نامه. قزاق فرستاد

های   نامه)481 ۀسند شمار :همان( .مورد اعتماد نزد او بفرستدسرباز خواست چند  از وی 
ی مناطق گرجستان و ذان محلّد دیگری هم به  زبان گرجی به حاکمان و متنفّمتعدّ

   )Orjonokidze, 1999( .قفقاز نوشت و آنها را دعوت به نبرد با روسیه نمود



 56  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

آرشیو دولتی تاریخی گرجستان، ( بیگ مباشر م به سلیمانهای دیگری ه نامه ،الکساندر میرزا

میرزا در نبرد  عبّاس و او را دعوت به همکاری با نوشت )809 ۀ، دفتر سوم، سند شمار1452 ۀذخیر
 ۀسند شمار : همان:ک.؛ نیز ن316 ۀ، سند شمار2دفتر شماره  :همان( ارمنیان بورچلو.  کردها با روس

دفتر چهارم،  :همان( ملیک ابو ارمنی، )129: 1384 ،رشتیانی( رچی، کدخداها و آقایان دمو)560

نیز از دیگر مخاطبان او بودند که از آنها خواسته بود برای مقابله با ) 1005 ۀسند شمار
 او را به ،منه ارسال کردا از بزرگان ارملک ابوای هم که به  در نامه. روسیه تالش نمایند
  )82: 1388 ،رشتیانی( . نمود دعوتهمراهی با ایرانیان
های الکساندر میرزا در مقابله با  الذکر به همان میزان که بیانگر تالش  مکاتبات فوق

در هم  ،هشاهزادیت این  گواه روشنی از وسعت اعتبار و اهمّ،، به همان میزاناستروسیه 
ی های محلّ ی دیگر، حاکمان و قدرتاز سو. استمناطق گرجی و هم در مناطق ارمنی 

  از آنها،بزرگان مناطق مختلفهایی به   با ارسال نامهخان ایروان حسین نندهما
آرشیو دولتی ( . دهنددر نبرد با روسیه انجامهمکاری الزم را  با الکساندر میرزا تاخواست  می

 که در ابتدا به ، حاکم شکی،خان سلیم )432 ۀدفتر دوم، سند شمار، 1452 ۀتاریخی گرجستان، ذخیر
ق در .ه1219ش داشت و بعدها در سیاست خود تجدید نظر نمود، در سال ها گرای روس
اند   اعالم کرد که نیروهای ایران برای مقابله با روسیه حرکت کردهسیسیانوفای به  نامه

روسیه بر ضد تا تمام گرجستان را به شورش است د شده و الکساندر میرزا نیز متعهّ
خان  ابراهیم دیگری هم که فرزند در نامۀ )209ـ208: 1372، ادارۀ انتشارات اسناد( .وادارد

  )31: 1388 ،رشتیانی( .به همین موضوع اشاره شده است ، به ژنرال سیسانوف نوشتهقراباغی
 سرداران ایرانی در مقابله با های الکساندر به همراه دیگر ها و فداکاری تالش

 ؛ هدایت،87: 1369ر مروزی، نگا وقایع( نشینی او به تفلیس شد سیانوف که منجر به عقبسی

   :کنداعالم صدور فرمانی ضمن شاه   باعث شد که فتحعلی)9/394: 1339
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 و الکساندر میرزا والی به جانب والیت خان قاجار پیرقلیعالیجاهان امیراالمراء عظام …
اق و  عازم آن سرزمین شده بودند، نخست تمامی طوایف قزّ…گرجستان و تسخیر پنبک

الدینلو و سایر احشام و پنبکی به اتمام امر پنبک و انتظام والیت  ک و شمس پنب]و [بزچلو
آرشیو دولتی تاریخی ( 6.اند  تفلیس را محصور ساختهۀ که رفته رفته قلع،گرجستان مأمور

  )142 ۀل، سند شمار، دفتر او1452ّذخیرۀ گرجستان، 

 پیروزی نسبتاً ،نشینی از ایروان و شکست او نمودن ژنرال روس به عقب گرچه وادار
  اما برخالف وعدۀ آنان داشت،همی برای ایرانیان بود و تأثیر بسزایی در روحیۀم

 تفلیس نشدند و در منابع فارسی و اصرۀق به محگاه موفّ  نیروهای ایران هیچ،شاه فتحعلی
میرزا با صدور حکمی به  عبّاسهمچنین . ای به این موضوع نشده است  اشاره،روسی

ق به .ه1219انی الثّ سفیدان کاباردای، چچن و اوسی در جمادی ها و ریش خوانین، بیگ
و خان  ط پیرقلیها در تسخیر ایروان و شکست آنها در پنبک توسّ ناکامی روسو شکست 

 جالب توجه دیگری که  نکتۀ)169ـ167: 1372، ادارۀ انتشارات اسناد( .الکساندر میرزا اشاره کرد
ی رهای ایران و روسیه قابل ذکر است، نقش وی در برقرا گ الکساندر میرزا در جندربارۀ

 ،به عنوان نمونه. ارتباط مناطق مختلف قفقاز و گرجستان با دربار و لشکریان ایران است
شاه در فرمانی خطاب به اهالی چرکس و دعوت آنها به مبارزه با روسیه اعالم  فتحعلی

ایشان را به عرض اقدس رسانیده نوشتجات «که الکساندر میرزا ) 1219در سال (نمود 
و  7لی قراقلخاناشاه نسبت به اه فتحعلیاز  دیگری صادرۀ  فرمان )195ـ196: همان( .»است

 حاکی از نقش الکساندر میرزا در این وساطت ،)175 ـ 6: همان(دعوت به نبرد علیه روسیه 
  .است
، آن است ن ایرانی و سایر کارگزاراشاه فتحعلی قابل توجه در فرامین و احکام نکتۀ 

____________________________________________________ 
  .بوده استق .ه1219انی الثّ  جمادی،تاریخ صدور فرمان 1
  .شود  شناخته میAragviدر زبان گرجی با نام درّۀ آراگوی  2
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؛ شود برده می نام )والی گرجستان(الکساندر به عنوان والی  از این مکتوبات که در همۀ
با مقامات ایران رسد   به نظر می)90، 25، 18: 1388رشتیانی، ؛ 204: همان(به عنوان نمونه در 

