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واکاوي سهم سیاسی و نظامی حاکمان تالش در مناقشات ایران و روسیه
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  چکیده  

ادوار تاریخی در تمکین از قدرت هاي گیالن و اردبیل، درمنطقۀ تالش، در حد فاصل استان

هایی داشته و در تعیین مرزهاي سیاسی ایران تأثیرگذار بوده است. خوانین مرکزي فراز و نشیب

پس از  تالش از دورة کریم خان زند تا دورة قاجار به تدریج به صورت حاکمان مستقل در آمدند.

هاي ایران و روسیه و تقسیم تالش، تغییرات اساسی در مکان استقرار حاکمان تالش و نوع جنگ

رسد که همجواري با هاي آنها در ارتباط با دولت ایران و روسیه پدید آمد. به نظر میسیاست

. ها به حاکمان تالش شدطلبانۀ پطرکبیر، موجب توجه روسمنطقۀ مهم قفقاز و سیاست توسعه

. نین نیز در این امر مؤثر بودهاي دولت قاجار نسبت به خواگیريصرف نظر از این عوامل، سخت

طلبی آنها بوده است، این فرضیه که سرپیچی حاکمان تالش از دولت ایران به سبب حس استقالل

با ضعف حکومت مرکزي پس از نادرشاه افشار ارتباط دارد: ضعف قدرت حکومت ایران پس از 

توجهی به ن از یک طرف و اغتشاشات سیاسی بعد از نادر شاه از طرفی دیگر، مایۀ بیصفویا

هاي آنان در قبال قدرت خوانین این منطقه شد و عامل سرکشی، ادعاي استقالل و تغییر سیاست

صدد بررسی سهم سیاسی و نظامی خوانین تالش در مناقشات  روسیه و ایران بود. این پژوهش در

  تحلیلی است. - با استفاده از شیوه توصیفی ایران و روسیه
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  مقدمه

ها، جنگ و صـلح و  گیريتأثیر رفتارهاي سیاسی حاکمان محلی ایران در نوع تصمیم

خـوانین منـاطق مختلـف    هاي اجتماعی و سیاسی چشمگیر بوده اسـت. در بـین   ویژگی

اي مهـم از تـاریخ ایـران (از اواخـر نادرشـاه تـا عهدنامـه        ایران، موضـوع تـالش در برهـه   

ترکمنچاي) به مطالعه و تحلیل نیاز دارد. به ویژه که ساکنان این منطقه داراي فرهنگ و 

اي از خـأل تـاریخی در   هایی اصـیل و گویشـی خـاص هسـتند و بعـد از طـی دوره      ارزش

حاکمـان تـالش پـس از     یاسی بین کشـورهاي همجـوار خـود ظـاهر شـدند.     منازعات س

هـا، سـرانجام در دوره صـفویه بـه طـور      هاي مختلف و روابط نامتوازن حکومتکشمکش

پـس از مـرگ   هـایی شـدند.   دار مسـئولیت مستقیم وارد امور سیاسـی حکومـت و عهـده   

ـ     ق.، تعدادي خـان 1160نادرشاه در  ات قوبـه، بـاکو،   نشـین کمـابیش مسـتقل نظیـر خان

هـاي تـالش هـم بـه     شماخی، قره باغ و گنجه تشکیل شد و در میان این خـوانین، خـان  

  رهبري زمامدارانی با عنوان حاکم به وجود آمدند.

هـاي گلسـتان و   هاي ایران و روسیه که منجر به بسـته شـدن عهدنامـه   پس از جنگ

و تالش از حوزه اختیارات  هاي قفقاز و آذربایجانهایی از سرزمینترکمنچاي شد، قسمت

هاي قفقاز و تالش با دولت نشینایران خارج گردید. یکی از دالیل آغاز جنگ، روابط خان

الحمایـه روس قـرار داده و بهانـه الزم بـراي     روسیه بود که برخی از آنهـا خـود را تحـت   

ي هـا الش بـا زیبـایی  هـا منطقـه تـ   جاد کردند. طی این جنگمناقشه در این منطقه را ای

اي براي لشکریان روس داشت. بـا در نظـر گـرفتن موقعیـت     نواز خود، اهمیت ویژهچشم

هاي مستحکم، منـاطق صـعب العبـور و بـه خصـوص منطقـه       الجیشی و وجود قلعهسوق

لنکران، پایداري جدي از طـرف حکومـت ایـران و خـوانین محلـی صـورت گرفـت، امـا         

در این منطقـه کـافی بـود. نکتـه قابـل       ها براي جدالی تأثیرگذارپافشاري از جانب روس

گیـري بیشـتر   توجه اینکه هر زمان حکومت مرکزي قوي بود، سهم تالشان در این قدرت

هاي ضعف حکومت مرکزي، تالشان نیز در محدوده حکومت خود فرو شد، اما در دورهمی

  رفتند.  می
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العمل خوانین در برابر قدرت آقـا محمـدخان و   حکومت نوبنیاد قاجار موجب عکس

در حالی که سایر خـوانین  ها بود. شاه شد و عاملی در جهت پناه بردن به روسفتحعلی

ي موضع مشخص در قبال روسیه داشتند و خان تالش پـی در پـی   جنوب قفقاز تا حد

کوشـیدند از  هـا مـی  این فرضـیه کـه روس   داد.موضع خود را نسبت به ایران تغییر می

خواهی خانات ناحیۀ قفقاز و به خصوص تالش سوء اسـتفاده  طلبی و استقاللحس جاه

کنند تا بتوانند مناطق مورد نظر خود را به تدریج به دسـت آورنـد، تـا حـدودي قابـل      

بـه  اعتنـایی دولـت ایـران    اي از بیقبول است، اما سیاست دوگانۀ حاکمان تالش نشانه

  خوانین نیز هست. 