لی  تاریخی، به اها ضمن یادآوری این پیشینۀاند تأکید بر این عنوان، درصدد بوده
 حاکم گرجستان ،گرجستان اطمینان خاطر دهند در صورت پیروزی بر روسیه، الکساندر

 .های اهالی گرجستان نیز بوده است درخواستجزو  ،البته این موضوع. خواهد بود

  )174: 1384رشتیانی (
به ق . ه1220میرزا در بهار  عبّاس ایران و روس، های ل جنگ اوّۀبا پایان یافتن مرحل

این شهر ق به تسخیر  موفّ که البته آنجا پرداختۀ و به محاصر کرد حرکتسمت گنجه
 و )136 :1377 ،الملک سپهر لسان( اندشش هزار نفر از مسلمانان آنجا را به تبریز کوچاما  ،نشد

جمعی از « در این محل  ورفت) شرقی گرجستان در جنوب(اق خود به آخسفه و قزّ
 :1351، همان؛ دنبلی( .» حضرت شتافته و نوازش یافتندبیگی تفلیس به بزرگان کاخت و قلعه

 اما به نظر ، است توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده،گرچه در این منابع )156
 ترغیب ،های ایرانیان  پیروزیۀهای الکساندر و نیز مشاهد ر اثر تالشب ، گرجیانرسد می

  . به انجام این عمل شده باشند
...  قراباغ، رشت، باکو، لنکران وهای آتی در منطقۀ  سالرهای ایران و روس د جنگ

 ، بدون آنکه تغییری به نفع یکی از طرفین داشته باشد،ادامه داشت و اوضاع موجود
سفیر انگلیس در   (Sir Gore Ouseley)سرگور اوزلیتداوم یافت و حتی به وساطت 

تی بود و طرفین مدّجریان در وهایی برای ترک مخاصمه  گفتگ1812 در سال 8،تهران
ها از   از جمله نگرانی روساما به دلیل عدم اعتماد طرفین و. سر بردند  به بس در آتش

____________________________________________________ 
م 1812نامۀ انگلـیس ـ روسـیه در ژوئیـۀ       مطابق توافقعلّت اصلی مداخلۀ انگلیس، نگرانی از پیشروی اروپا بود و 1

ترین راه جلوگیری از قدرت ناپلئون را در این دانستند که هر دو کشور، با تمام قوای خود، علیه فرانسه          طرفین مهم 
  وارد عمل شوند
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، دنبلی(ای که به رهبری الکساندر میرزا در گرجستان آغاز شده بود  پیشروی قیام گسترده

 این  چرا که حمایت ایران را عامل اصلی؛، طرفین به توافق نهایی دست نیافتند)290 :1351
، میان عثمانی و م1812ین انعقاد قرارداد صلح بخارست در دانستند، همچن ها می شورش

 عمدۀ تاها فراهم ساخت  های آنان، این امکان را برای روس روسیه و پایان یافتن جنگ
ها توانستند قیام گرجیان را  ها با این کامیابی روس. نیروهای خود را در قفقاز متمرکز کنند

میرزا تحمیل   نیز شکست سختی بر عبّاس»اصالندوز«کوب نموده و در نبرد به شدّت سر
 که فرماندهی 9میرزا  حاضر در اردوی عبّاسالزم به ذکر است نیروهای انگلیسیِ. نمایند

ها  توپخانه ایران را بر عهده داشتند، از دستور او مبنی بر شلیک توپ به مواضع روس
متعاقب شکست . مهمی در شکست ایرانیان بودسرپیچی کردند که این موضوع، عامل 

گوهای  و ها بر لنکران، گفت ها در طالش و لنکران و تسلّط روس اصالندوز و تداوم درگیری
م میان طرفین به 1813 /ق.ه1228تَرکِ مخاصمه به نتیجه رسید و عهدنامۀ گلستان در 

، 2ذخیرۀ    آرشیو دولتی تاریخی گرجستان،:ک.ر ،د این عهدنامههای متعدّ نویس  از پیشبرای آگاهی( .امضا رسید

 با انعقاد این )258ـ1/257: 1368؛ نفیسی، 407ـ410 ۀاسناد شمار و ، 258ـ261، اسناد شمارۀ 3ۀدفتر شمار
های الکساندر میرزا و دربار ایران برای  های گرجستان، امید قرارداد و سرکوبی شورش

  .ت ایران بر تعلّق آن به روسیه صحّه گذاشتتسلّط بر گرجستان، به یأس مبدّل شد و دول
ت زمان کمتری به درازا ل، مدّ اوّۀهای ایران و روسیه نسبت به دور  دوم جنگدورۀ
 شده در عهدنامۀ بودن مرزهای تعیینمشخص ن). م1826ـ28 /ق.ه1241ـ43(کشید 

 خواهی مسلمانان تحت سلطۀ مضات روسیه به مناطق مرزی ایران، تظلّگلستان، تعرّ
 جهادی و صدور فتاوای مربوط به لزوم آزادی مسلمین از قید ها، گسترش اندیشۀ وسر

ها،   جنگلِ اوّهای دورۀ ن سرخوردگی ناشی از شکستمیرزا برای جبرا عبّاس ۀار، ارادکفّ

____________________________________________________ 
  .بودمطابق این عهدنامه، دولت انگلیس متعهّد به حمایت مالی و کمک به ایرانیان در جنگ با روسیه  1
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. از دالیل وقوع جنگ دوم ایران و روسیه بود ...های طرفین و به نتیجه نرسیدن سفارت
های داغستان به سر  م در کوه1819 گلستان تا سال عهدنامۀالکساندر میرزا که از 

ی داشت ها با روسیه نیز نقش مهمّ  دوم جنگۀدوردر برد، در این سال به ایران آمد و  می
در  با شروع جنگ و )9/648 :1339 هدایت،( .شاه مأمور فتح تفلیس شد ف فتحعلیو از طر
به استثنای داغستان و گرجستان، تقریباً زمانی  ل، ایرانیان توانستند در اندک اوّمرحلۀ