ترین حوادث تاریخ کشور ماست و در توصیف ابعـاد  هاي ایران و روس از مهمجنگ

به سبب نافرمانی برخی خـوانین  مختلف آن، آثار متعددي نوشته شده است. همچنین 

اي در بـارة آنهـا در منـابع ایـن دوره دیـده      تالش از حکومت قاجار، دیـدگاه مغرضـانه  

تـرین  رخان قاجاري، نگاه نویسندگان به خـوانین همـراه بـا سـخت    . در آثار موشودمی

انتقادات است؛ به طوري که هیچ گونه تمجیدي حتی در دورة دفـاع آنهـا از سـرزمین    

هـاي محلّـی،   ایران صورت نگرفته است. در این باره بیشترین اطالعات مربوط به تاریخ

از اهمیـت   اخبارنامـه کتـاب  اسناد و مکاتبات است. در بین تـواریخ محلـی ایـن دوره،    

الش، از روابط حاکمـان  تها در بیشتري برخوردار است و ضمن گزارش دقیق این جنگ

روسیه و ایران با خوانین این منطقه پرده برداشته و افق جدیدي در داوري نسـبت بـه   

هــا و انعقــاد قراردادهــا اشــخاص و حــوادث و ســهم حاکمــان تــالش در خــالل جنــگ

بـه قلـم سـعید بـن کـاظم بیـگ        تـذکرة سـعیدیه  م دیگر، کتـاب  گشاید. منبع مهمی

برادگاهی در باب جغرافیاي تاریخی تالش است که همزمان با دورة ناصـرالدین شـاه و   

سال پس از عهدنامۀ ترکمنچاي نگارش یافته است. ایـن کتـاب در روابـط خانـات      44

ها اطالعـات  ه روستالش با دولتین ایران و روس و اوضاع این منطقه پس از واگذاري ب

  دهد.  مفیدي به دست می

در منابع این دوره در باب عوامل تغییر موضع خان تالش در برابـر ایـران و روسـیه و    

هـاي گلسـتان   هاي ایران و روس و تأثیر آن در عهدنامهها در جنگگیريسهم این موضع
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آن مسـائل   و ترکمنچاي به طور خاص تحلیلی نشده و این پژوهش در پی پاسخگویی به

  است. 

  

  گیري حاکمان محلیتالش قبل ازشکل

سرزمین تالش از لحاظ فرهنگی، زبان، تاریخ و حتی استراتژیکی و جغرافیـایی داراي  

 3اي در سرتاسـر منطقـه اسـت.   عنوان قاعده بهچند زبانه بودن امتیازات خاصی از جمله 

هاي دریاي خزر جزء الینفکـی از تـاریخ   این سرزمین به همین نام و همین قوم در کناره

  شود و پیوند عمیقی با تاریخ ایران، قفقاز و روسیه دارد.  کهن ایران محسوب می

زاي همین منطقـه بودنـد   تالشان نه قومی مهاجر، بلکه در واقع جمعیت بومی و درون

در  4). محدودة تـالش از قـزل آغـاج   71 :92-93، ش. 1384ریخ و جغرافیا، (کتاب ماه تا

). 70کنـد (همـان:   شـود و تـا حـدود الهیجـان ادامـه پیـدا مـی       شمال لنکران آغاز مـی 

گستردگی جغرافیاي قومی تالش، بسیار فراتر از جغرافیـاي سیاسـی آن در ایـران اسـت.     

ی جـدا شـد و بـه    تالش شمالی با مرکزیت لنکران حدود دو قرن است که از پیکرة جنـوب 

روسیه پیوست. تالش جنوبی نیز به شهرستان تالش در استان گیالن محدود نیست، چرا 

هاي مختلـف گـیالن و مازنـدران نیـز اقـوام تـالش حضـور دارنـد. ایـن          که در شهرستان

ها بـه  اي جنگلی و مرطوب است و از لحاظ ناهمواريباریکهسرزمین از لحاظ جغرافیایی، 

از شـود.  اي در شـرق و کوهسـتانی در غـرب تقسـیم مـی     متمـایز جلگـه  دو ناحیۀ کامالً 

 به عنوان مرز جداکننـده نیـز یـاد   » سرحد دولتین ایران و روس«هاي تالش در ذکر کوه

چون شخص به دشت و زمین گشاد فرود آید «). 1/656: 1367اند (اعتمادالسلطنه، دهکر

شود، خـاکی بـس حاصـلخیز بینـد و     و به حدودي رسد که از استراباد تا لنکران کشیده 

آسمانی مشاهده کند که پر از ابرهاست و فضـایی کـه پـر از ابخـره اسـت کـه در سـایر        

هـایی کـه در ایـن    ها و چشـمه گاهها و سیلهاي ایران ندیده است.... منابع رودخانهبخش

                                                          
 .In “GĪLĀN i. GEOGRAPHY AND ETHNOGRAPHY”Bazin, Marcel . این زمینه بنگرید به:. در 3

Encyclopaedia Iranica
ن است، اما در تذکره سعیدیه از آن به اي در کنار لنکرا، منطقهملی آذربایجان بنام قزل آغاج ركترین پابزرگ .4

).19عنوان شهري در کنار لنکران و قسمت غربی دریاي خزر نام برده شده است (برادگاهی، ص 
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). 136. 1371(الیویـه،  » ناحیه است، در هیچ محلی از کره زمین به ایـن نسـبت نیسـت   

س از پایان جنگ دوم ایران و روسیه، پیکرة اصلی تـالش بـه دو قسـمت تقسـیم شـد؛      پ

تر است و شهر تالش به عنوان مرکز تـالش  ضمن اینکه تالش ایران از نظر مساحت بزرگ

  در ایران قرار دارد.  

ها به دورة روي کار آمدن شـاه اسـماعیل صـفوي مؤسـس     اولین حضور پررنگ تالش

ردد. شاه اسماعیل نزد شیخ زاهد گیالنی تربیت یافـت و از تـالش   گسلسلۀ صفویان بازمی

هـا را در امـور   به یاري طرفداران خود براي تأسیس حکومت راهی شد. او برخی از تالشی

نظامی و همچنین به عنوان مشاور خود برگماشت و در نتیجه، سهم تالشان در این دوره 

ی بود و این مسأله موجب شد تـا سـهم   و در حکومت صفوي به مراتب بیشتر از ادوار قبل

  هاي بعدي نیز بیشتر باشد.  آنها در وقایع تاریخی مهم دوره

گیري حاکمان تالش به طـور رسـمی از دورة نادرشـاه    هاي شکلبا وجود اینکه زمینه

افشار اتفاق افتاد، اما پس از نادر شاه بود که آنها حاکمان بالمنازع نواحی تحت حکومـت  

س از نادر شاه حاکم ایـن مملکـت مطیـع و فرمـانبردار زمامـدار دیگـري       پ«خود شدند:

بود صـاحب شـأن   در دوازده جا دیوانخانه می"). همچنین: 136: 1384(ریزایس، » نشد.

اي نداشـتند و هـر یـک خـود را     کردند از هیچ پادشاهی خـوفی و اندیشـه  دستگاهی می

  ). 42:1383(خداوردي زاده،  "دادندنمودند و مواجب به دولت نمیپادشاهی تصور می

تجارت و روابط خارجی، آب و هواي خاص، زمین حاصلخیز و وجود برخـی کاالهـاي   

تجاري مانند پشم، ابریشم و پنبه، این منطقه را مـورد توجـه کشـورهاي اسـتعمارگر بـه      

مدتی دولت روس در انزلی جـاي محکمـی سـاخته و پنجـاه نفـر      «ویژه روسیه قرار داد: 

محـل را انبـاري قـرار داده بـود از بـراي       مستحفظ و چند اراده توپ گذاشـته بـود. ایـن   

کردند. همچنان سـالیانی دراز در  اي که از حاجی طرخان و ایران به حلب حمل میامتعه

گرفت از قبیل ابریشم و قماش و ادویـه و غیـره، بـه ایـران     اي که از ایران میمقابل امتعه

ي تجـاري روس و  هـا ). وجـود شـرکت  178: 1371(الیویه، » دادندچرم و مواد دیگر می

انگلیس و بعدها تقویت شرکت روسی و برچیده شدن شرکت انگلسـتان، موجـب حضـور    

  بیش از پیش روسیه و توجه به تالش شد.    
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اطالعات ما در مورد تاریخ تالش، بعد از نفوذ اسالم داراي نوعی خالء اسـت و حضـور   

کـه دده  هاي تاریخی، از زمان تشکیل دولت صـفویان بـود، بـه طـوري    تالشیان در صحنه

بیگ طالشی یکی از مشـاوران نزدیـک شـاه اسـماعیل بـود مینورسـکی در ایـن زمینـه         

والیت تالش و اکابر روم (آسیاي صغیر) حمایت شیخ صفی به وسیلۀ امرائی از «گوید: می

گیرنـد.... و شـیوخ   شد و سپاهیان تالش و روم به عنوان متابعان صـدرالدین قـرار مـی   می

-246: 1368(مینورسـکی،  » شدنداردبیل به وسیله عناصر تالش و قره داغ پشتیبانی می

ـ ). به نظر می241 دهان نظـامی حضـور   رسد که تالشان تا دورة شاه عباس در میان فرمان

داشتند، تا اینکه در زمان شاه عباس اول، همزمان با سرپیچی فرمانـدهان، مهـاجرت بـه    

کردنـد.  تالش آغاز شد و تا دورة نادرشاه، فرماندهان غیرنظـامی بـر تـالش حکومـت مـی     

ها به دسـت  برقراري ثبات و امنیت در تالش و در دورة صفویه از طریق حمایت از فئودال

داران تـالش حفـظ   آنگاه که حکومت صفویان رو به ضـعف نهـاد، بیشـتر زمـین    آمد و می

  دیدند.منافع خود را در گرایش به روسیه می

م. تزار روسیه با استفاده از موقعیتی که از  انحطاط سلسله صفویه 1723در سال 

ها به ایران پیش آمده بود، شاه طهماسـب را واداشـت تـا از شـهرها و     و هجوم افغان

دست بکشد و این اتفـاق بـراي اجـراي نقشـه و     5هاي کنار ساحل دریاي خزر توالی

م. درگذشـت و  1725اي مطلوب بـود، امـا پطـر کبیـر در سـال      ها مقدمهطرح روس

م. طبق معاهدة رشت، ایـاالت سـاحلی خـزر را بـه نادرشـاه      1732آناایوانونا در سال 