اما با تغییر . پس گیرند  باز،ل از دست داده بودندکه در جنگ اوّرا  مناطقی ۀیّکلّ
ق  محقّ، مورد نظر ایرانیان، نتیجۀیرملوف به جای پاسکویچها و انتصاب  فرماندهی روس

 چای  ترکماننامۀ، مطابق عهدنشد و مناطق بیشتری را نیز از دست دادند که در نهایت
  .  طالش میان آنها تقسیم شدۀ ارس و منطق رودخانۀ)م1828 /ق.ه1243(

 ،های مردمی  شورشهای ایران و روسیه، ل جنگ اوّمرحلۀ برخالف ، در این دوره
.  شکل نگرفت، در گرجستان به وجود آمدم1812 و 1804های  چه در سالشبیه آن

ط روسیه بر گرجستان و سرکوبی شدید هرگونه توان در تحکیم تسلّ دلیل این امر را می
گان گرجی نیز به جز شاهزاداز همین رو بود که الکساندر میرزا و سایر . مخالفت دانست

  .لی به وجود آورندهمراهی با لشکریان ایران، نتوانستند در امور داخلی گرجستان تحوّ

 
 :نامه به ناپلئون

ای موسوم به گرایش به   ظهور پدیده،از موارد جالب توجه در تاریخ معاصر ایران
از آنجا که . کردشاه آغاز  بار فتحعلی لینالملل است که اوّ  بین در صحنۀ»قدرت سوم«

شاه، تحت فشارهای شدید دول روس و انگلیس قرار داشت و خود به تنهایی 
به توانست استقالل سیاسی کشور را در برابر آنها تأمین کند، الجرم با دولت فرانسه  نمی

 که ضمن سودای تصرّف اروپا و روسیه، در صدد آن بود با عبور از عثمانی و ناپلئونرهبری 
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 ۀعهدنام(ایران و حمله به هند، انگلیس را وادار به تسلیم سازد پیمان اتّحاد بست 
در این قرارداد، تعهّدات ایران و فرانسه نسبت به یکدیگر برای عبور ارتش ). اشتاین  کن  فین

 از ایران و در اختیار قرار دادن مناطق مورد نیاز آن کشور و نیز نحوۀ حمایت از ناپلئون
، ژنرال گاردان فرانسوی و با ورود متعاقب آن،. ایران در برابر روسیه، مشخص شده بود

 بند چهارم در. سازی بخشی از ارتش بپردازد میرزا توانست به تجهیز، آموزش و مدرن عبّاس
. ک ایران بر گرجستان به رسمیت شناخته شده بودحق تملّ، »ایناشت کن فین«قرارداد 
   :بودتأکید کرده  گرجستان ۀژنرال گاردان دربارصادره به در دستورالعمل  نیز ناپلئون

ها در گرجستان که آخرین پادشاه آن را به واگذاری مملکت خود به  مقام روس... 
رسد که  مردم آن، چنین به نظر میاند، مستحکم نیست و  امپراتوری روسیه وادار کرده

 طبیعی جبالی که سرحدّ به عالوه، سلسله. کنند روزگار تسلّط ایران را به حسرت یاد می
شود در شمال گرجستان قرار دارد و ایران نباید بگذارد  ایران از طرف شمال محسوب می

؛ 111: 1362گاردان، ( .که روسیه جمیع معابر این جبال را به تصرّف خود بگیرد

  )111ـ110: 1363اعتضادالدوله،
های قفقاز   طبیعی ایران در شمال، سلسله کوه سرحدّ،جبال منظور ناپلئون از سلسله

 و تنگه داریال دهد  که مرز کنونی روسیه با گرجستان را تشکیل میاست 10با نام البرز
 منطقه قرار  در این،شود خوانده می»  نظامیۀجادّ«که در منابع روسی به نام ) در آالن(

ط روسیه بر داغستان و شهر دربند، یگانه راه ارتباطی آن این معبر تا پیش از تسلّ. دارد
  .شد کشور با مناطق قفقاز جنوبی محسوب می

گان گرجی داد که از شاهزاد این فرصت را به ،حاد ایران و فرانسه در نبرد با روسیهاتّ
ها از سرزمینشان  یرون راندن روساحیای پادشاهی خود و ببرای طریق آن دولت نیز 

های  با ارسال نامه همورث میرزاتالکساندر میرزا و شاهزادگان گرجی، رو  از این. تالش کنند
____________________________________________________ 

 متر ارتفاع کـه بزرگتـرین کـوه    5642قلۀ البروس با . شود   خوانده می  Elbrusدر منابع روسی و اروپایی البروس        1
  .جبال قرار دارد روسیه است در این سلسله
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ها و احیای پادشاهی   خواستار توجه آن دولت در بیرون راندن روس،ای به ناپلئون جداگانه
ها را   به روسگیورگیش الکساندر میرزا در نامۀ خود، پناه بردن برادر 11.گرجستان شدند
ها با عدم ایفای تعهّدات  داند که در نتیجۀ آن، روس فکری و نابخردی می عملی از روی بی

های فراوانی هم برای آنان  خود، نه تنها باعث آسایش بیشتر گرجیان نشدند، بلکه مصیبت
از ناپلئون در پایان نیز . به بار آوردند و تمام خانوادۀ او را از گرجستان تبعید کردند

ها از گرجستان و احیای حکومت او  های الزم برای بیرون راندن روس درخواست کرد تالش
ای با همین  در نامه) ق.ه1224/ م1809 ( در همین سالتهمورث میرزا هم. انجام دهد

 خواستار توجه ناپلئون برای بازگشت ایشان به سرزمین خود و احیای پادشاهی ،مضمون
شوند، بیانگر کیاست  اسناد که در آرشیو ملّی فرانسه نگهداری میاین . گرجستان شد

شاهزادگان گرجی در جلب نظر دولت فرانسه و کسب حمایت آن کشور برای تحقّق 
 هرگونه تالش ناپلئون برای برآوردن خواست  کهالزم به توضیح است. اهداف خود هستند

با گرفت که البته   قرار میشاهزادگان گرجی در چارچوب کلّی روابط ایران و فرانسه
اشتاین،  کن میان فرانسه و روسیه و عدم اجرای قرارداد فین) م1807( تیلسیت عهدنامۀ
  )22 :1362 بخش، تاج( .ی فرانسویان به فراموشی سپرده شدت گرجستان نیز براموضوعیّ

  
  :های گرجستان رهبری قیام

 م1804قیام 

آن ) روسیه با ایرانهای  وع جنگقبل از شر(ها پس از ورود به گرجستان  روس
 ،شد خوانده می»  نظامی گرجستانفرماندۀ«سرزمین را به وسیلۀ یک مقام نظامی که 

____________________________________________________ 
ها با هماهنگی دربار ایران و به زبان فارسی نوشـته شـده بودنـد و در چـارچوب کلّـی                       الزم به ذکر است این نامه      1

  .فرانسه قابل تحلیل و بررسی هستند ـ رانروابط ای
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های روسیه و م بر تعداد نیرو1800با انحالل پادشاهی گرجستان در . کردند اداره می
قاز، به  سربازان و فرماندهان اعزامی به قف به ویژه آنکه عمدۀ. قدرت آنها افزوده شدحوزۀ

بایست در مناطق  شدند که می ینوعی از افراد مغضوب و تبعیدی ارتش تزاری محسوب م
های ایران و روسیه  با شروع جنگ. افتاده و فاقد امکانات، مأموریت خود را به سر برنددور

لین از اوّو ساکنان مناطق مختلف بر مشکالت مردمان این مناطق افزوده شد و گرجیان 
در این .  روسیه بودند نیروهایمایحتاجتأمین هزینه و  مجبور به نگ،روزهای شروع ج

ل  بیشتری متحمّ ، زیانیر عبور نیروهای ارتش قرار داشتند مردمانی که در مس،میان
 ارشد روس درخواست با تداوم این اوضاع، ساکنان این مناطق بارها از مقامات. شدند می

ای گرجیان توجهی نداشتند و ه  به درخواستاما این مقامات. ی نمودندرفع ظلم و تعدّ
 ،به عنوان مثال. کردند میی تلقّعدم اطاعت   شورش وهای آنها را نوعی خواسته

های شمال  کوهستاناز ساکنان  گروهیخواهی  م در جواب تظلّفرماندهان روسی
آنها  یک افسر را به سرکوبی ، معروف بودند(Zhamuriebi) ها ژاموری به کهگرجستان 

   ،رستادند و او نیزف
 آب پنیر ریخت، ،خوردند ها از آن غذا می در ظروفی که سگ و آنها را دستگیر کرد

ا اجبار به خورد آنها داد؛ سپس  اضافه کرد و بهم به آن ها و فضوالت انسانی های گربه الشه
   )Berzhe, 1866-1906: 2/305( .منازل و محصوالتشان را هم به آتش کشید

در شمال  ((Tyolet) به هنگام عبور از تیولتای نظامی روسیه چنین نیروههم
از تعداد زیادی ض نمودند و  تعرّزنان و دخترانبه  ،اموال مصادرۀعالوه بر ) گرجستان

برانگیخته ها،  موارد فوق و تداوم ستم روس )Ibid: 2/311( .را نیز به قتل رساندندمردم 
  . را به دنبال داشتو قیام آنان  ساکنان شمال گرجستانشدن خشم

را  (Volkonski) ژنرال ولکنسکی ش،سیانوف معاونسیبا گسترش دامنۀ اعتراضات، ژنرال 
 شورشیان «)Ibid: 2/311( .مأمور سرکوب شورشیان کرد و خود به طرف ایروان حرکت نمود
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 این ،گونه ما بین تازیانه، هتک حرمت زنان و مرگ این« گفتند در پاسخ مأموران روسی
 در دیگر مناطق ، شورش در این منطقه به سرعتۀجرق )Ibid( .»دهیم  را ترجیح میآخری

 خوسورها ـ اوش پ،(Chartl) چارتل،(Kartl) لهای کارت و کوهستانگسترش یافت گرجستان 
Pshav-Khevsur)(، ُستا (Oset)،کاخت  (Kakhet)و سموق  (Somugh)مناطقی  ازنیز  … و

 هایی فرستادند و  پیک(Imeret) شورشیان به ایمرت. کردند آغاز  راها بودند که مبارزه با روس
  . به نزد خود فراخواندند رایولون و (Parnavaz) زپرنوا یعنی ،شاهزادگان فراریدو تن از 

) 917:1973 Sakartvelos Istoriis Narkveebi,(  
 شدند و  یولون و پرنواز از ایمرت وارد کارتلم،1804ژوئن / ق.ه1219ربیع االوّل ر د

 ۀ نفوذ کرده تا از آن طریق بتوانند پادشاهی منسوخ شدیتالش کردند به مناطق شورش
نیروهای  به او دستور داد که با ،حکمیبا صدور شاه  فتحعلی. را بازسازی کنندگرجستان 

ف  تفلیس و گرجستان را به تصرّۀ منطقها حمله برده و کلّ لزگی به تفلیس و مواضع روس
شاه به اهالی کاخت  های دیگری که فتحعلی  در فرمان )Berzhe, 1866-1906: 2/812( .درآورد

ق صادر کرد، ضمن اعالم پیوستن الکساندر میرزا و تهمورث .ه1218و سموق در ذیحجّۀ 
میرزا برای رها ساختن  میرزا به اردوی ایران، اعالم نمود که آنها به همراهی عبّاس

  )150-1 و 146-7-209: 1372 ادارۀ انتشارات اسناد،( . کردگرجستان از بند روسیه حرکت خواهند
 ت علّهایی در مرحلۀ اوّل این قیام، به رغم گستردگی شورش و کسب موفّقیّت  علی

ها در کسب حمایت اهالی درّۀ  ان و موفّقیّت روسگرجیاز تعدادی کمبود امکانات، خیانت 
کشته شد و یولون نیز به اسارت ن آنا تعدادی از  شورشیان شکست خوردند؛(Ksani) کسانی
ق به فرار شده و پس موفّ) فرزند یولون (12 پرنواز و لوان)Berzhe, 1866-1906: 2/133( .درآمد