ازگردانـد. بعـدها کـاترین دوم    واگذاشت و او نیز باکو و دربنـد را دوبـاره بـه ایـران ب    

م. ایاالت گرجسـتان  1783هاي پطرکبیر را با جدیت پیگیري کرد و در سال سیاست

به سبب تهدید از طرف شاه ایران، خود را تحت حمایـت کـاترین قـرار دادنـد. ایـن      

ها در تمام نواحی قفقاز و آذربایجـان و تـالش   مسأله بهانۀ الزم را براي دخالت روس

هاي سیاسی با دولت ایران خـود  د و برخی از خوانین این مناطق در چالشفراهم آور

  ها در آوردند. را تحت اطاعت روس

  

                                                          
شیروان، داغستان، گیالن، مازندران و استرآباد یعنی تقریبا سراسر مرز شمالی ایران و هاي شهرها و والیت .5

ریاي خزر.هاي کنار دشهرهاي باکو و رشت و استان
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ویژگی نظامی تالشان 

هاي اشـتغال  قلمرو شمال و شمال غربی ایران با قبایل اسالوي همجوار بود و در دوره

هاي سخت و به دامپروري، به جابجایی براي مرتع نیاز داشت. همچنین، عبور از سرزمین

بنیـه تبـدیل   مقابله با دشمنان و غارتگران و مبارزه با نامالیمات، آنها را به افـرادي قـوي  

شـد کـه   هاي جغرافیایی و اقلیمـی منطقـۀ تـالش موجـب مـی     ویژگی بالطبع،کرده بود. 

  اشخاص نیرومند در تالش پرورش یابند.  

دستی در تیراندازي، ها به سبب برخورداري از توانایی بدنی و چیرهدر گذشته، تالشی

هاي گیالن را برعهده داشتند و گـاهی بـه عنـوان مـزدور بـه خـدمت       حفاظت اکثر شهر

). آنهـا خنجـر و شمشـیر بـه دسـت و      5: 1384آمدند (احمـدي،  ر میدشمنان تالشان د

). در زمان صـفویان بـا   39: 1383زاده، بردند (خداورديگویان به دشمن هجوم مییاعلی

ورود آنها به مناصب حکومتی از طریق یاري رساندن به شاه اسماعیل، هیئت جدیـدي از  

در دورة شاه صـفی،  تالشیان افزود.  افراد نظامی در منطقه پدید آمد که بر هویت سیاسی

هـا، مـورد اعتمـاد شـاه قـرار      تالشان مجاز به حمل هر نوع سالح بودند و برعکسِ گیلـک 

  ). 595: 1379 6داشتند (اولئاریوس،

هـا و  در ادوار ضعف صفویان، نیروهاي نظامی تالشان در اختیار حاکمان محلّـی شـهر  

در آغـاز حکومـت   کردنـد.  نعمتان خود دفـاع مـی  روستاها بودند و به طور پراکنده از ولی

تن از فرزندان اعیان تالش داوطلبانه مـأمور خـدمت در    500افشار، قوم تالش تابع آنها و 

  .)57-58: 1378اهی، نادر بودند (برادگاردوي

هـاي  حاکمان تالش در دورة استقالل و پس از ورود به مناقشات بـین المللـی، سـالح   

گرم در اختیار داشتند و با تـدارك نیـروي نظـامی زبـده در مناقشـات ایـران و روسـیه،        

سهمی از نیروي نظامی را به خود اختصاص دادند. در دورة قاجـار، مـردان تـالش مسـلح     

هـاي  ۀ هر مرد طالشی الاقل یک تفنگ بـود، بـا مقـداري بـاروت و گلولـه     بودند و در خان

شـد. تفـریح   ها عالوه بر تفنگ، تپانچه هم دیده میسربی و یک شمشیر و در بعضی خانه

بزرگ مردان تالش در اعیاد تیراندازي بود و از درختان مرتفع جنگل بـاال رفـتن (گـوره،    

                                                          
6 .Adam Olearius
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ر نیروهاي نظامی تحت امر حاکمـان تـالش بـه    در اوایل دورة قاجار، شما). 2. 48: 1367

شد. شمار نیروها در منابع هاي ایران و روسیه میرسید که موجب هراس دولتحدي می

شاه، مرتضی قلی خان در زمان طغیان علیه متفاوت است؛ به عنوان مثال: عموي فتحعلی

نی گـرد  شاه به حاکم طالش میرمصطفی خان متوسل شد و خان تـالش لشـکریا  فتحعلی

آورد و با خوانین گیالن و شش هزار نفر نیروي پیاده و سواره همراه مرتضـی قلـی خـان    

شاه با وعدة حکومت آذربایجان، عمـویش را تحـت   شاه قیام کردند. فتحعلیعلیه فتحعلی

  ). 47: 1383زاده،  انقیاد در آورد (خداوردي

برعهـده داشـتند و در   ها به عنوان فرمانده، هدایت جنـگ را  حاکمان تالش در جنگ

هاي ایران و روسیه شمار نفرات و کارایی نیروي نظامی تالشان قابل توجه بود طول جنگ

و میرحسن خان تالش عالوه بر آنکه خان تالش بود، از فرماندهان نظامی معروف و مـورد  

شـد و از طـرف وي لقـب اسـبق المجاهـدین      عالقۀ عباس میرزا ولیعهد هم محسوب می

  داشت.