 .وارد شدند ،حضور داشتنددر آنجا که نیروهای ایران  پنبک به تسیخه از عبور از آخال

____________________________________________________ 
1 Levanدر منابع فارسی لیوان میرزا .  
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ق به موفّ م آغاز شد و شورشیان1804 در ماه آگوستها   جدیدی از شورشمرحلۀ
ی  ه شورش به درّ)Ibid: 2/326-327( .شدند(Lumis)  مانند لومیس یف مناطق دیگرتصرّ

 20 هم رسوخ کرد و در ها حمایت کرده بودند ل از روس اوّ که در مرحلۀ»کسانی«
در  )Ibid: 331( . به آتش کشیده شد(Tushet)  پادگان روسی مستقر در توشت،آگوست
اما .  پرنواز به تیولت رفت و با حمایت کاختیان به شورش ادامه داد، همان سالسپتامبر

ها پیدا نکردند و به ویژه با  در این مرحله نیز، گرجیان توفیق چندانی در غلبه بر روس
 نیروهای کمکی، ف آن ناکام مانده بوددر تصرّ، که بازگشت ژنرال سیسیانوف از ایروان

ساکنان ها، سپس  ابتدا آراگوی ،در نتیجه. ندنمود اعزام  شورشیانفراوانی برای سرکوبی
شاهزاده پرنواز دستگیر و به . سرکوب شدند آنان  همۀ وها آس ،(Lyakhfi)  لیاخفیۀدرّ

 ؛Dubrovin: 4/389( . را نیز زندانی کردندهمراهانشروسیه فرستاده شد و سیصد نفر از 

920:Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973(که با تحریک و حمایت ی شورشترتیب  بدین 
 سرکوب شد و ،رخ داده بودپادشاهی گرجستان ایران و نیز به آرزوی بازسازی نظام 

  .آغاز کردند ی آتیها   جلوگیری از شورشبرایتری را  یها اقدامات جدّ روس
  
  :م1812قیام 

های زیادی از حضور گرجیان در کنار  گزارش ،ایران و روسیه ۀدر طول جنگ ده سال
. ه شده استئها ارا برای مقابله با روسآنان  اعالم آمادگی  و نیزمیرزا، عبّاسنیروهای 

هایی از والیان  نامه« :نویسد میق .ه1224 در ذیل وقایع سال سلطانیه مĤثر در دنبلی
ق گشت که آنها و اهالی گرجستان که در محقّ«شاه آمده  باشĤچق و آخسفه نزد فتحعلی

جمعی دیده و وصف چاکرنوازی لطنه انواع نوازش و خواطرالسّ  نایباباین چند سال از نوّ
اظهار آمادگی » .… از نزدیک و دور شنیده ،سپاران زاران و جانگادای حقوق خدمت و
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کاری خود را در  نهایت تالش و فدا،کردند که با آمدن لشکریان ایران به آن حدود
  )1224ذیل وقایع : 1351دنبلی، ( .ها انجام دهند خصوص بیرون راندن روس

 بر تعداد نظامیان  عثمانی ـ صلح روسیه و به خصوص پس از معاهدۀبا گذشت زمان
 که تأمین  بود بدیهی وشد  افزوده می، مقابله با ایرانبرای مستقر در گرجستان روسیِ

 افزایشموضوع این . گرفت  مردمان آنجا قرار میۀ ایشان نیز بر عهدمایحتاجمخارج و 
ها از دهقانان و   روس، عالوه بر آن.دنبال داشت   را بهفشار مالیاتی بر گرجیان سابقۀ بی

 نارضایتی ،کردند که این امر ها استفاده می  حضور در لشکرکشیبرایمردم عادی نیز 
به .  فراهم ساخت،کرد ها جدا میقانان تحت اختیارشان را از آنکه ده گرجی دارانزمین

 گسترش نوعی بیماری که از همچنینو م 1811 سالی  قحط، عوامل فوقۀمجموع
ت  در حدود یک سوم جمعیّ،ر اثر این عواملب. تسخیه آمده بود نیز افزوده شد آخال
 /Berzhe, 1866-1906: 6( ) نفر850 هزار وDubrivin, 1871-1888: 5 /453() 32( ایمرت

قیمت . )Ibid, 36(ز بین رفتند انفر  4255 کاخت هم ـ در کارتل . کشته شدند)530-531
به ها را  گندمانبارهای  ،(Pavolich) به دستور پاولیچها   و روس پنج برابر شد چهار،نان

 Sakartvelos Istoriis:921( .کردند میتر از قیمت واقعی خریداری  بسیار ارزان ،اجبار

Narkveebi, 1973( رو در صفر   از این.این عوامل، نارضایتی گرجیان را تشدید ساخت
 (pankisi)  پانکیسۀواقع در درّ(  (Akhmet)ساکنان آخمتم 1812 ۀ ژانوی31 /ق.ه1227

از ها را   روساهالی دیگر مناطق اطراف، شورش نموده وو ) مرز فعلی روسیه با گرجستان
 آن در ۀلی اوّۀچنان گسترده بود که با جرق   آن،های قیام  زمینه.ندراندمناطق خود بیرون 

 . گسترده شد)گرجستان شرقی( کاخت ۀمنطقسرعت در تمام ه ، این شورش بآخمت
به ی مقیم در قلعه را ها ف درآورده و روسرا به تصرّ) مرکز کاخت( شهر تالو ،شورشیان

  )Dubrivin, 1871-1888 : 5 /466( .محاصره درآوردند
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  : جالب توجه است، شورش خود نوشته بودندذکر دالیلای که دهقانان شورشی در  بیانیه
ها کم است و هیچ امیدی به شکست آنها  دانیم تعدادمان در مقایسه با روس ما می …

عدالتی و ظلم  خواهند با بی  آنها می…کنند  دانیم که ما را قلع و قمع می نداریم و می
خوریم  خود میهای   وقتی که ما از محصوالت و دسترنج… ما را نابود کنند ،حاکمان