  گیري حاکمان تالششکل

تاریخ تالش در دورة مورد بحث، بر اساس عملکردهاي حاکمـان تـالش نوشـته شـده     

هاي نشین لنکران که مرکزیت حکومت تالش را قبل از جنگمقدمات تشکیل خاناست. 

ایران و روس داشت و کرسی حاکمان تالش بود، از دورة نادرشـاه فـراهم آمـد و خانـدان     

ق. در لنکران مستقر بودند. 1339تا  1160حکومتگر آن از 

ها از اراضی متصرفی در دورة سلطنت نادر شاه افشار و با تثبیت اوضاع سیاسی، روس

رابطۀ نادرشاه با روسیه در مجمـوع دوسـتانه بـود، زیـرا میـان ایـران و       خود رانده شدند. 

کبیـر، سیاسـت   روسیه از دیرباز پیوند بازرگانی وجود داشـت. از زمـان فرمـانروایی پطـر     

اي یافت، وقتی نادرشـاه بـه فرمـانروایی ایـران دسـت یافـت،       خواهانهروسیه حالت فزون

هاي روس بدون اندك دشواري مناطق تحت تصرف خود در ایران را به نـادر واگـذار   تزار

کرده و او را در مقابل دولت عثمانی یاري نمودند.

رسید، حاکمـان تـالش فرصـت را    سوءقصد  به جان نادرشاه به دیار تالش وقتی خبر 

غنیمت شمردند و میرعباس خود را خان تالش اعالم کرد. او در دورة اشغال تالش توسط 
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روسیه با فرماندة روسی منطقه همکاري بسیار نزدیکی داشت و از آنها سالح و تجهیـزات  

تـالش  ها را از کرد. پس از آنکه نادر، روسبراي تثبیت موقعیت خود در تالش دریافت می

هـا  ها حفـظ کـرد و صـداقتش را بـه روس    راند، میرعباس روابط مخفیانۀ خود را با روس

ها را فراهم کرد. البتـه نـادر بـه    اعالم داشت؛ موضوعی که خوشحالی بیش از پیش روس

  خوبی از اوضاع منطقه و تمایل قبلی میرعباس بیگ به روسیه مطلع بود.

کوهستانی تـالش  مالیاتی، مردم یکی از مناطقدر دورة مورد بحث به سبب فشارهاي 

از پرداخت مالیات خودداري کردند و محصالن مالیاتی را از مناطق خود راندند. نادرشـاه  

با اعزام نیرو و از طریق اختالفات داخلی به سرکوب خوانین پرداخت و براي جلوگیري از 

شجاع نـادر محسـوب   شورش مجدد تالش، شخصی به نام قره بیگ تالش که از سرداران 

7کنندة امنیت منطقه تعیـین کـرد:  شد و فرزند میرعباس بیگ بود را به عنوان تأمینمی

قرابیگ به حسن خدمت و استعداد مادي قابلیت مخاطب به خانی گشـته و بـه حسـب    «

تمنایش فرمانی صادر کرد که محال الوف تالش ..... به جهت وظیفه و تیول معین و قـرار  

  ).106: 1397هی، (برادگا» گیرد

قراخان پس از قتل نادرشاه در این زمان، خانات تالش کامالً مطیع دولت ایران بودند. 

هاى مدعیان سلطنت، بر قلمرو خود افزود و بخش بزرگى از سـرزمین  و در هنگامۀ جنگ

هــاي خــوانین در گیــرودار درگیــري ).116-117: 1362تــالش را تصــرف کــرد (اوبــن، 

در زمـان   کـرد. خان یا مخالف او عمل مـی ن بین خوانین متحد با کریمخاآذربایجان، قره

ها، از سـوي دیگـر، جلـب نظـر اسـتعماري      قره خان با وجود امنیت ناشی از راندن روس

ها آغاز گردید و با ورود مأموران روسی به تالش روابط از سر گرفتـه شـد، امـا ایـن     روس

اي بـه حـاکم هشـترخان، خواسـتار     امـه خـان طـی ن  قره مراودات چندان چشمگیر نبود.

خـان کـه   ها از حاکمیت خود شد و حاکم هشترخان پاسخ مساعد داد. قـره حمایت روس

)، بـا  169: 8،1380خان حاکم قبه را بر سـرش داشـت (باکیخـانف   سایۀ سنگین فتحعلی

ها به منطقۀ تالش شمالی، امنیت جانی و مالی آنها را تضـمین  هدف باز کردن پاي روس

                                                          
میرعباس از خلخال به تالش مهاجرت کرد و جایگاه او با ازدواج خواهرش با ابراهیم خان در تالش محکم شده  .7

بود. وي در مجلس مؤسسان نادرشاه در مغان شرکت کرد و با لقب قره بیگ در اردوي نادر به درجۀ افسري رسید. 
8. Bakıxanov
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آمیـز  ها به تالش باز شد و این اقدام براي تـالش فاجعـه  . بدین ترتیب، راه ورود روسکرد

  ).32: 1384بود (اسداف، 

  حاکم تالش و رویگردانی از ایران

آن جنـاب مـرد   : «پس از میرقره خان، فرزندش میرمصطفی خـان بـه قـدرت رسـید    

بود و نسـبت بـه هـر     خردمند مدبر و دوراندیش و پیوسته مراقب احوال بیگانه و خویش

گرفت.... خویشاوندان خیراندیش را جمـع و  یک از اعیان تالش طریق سلوك را پیش می

آورد و هرگز از شوراي کبراي آن جماعت خواطر خطیر خـود را  مجلس شوري فراهم می

). او زمامدار نبـود، امـا پـدر همـۀ     108: 1397(برادگاهی،  »گماشتبه تجویز تخلف نمی

کرد و به کسانی کـه محتـاج   ها را با کدخداي منشی رفع میود و اختالفساکنان تالش ب

شدند، مستقیم یعنی از کیسه خود، یـا غیرمسـتقیم یعنـی از کیسـه دیگـران کمـک       می

). میرمصطفی خان در بین حاکمان تالش بـه عنـوان شخصـی    46: 1378کرد (گوره، می

هـا  و بیشـتر متمایـل بـه روس   که سیاست مبهمی در برابر دو دولت روس و ایران داشته 

جنگ اول ایران و روس و همچنـین تجزیـۀ   «بوده، توجه تحلیلگران را جلب کرده است:

بعد از انقراض دولت نـادري، مـدتی کـه دور     تالش در دورة میرمصطفی خان اتفاق افتاد.

دول سرکشان بود دودمان مصطفوي دست ارادت به کسی و بـاج تالشـی بـه ذي نفسـی     

مرتبه رشت را تصرف و با درایت . در این پرداختا به امر والیت این ایالت مینداد و فرید

تمام منطقه را فرمانروایی کرد. چندي به اقصاي گیالن شـتافته و مسـخر کـرد و بعـد از     

ظهور و استقرار دولت محمدخانی آن دیار را از روي فراست و کـاردانی وداع و مراجعـت   

  ).108: 1397(برادگاهی، » نمود

یرمصطفی خان در زمان آقامحمد خان، برادرانش را براي جلـب حمایـت بـه دربـار     م

قاجار فرستاد. اما در این زمان، خوانین قراباغ از حدود تالش گذشته و علیه حکومت سـر  

دارند. این امر باعث خشم پادشـاه قاجـار شـده و دسـتور قتـل دو بـرادر       به عصیان برمی

ز این سبب خان از دولت قاجاریه به حدي متـوحش  ا«کند: میرمصطفی خان را صادر می

و متنفر گردید که دیگر مطلقاً روي رغبت به سوي آن دولت برنگردانید تا قتل آقامحمـد  

هـا  تواند عامل مهم گرایش میرمصطفی خان بـه روس )؛ این واقعه می109(همان: » خان
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ها را چنـین  روسمحسوب شود. پس از این واقعه، برادگاهی گرایش میرمصطفی خان به 

عالج ما این است که توکل به الطاف حضرت بـاري تعـالی و توسـل بـه     «کند: توجیه می

قایمۀ سریر پادشاه خورشید کاله امپراطور روسیه باید نمود تا به ایـن وسـیله از لطمـات    

  ). 111(همان: » بحر مواج هجوم دشمنان به ساحل فالح و امان توانیم رساندن

اى به دربار روسیه فرسـتاد و  ساندر اول، میرمصطفى خان نمایندهدر آغاز سلطنت الک

هاى آن دولـت شـد. روسـیه کـه     اطاعت خود را از آن امپراتورى اعالم و خواهان حمایت

هایى بود، قوایى به تـالش گسـیل داشـت و میرمصـطفى     آماده پذیرش چنین درخواست

رود و شـهر لنکـران جـاى داد    خان نیز آنان را در قلعۀ کهنه آستارا و قریـۀ گرمـى اوجـا   

  ).184: 1380(باکیخانف، 

در باب طغیان مصطفی خان طـالش علیـه قاجـار و نتیجـۀ آن چنـین       ناسخ التواریخ

میرمصــطفی خــان پــس از شکســت از شــاه قاجــار امــان خواســته و "آورده اســت کــه: 

 ).189: 1377(ســپهر،  "اي او را در مقــام خــود اســتوار کــردشــاه بــا فرســتادهفتحعلــی

شاه براي جلوگیري از طغیان مجدد از میرمصـطفی خـان خواسـت تـا دو تـن از      فتحعلی

پسر] خود را براي اطمینان به دربار بفرستد. این کار انجام شد، امـا بـه    و فرزندان [دختر

کنـد کـه از هـواي تهـران     شوند و حکومت اینچنین شایعه میفاصله کمی آنها کشته می

براي دلداري به میرمصطفی خان، میرزا عیسی فراهانی را بـراي  شاه بیمار شدند. فتحعلی

فرستد تـا او دختـر هفـت سـالۀ خـود را بـه عقـد        خواستگاري نزد میرمصطفی خان می

شاه در آورد، اما میرمصطفی خان با مشـورت بزرگـان   محمدعلی میرزا پسر ارشد فتحعلی

ما شاه است، امـا مـن در   هر چند اسم ش"شاه جواب رد داد و نوشت: به تقاضاي فتحعلی

شـاه  ). آنگاه فتحعلـی 65(خداوردي زاده، همان:  "دانمحقیقت خودم را از شما کمتر نمی

بـا تحلیـل    اخبارنامه میرمصطفی خان روانه کرد. نویسندة قشون انبوهی به منظور تنبیه

شاه را تمکین نکـردن خـان   ضعیف و غلط، علل آغاز دشمنی میرمصطفی خان با فتحعلی

رخواست شاه قاجار دانسته است. پس از این وقایع بود که میرمصطفی خان از دولت به د

که ذکر شد و در منـابع مختلـف هـم    روسیه در برابر قاجار طلب یاري کرد، اما به طوري