ایم، انبارهای غذایمان  هایمان بیرون رانده شده از خانه.. .گیرند  ما را میۀوحشیانه غذا و توش
ها و   زن.ط سربازان نوشیده شده استان باز شده و توسّمشرابهای  خمرهغارت شده، 

 زندگی ، فالکتهپس از این هم. اند هایمان هتک حرمت شده دخترهایمان مقابل چشم
 .(Lang, 1962: 55) …!؟بخش است چگونه بر ما لذت

  : دهد  م گزارش می1812/ ق. ه 1227 در ذیل وقایع التواریخ ناسخ
 اسالمیان بر روسیان در اراضی گرجستان پراکنده ۀان و غلب اما چون خبر فتح سلط…

ست و همد دل قوی کرده ، که از حکومت روسیه در زحمت بودند13 مردم قسق،شد
و تمامی آن جماعت ن تاختند  بیرو، بر افواج روسیان که حافظ آن اراضی بودند،ستانامده

  )221ـ222 :1377الملک سپهر،  لسان( .را مقتول ساختد

از دیگـر    (Kakanet) کاکانـت و   ،(Manav) هـا در مانـاو      شکـست روس  ،  ف کیزیق تصرّ
ود داریال انجام دادند تا از ورتنگه هایی را برای بستن   بود و تالششورشیانهای  تقیّموفّ

 )Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973:922 ( .نـد نیـروی کمکـی روسـی جلـوگیری کن    
-Berzhe, 1866(  آنـانور ۀ در دوشت و محاصـر (pshav-khevsur)  خوسورهاـشورش پشاو  

 (Gudamghar) دامقـار و گ،(Khev)  خو،(Mtulet) ولتیگسترش آن در مت و )5/0-7 : 1906
 Sakartvelos:922( گـسترش شـورش در کارتـل   . ها را چند برابر کرد  مشکالت روس…و

Istoriis Narkveebi, 1973(آن ،ل اما در همان لحظات اوّ،ت هراسان کردها را به شدّ  روس 
 از  ؛پاولیچ از راه مذاکره نتوانـست شورشـیان را وادار بـه تـسلیم کنـد               . را سرکوب کردند  

 دسـتگیر شـده را    شورشیان  و ارعاب،  برای ترس  ژنرال.  نظامی کرد  ۀرو شروع به حمل   این

____________________________________________________ 
  .است Kizighصورت اصلی آن در گرجی کیزیق  1
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 ، با ایـران    ارتش روسیه  و نیز درگیری  این قیام   گستردگی زیاد   دلیل  اما به   . کرد  دام می اع
  . آمیز نبود سرکوب شورشیان چندان موفقیت

  نحوۀ تا،کمیسیون فرماندهی دولت روسیه تشکیل شدم 1812 مارس 13در 
عدم کمیسیون  این )Berzhe, 1866-1906: 5/64-65( . شورش را بررسی کندسرکوب

رو او را این  از.ها تشخیص داد  این شورششت پیداینوع فرماندهی پاولیچ را علّت و کفای
که بالطبع ( به عنوان حاکم گرجستان (Rtishchev) شچفیژنرال رداز مقامش برکنار و 

شچف نیز در سرکوب یدر. انتخاب شد)  با ایران هم بود ه نیروهای روسی در مبارزۀفرماند
 های تشکیل شده برای بررسی رو، کمیته؛ از ایننیاوردشورشیان توفیقی به دست 
درخواست پترزبورگ برای سرکوب شورشیان  از دولت یشورش را لغو و نیروهای بیشتر

   )Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973:924 ( .کرد
اهالی کاخت . الکساندر میرزا در رأس این شورشیان قرار گرفتم، 1812در اواسط سال 

او به «ز بزرگان خود را در تابستان همان سال نزد الکساندر فرستاده بودند و از  تن ا30
  )Ibid: 924( .»کردند عنوان حاکم جدید گرجستان برای سرکردگی شورش خود دعوت 

 . ارتباط تنگاتنگی با شورشیان برقرار کرده بود،میرزا عبّاسبه خصوص ، دربار ایران
بر داللت  آنها ۀ که هم ارسال شد مختلف گرجستان زیادی به نواحیهایمان فرهمچنین

میرزا با صدور  عبّاس . داشت ایران نیروهایحمایت ازدرخواست ها و  تداوم مبارزه با روس
نهادن به شورش آنها علیه روسیه در منطقه قسق که    ضمن ارج،فرمانی به اهالی کاخت

، به آنها بودوال آنها شده گرفتن ام شدن شش هزار نظامی روس و غنیمت  منجر به کشته
بله با خان سردار ایروان و الکساندر میرزا برای کمک به آنها در مقا اعالم کرد که حسین

آرشیو دولتی ( اهالی کارتل )250-252: 1372 ادارۀ انتشارات اسناد،( .روسیه حرکت خواهند کرد

، همان(  خوسورـگودامقار، پشاو ؛ )168، 160 ۀ اسناد شمار،ل دفتر اوّ ،1452 ۀتاریخی گرجستان ذخیر
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 ، کاخت)166 ،162 ۀ شمار اسناد:همان( (Liakhvi) های کسانی و لیاخوی ه، درّ)161 ۀسند شمار
آرشیو دولتی تاریخی گرجستان، (  آراگوی ۀ، درّ)Berzhe, 1866-1906: 5/86 ؛172 ۀسند شمار :همان(

وام و مناطق قفقاز از جمله کسانی بودند  و نیز دیگر اق)163 ۀ، سند شمار، دفتر اوّل1452ذخیرۀ 
. کرد ها می ها و فرامینی آنها را دعوت به مبارزه با روس میرزا با ارسال خلعت عبّاسکه 

 از ،م برای لوان میرزا صادر کرد1810/ ق. ه1225در رمضان میرزا در فرمانی که  عبّاس
  او ازهمچنین .برساند را به آنها  بزرگان و اهالی کارتل صادره برای خواست حکموی

 اگر ، اما در همانجا بماند،دارد توانایی پیشبرد امور آنجا را  اگر در کارتل است و،خواست
 برود و (Solomon) )سلمون دوم (خان سلیمانزد  ن،برد امور نیستدر آنجا قادر به پیش