تواند سـبب گـرایش   اشاره شده است، کشته شدن دو تن از برادران میرمصطفی خان می

  ها تلقی شود.او به روس
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بـرد و  نـام مـی  » منجی بزرگ تالشـان «اسداف از میرمصطفی خان به عنوان فریدون 

و تأسیس کشـوري مسـتقل بـه    » زدن گاهی به نعل و گاهی به میخ«هدفش را سیاست 

هـاي دولـت   ). بنابراین، بیشتر از دولت قاجار،کمک33: 1384داند (اسداف، نام تالش می

  توانست مؤثر باشد.روسیه می

گونـه سـخن بـه    هاي دوگانۀ میرمصطفی خـان ایـن  ري از سیاستدر منابع دورة قاجا

بـازي و فریـب   شفت یکی از فرماندهان سـپاه روس مشـغول دسیسـه   «میان آمده است: 

اهالی تالش شد. او فـردي را نـزد میرمصـطفی خـان فرسـتاد و او را بـا وعـده و مواعیـد         

لطنه نوشـت و او را از  الساي به نائبفریفت. اما یکی از مستخدمین میرمصطفی خان نامه

السـلطنه میـرزا بـزرگ فراهـانی جهـت      این موضوع آگاه کرد... در پی آن از طـرف نائـب  

نصیحت نزد میرمصطفی خان رفت... این اقدام مؤثر افتاد و باعث پشـیمانی میرمصـطفی   

خان تالش شده و در پی آن میرمصطفی خان راه آذوقـه بـر سـپاه روس بسـت و آنهـا را      

میرمصطفی خـان  «). در جاي دیگر آمده است: 125: 1369(مروزي، » ددچار مضیقه کر

هاي پوچ سران روس، کوس مخالفـت  به واسطۀ وصلت با خوانین شاهسون و بعضی وعده

السـلطنه بـراي   با دولت ایران را به صدا در آورد و با سرکردگان روس سازش نمود.... نائب

کـه رخ داد میرمصـطفی خـان شکسـت      رویارویی با خان تالش مهیا شد.... در پی جنگی

» هـا گرفـت  یافت.... میرزا بزرگ از خان تالش تعهدي مبنی بـر عـدم همکـاري بـا روس    

  ).177-180(همان: 

  

  تغییر سیاست حاکم تالش و تمایل به ایران

پس از میرمصطفی خان، فرزندش میرحسن خان که در بین خوانین تـالش از لحـاظ   

دانی از دولت روسیه مورد ستایش مورخـان قـرار گرفتـه    وفاداري به دولت ایران و رویگر

به صنعت هنـر و شـجاعت موصـوف و مکبـرات جـرأت و جـالدت       "است، روي کار آمد: 

بـه  ")؛ 113(برادگاهی، همان: "معروف بود و در مصاف به صولت شیر ژیان اتصاف داشت

شیرشـکار کـه مـادر دنیـا     "؛ "رشادت به دنیا چنین آدم نیامده و بعدالیوم نخواهـد آمـد  

(خـداوردي زاده، همـان:    "همچون پسري نزاییده بود که بعد از آن هـم نخواهنـد زاییـد   

امناي دولت «آمده است: تذکرة سعیدیهدر بارة سبب رویگردانی میرحسن خان در ). 67
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رمصـطفی خـان زمـام حکومـت تـالش را بـه کـف کفایـت         ایمپراطوري بعد از وفـات می 

میرحسن خان واگذار و وي را به منصب سرهنگی و اعطـاء بیـرق زریـن و انعـام خنجـر      

مرصع قرین افتخار فرمودند و این معنا بر طبایع متضاده برادران و خواهران ناگوار آمـد و  

و جانـب دختـران    مادرش فخرالنساء خانم نیز که داعیۀ ریاست داشت، تمکـین نورزیـده  

حاکمان روسی نظر به مصـلحتی کـه منظـور    گماشت . گرفته خاطر بر موافقت اضداد می

گردید. بـه  کوشید و باعث اختالل امر حکومت خانی میداشت در معاونت معاندین او می

همین سبب میرحسن خان متحمل این حکایات و متأمل ایـن حرکـات نشـده و از ایـن     

مناء دولت امپراطوري گشـته متوجـه بـه سـوي دولـت قاجـاري       روي منزجر و متنفر از ا

  ). 121(همان: » گردید

هـاي دولـت   صرف نظر از اختالف میرحسن خان با خانواده اش، آشکار شدن دسیسه

ها شده باشد؛ بـه ویـژه کـه    تواند موجب رویگردانی میرحسن خان از روسروسیه نیز می

اهۀ خوانین در واگذاري مناطق خود بـه  پس از عهدنامۀ ترکمنچاي و اتمام مهلت شش م

هاي مأموران روسی در تـالش، میرحسـن خـان ایـران را     روسیه و با آشکار شدن دسیسه

به ایلینسـکی از مـأموران    9در نامۀ یرمولوفها پرداخت. ترجیح داد و به مخالفت با روس

گاهی بـه  باید میرحسن خان را آزاد گذاشت تا هر از چند «منصوب در تالش آمده است: 

اي براي بستن اتهـام همکـاري بـا ایـران بـه او      ایران رفت و آمد کند و از این جهت بهانه

بدست بیاید. عالوه بر این، ایجاد نارضـایتی و اخـتالف در خـانواده خـان الزم و ضـروري      

  ).124: 1380(کریمروا، » است

  