 )167 ۀسند شمار همان،( . ایران کنداالن کارتلی را دلگرم به لطف و عنایت فعّۀهم
 و با اظهار خوشحالی از  دیگری برای لوان میرزا نوشتۀ نام نیزخان ایروان محمّدحسین

  باکلک در آخالبه وی اطّالع داد  ،روسیه  علیه گرجیانت شش هزار نفری جمعیّاجتماع
 و خود او از طرف زلکه د کردخواهحرکت کارتل سوی الکساندر میرزا مالقات کرده و او به 

  )AKAK, 4/495( .ازم خواهد شدپاشا هم از جانب آرغور به تفلیس ع ف و شری]تسالکه[
الکساندر میرزا در سپتامبر همان سال از راه ایروان وارد گرجستان شد و به همراه 

ورود الکساندر میرزا تأثیر فراوانی بر گسترش . های گرجستان رفت یارانش به کوهستان
هایی آغاز شد و بزرگان و دهقانان  ش حتی در کارتل هم جنب؛ها داشت شورش دوبارۀ

 )Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973:925 ( 14.زیادی از آنجا نزد الکساندر رفتند
او .  جدیدی کرد و به آن شکل تهاجمی بخشیدۀ گرجیان را وارد مرحلۀ مبارز،الکساندر

ل از طریق اوّگروه  قرار بر این بود .شورشیان را سازماندهی و به سه گروه تقسیم کرد

____________________________________________________ 
اسـت کـه الکـساندر میـرزا بـه           دقمعت) را ننوشته  اما جلد و صفحه آن     (A.Berzheخ معاصر به نقل از      یک مورّ  1

  .)57 :1356،یف هللاعبدا (افت کردل از ایران دریب هزار رو50ها   خاطر این شورش
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 را (Tyanet)  تیانتـهای کارتل  گروه دوم کنترل راه. کاخت به طرف تفلیس حرکت کند
 کنترل و از  را داریالۀراه شمالی گرجستان منتهی به تنگبه دست آورد و گروه سوم 

 .هم در کاخت حضور داشتالکساندر  خود ،ورود نیروهای جدید روسی جلوگیری کنند

)Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973: 926(   
 لزگی از داغستان 1200 ،میرزا عبّاسشاه و  تحعلیف ۀ صادر و فرامیناحکاممتعاقب 

جای گرجستان جنگ بین نیروهای الکساندر با در همه. ندبه الکساندر میرزا پیوست
شورشیان ت قیّ عامل اصلی موفّ،مختلف نواحی مردمان طرفداری .درگرفت نظامیان روسیه

جا به  همه«کرد که  نیروی کمکی تأکید میژنرال روسی هنگام درخواست ارسال . بود
 )Ibid :926( .»ری او نیستیمیگدهند و ما قادر به دست منزل می الکساندر میرزا جا و

 ارتباط ، آن که در نتیجۀ نظامی داریال بودندۀ کنترل جادّ،ت اصلی شورشیانقیّموفّ
 که مشغول شچفیرد ژنرال ،در اکتبر همان سال. روسیه با گرجستان قطع شده بود

ان از الکساندر میرزا، این  با اظهار به حمایت ایر،میرزا در قراباغ بود عبّاسمذاکره با 
 به (A.K.Vordov) وردف. ک. ژنرال آ 1227در اوایل رمضان . گوها را ناتمام گذاشتگفت

کاری ایران با الکساندر میرزا والی ت همبه علّ « کهالع داد اطّ ولطنه آمدالسّ اردوگاه نایب
 و عدم رعایت شرایط متارکه که منجر به وقوع شورش در گرجستان شده گرجستان

   )363ـ4 :1373 ؛ هدایت،343 :1369نگار مروزی،  وقایع( .»گیرد ، مذاکرات صلح صورت نمیاست
جلب نظر  ، برایی به مناطق مختلفیها الکساندر میرزا در این دوره هم با ارسال نامه

ملک به ای  در نامه .کرد ها تالش می حمایت از لشکریان ایران و مخالفت با حضور روسو 
 ضمن دعوت وی به همراهی، او را از هر گونه دغدغه و نگرانی برحذر داشت )ارمنی(ابو 

 درباره او به عمل ،ت و شفقت باشد محبّۀالزمآنچه که  و به وی اطمینان خاطر داد
ملک ( دیگری هم به دیگر بزرگان ارمنی ۀ نام، الکساندر)131: 1384 ،تیانیرش( .خواهد آمد
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فرستاد و ضمن )  و کدخدایان و رعایای شلور…سرکیس، نادر کوخا، استیان کوخا، 
، از عدم اقدام آنها در مقابله با ها  با روس ه ایشان در مبارزۀذشتیادآوری همکاری گ

ها را  ، شکست روسمبارزهنها به همراهی در  ضمن دعوت آ و نمود نگرانیروسیه اظهار
  )132 :همان( .حتمی دانست

 زیادی در مبارزه  حاکی از آن است که این نقش الکساندر میرزا، تا حدّ،بررسی منابع
ای به وی، ضمن اظهار  اق در نامه آقایان قزّ،به عنوان نمونه. با روسیه کارساز بوده است

 تمامی نیروهای  کهکنند ه، ابراز امیدواری میشا ت از دریافت فرمان فتحعلیمسرّ
  )134: همان( . به خوبی پیش رود،ضر شوند و اوضاعگرجستان نزد وی حا
 به سرنوشت پیروزی یا شکست ایران ، سرنوشت شورشیان گرجستاندر این زمان نیز 

ان  حمایت ایران از شورشی،اصالندوزدر میرزا  با شکست عبّاسرو از این. گره خورده بود
ها هم که پس از این نبرد دیگر نیازی به حضور نیروهای فراوان  گرجی قطع شد و روس

نیروهای خود را به سرکوبی شورشیان گسیل بخشی از  ،میرزا نداشتند مقابله با عبّاسبرای 
ل متحمّ به مرحله  الکساندر میرزا مرحله،های پیش آمده در ماه اکتبر در جنگ. کردند

اوت عمل ها در سرکوب شورشیان چنان با قس روس. شد نشینی  قبو مجبور به عشکست 
  . کرد ت همکاری با شورشیان را پیدا میأکردند که کمتر کسی جر می

ر های مکرّ  های خوسور گذراند و با وجود درخواست تی را در کوهستان مدّ،الکساندر
جواب رد ها  ، به این درخواستشچف از او مبنی بر تسلیم شدن به نیروهای روسیهیرد

ارتش روسیه  م1813در ماه مه  )Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973:928 ( .داد 
 خوسورها تاوان .نداشتبه داغستان جز رفتن ای  و الکساندر چارهکرد ف تصرّرا خوسور 

بسیار سختی به خاطر همکاری با الکساندر پس دادند و روستاهای بسیاری با خاک 
 .شدند می در مناطق مختلف به اعدام محکومنیز ن دستگیرشده شورشیا و یکسان شد
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)928-929 :Ibid(   

گینی ات سنمجبور به پرداخت مالیساکنان این مناطق ها،  با پایان یافتن شورش
  تاوانی بود که،ای  منات نقره49909 پوت جو و 35406گندم،  15 پوت69741شدند، 

با (تاً مقام مباشر که موقّ )Berzhe, 1866-1906: 5/553( .آنها مجبور به پرداخت آن بودند
در این نیز به درخواست شورشیان احیا شده بود )  حکمرانـمنحل شدن مقام کاپیتان 

  )Sakartvelos Istoriis Narkveebi, 1973:930 ( .سال لغو شد
ساندر برای آزادی  امید الک،چای  ترکمانبعد از عهدنامۀ ،طور که گفته شد  همان

ل شد و باقی عمر خود را در ایران به سر برد و  روسیه به یأس مبدّاز سلطۀگرجستان 
ها  روس حاکمیّت بر ضدّم در گرجستان 1832ای که در سال  حتی در شورش گسترده

  .  نتوانست نقشی ایفا کند، دادروی
  

  نتیجه

های  ، زمینه گسترش مرزهای روسیه به مناطق جنوببا فروپاشی دولت صفویه و
ل فرمانروایی قاجار های اوّ آن کشور در سرزمین قفقاز فراهم آمد که در سالمداخله 

 /م1813های گلستان   عهدنامهت و انعقادمدّ های نسبتاً طوالنی منجر به دو دوره جنگ
 روسیه را بر حاکمیّت ،دولت ایرانشد که ق .ه1243 /م1828چای  انم و ترکق.ه1228

 دربارۀاز نکات تاریخی قابل توجه . ت شناختیّماورای ارس و بخشی از تالشان به رسم
م 476 در این سرزمین از سال رغم آنکه  علی که ایران و گرجستان آن است روابطنوعِ

های ایران از جمله دولت  یک از حکومت  هیچه بود، امای شکل گرفتنظام پادشاهی خاصّ
 یامدند و حداکثر انحالل این نظام برندط کاملی بر قفقاز داشت در صدصفوی که تسلّ

____________________________________________________ 
  . کیلوگرم است16,381هر پوت  1
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یا برای احراز  به این منصب بود و یدیگر و انتصاب شخص  برکناری پادشاه، آنهااقدام
 تعیین ت بر ویی از جمله پذیرش اسالم و جاری شدن سنّ شروط خاصّ،این مقام

رارداد رغم ق ط بر این منطقه و علیلین اقدام پس از تسلّاما دولت روسیه در اوّ. کردند می
د به تداوم پادشاهی گرجستان در خاندان ق که متعهّ.ه1196 /م1783 گیورگیوسک

ی خاندان امم نظام پادشاهی آنجا را منحل و تم1800 در سال ،ارکله شده بودند
  .سلطنتی را به پترزبورگ تبعید کرد

به ) آخرین شاه گرجستان، فرزند ارکله و برادر گیورگی دوازدهم( الکساندر میرزا 
رو از هر   جدید نبود و از اینوضعیّتحاضر به پذیرش  ،گان دیگرشاهزادهمراه بسیاری از 

 .کردند می تالش ، بر گرجستان خودۀد حکومت خانوادامکانی برای برقراری مجدّ
ها که  از جمله لزگی(داغستان و قبایل موجود در آنجا های  الکساندر در ابتدا به کوه

ا بو پناه برد  )دانستند ی میری جدّها در قفقاز را برای خود خط گسترش قدرت روس
ل ایران و شروع جنگ اوّ. می علیه قوای روس دست زد نامنظّ حمایت از آنها به عملیات

رو دربار   همین از، عمل بپوشاندف خود جامۀروسیه فرصت مناسبی برای او بود تا به هد
در . تقبال نمود از وی به گرمی اس،ایران نیز که به دنبال کسب حمایت اهالی قفقاز بود

 در ،ال داشت الکساندر عالوه بر آنکه در کنار فرماندهان قاجار حضوری فعّ،طول این دوره
 ایران برایحمایت کسب ها و  ی را برای مقابله با روساکمان محلّحتالش بود تا حمایت 

 پادشاهی ناپذیر برای اعادۀ  از تالش خستگی حاکی، مکاتبات بازمانده از او.جلب کند
 ،ترین اقدامات وی  از مهم دیگرهمچنین یکی. تحت حمایت دولت ایران است تانجسگر

و م 1804های  های مردمی بود که در مناطق مختلف گرجستان در سال رهبری شورش
 بزرگی برای فرماندهان خطرها شکل گرفت که   و ستم روسحاکمیّتم علیه 1812

 تمامی امکانات و نیروهای آنها را ،تیآمد و برای مدّ روسی مستقر در قفقاز به حساب می
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 ضعف روزافزون قوای  از جمله،به دالیل مختلفالکساندر میرزا  اما .به خود مشغول کرد
سترش اقدامات نظامی روسیه در قفقاز، سرکوبی شدید هرگونه گح ایران در مقابل مسلّ

ی و کمان محلّهای مردمی و حا مخالفت مردمی، ناتوانی ایرانیان در سازماندهی مخالفت
 هدف خود مبنی بر ق در تحقّوی،ها از هرگونه ارتباط گرجیان با  ممانعت روس
  . ناکام ماند تزاریرجستان به دورۀ قبل از سلطۀبازگرداندن گ
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