  هاي ایران و روسیهسیاست خوانین در جنگ

  جنگ اول

میرمصطفی خان تالشـی بـه یـاري     ،در جبهۀ تالش«ایران و روس در طی جنگ اول 

ها را از تالش بیـرون رانـده و ..... بنـدر    سپاهی که عباس میرزا براي او فرستاده بود روس

                                                          
9. Yermolov

هاي دو کشور خان ایلچی و حل اختالف) در پاسخ به مأموریت ابوالحسن م.1817سفارت ژنرال یرملوف در ایران (

.) صورت گرفتم.1813( پس از عهدنامه گلستان
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نواحی دیگر نیـز علیـه    ).795: 1383(مشیرالدوله و اقبال، » لنکران و سپس سالیان را گرفت

زي دوام چندانی نداشت: نیروهاي تازه نفـس روس  حاکمان روسی خود شوریدند، اما این پیرو

ـان      به منطقه آمدند و ایران پی در پی شکست خورد. ـاي مختلـف میرمصـطفی خ در جبهه ه

ـاي سرسـختان  دولت ایران و هـم بـا یـورش    ۀرقیب گماشت هم با حاکمان محلی مختلف و  ۀه

واگذاري بخش بزرگـی از  بعد از معاهدة گلستان، میرمصطفی خان با وجود  یه مواجه بود.روس

 پـس از بـرد.  هـا بـه سـر مـی    و تحـت حمایـت روس   طالش به روسیه، در لنکران مستقر شد

میرمصطفی خان، میرحسن خان پسر ارشدش از طرف دولت روسیه بر این منطقـه حکومـت   

شـد و  ها در این منطقه رفته رفته بیشـتر مـی  یافت و به ترمیم لنکران پرداخت، اما نفوذ روس

ها از او جز حاکمیت ظاهري و اسـمی بـر   ریزي روسکرد با برنامهخان احساس می میرحسن

ها غیر از تعـدي بـه حقـوق، امـوال و     طالش شمالی چیزي باقی نمانده است. رفته رفته روس

  هاي مخفیانه به قتل سران بانفوذ تالش پرداختند.ناموس مردم به صورت

یرزا ابوالحسن خان ایلچی براي سـازش و  اي که اختالفات مرزي باال گرفت، مدر دوره

او تقاضاي تجدیدنظر در مـورد مفـاد عهدنامـه گلسـتان را     «......مذاکره راهی روسیه شد: 

دادند...... ادعا شد به جز گنجـه  هاي ایلچی پاسخ مبهم میها به خواستهمتذکر شد. روس

) و در ایـن  584 :1383(دنبلی، » مابقی با خواست خود به حکومت روس روي آورده اند

شود. پس از سه سال با نظر میـرزا  ها دیده میهاي خوانین به روسپاسخ، رد پاي گرایش

ایران نه تنها نباید انتظار هیچ گونه «قائم مقام این هیأت بازگشت، او بر این نظر بود که: 

بلکه باید از تخطی هـر چـه بیشـتر ایـن      ،سخاوت و مدارایی از جانب روسیه داشته باشد

  .(Monteith, 1856, 104) »کشور به خود بیمناك هم باشد

  

  عوامل جنگ دوم

الش حـاکم  تـ هاي اول و دوم ایران و روس، میرحسن خان دو سال بر در فاصلۀ جنگ

منـابع بـر سـر اینکـه چـه کسـی       توانست از او سلب اختیار کند. بود و دولت روسیه نمی

اي علما را در جهت تحـت  دارند. عدهها گردید، اختالف نظر موجب تسریع جنگ با روس

هـاي مهـاجر تبعیـدي در    اي حضور خانها و عدهفشار قرار دادن شاه براي جنگ با روس

-67: 1377اند و برخی خـود شـاه و ولیعهـد را (سـپهر،     مناطق اشغالی را مقصر دانسته
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ـ  ). از لحاظ دینی نیز احساس همبستگی روس20-28: 1384؛ جهانگیرمیرزا، 356 ا هـا ب

توانـد در ایجـاد جنـگ مـؤثر     هاي مسلمان در قفقـاز مـی  مسیحیان تحت سلطۀ حکومت

باشد. فشارهاي یرمولوف سردار روس در قفقاز بـر عبـاس میـرزا کـه از او متنفـر بـود و       

همچنین جایگزینی قانون روسیه به جاي شرع مسلمانان، کاهش جایگاه علماي مسلمان 

لمانان، همـه فشـارهاي روحـی و سیاسـی بـر      و توجه بیشتر به مسیحیان نسبت به مسـ 

  مسلمانان قفقاز و تالش بود. 

شد، بلکه حافظ و حـامی  شاه تنها پادشاه ممالک محروسۀ ایران محسوب نمیفتحعلی

اي، از طـرف امپراتـوري   مسلمین به ویژه شیعیان بود. اگـر جامعـۀ شـیعی از هـر ناحیـه     

شـد؛ از پادشـاه   ها تهدیـد مـی  ف روسهاي وهابی در عربستان و یا از طرعثمانی، جنبش

رفت تا از خود واکنشی نشان دهـد. در نتیجـه، فرمـان جنـگ دوبـاره بـا       ایران انتظار می

ها براي اعادة حق شیعیان قفقاز و تالش صادر شد. در این شرایط که مـردم و علمـا   روس

شـد، در  خویی نسبت به روسیه متهم میخواهان جنگ دیگري بودند، عباس میرزا به نرم

دانسـت. دور از انصـاف   نگران بود و آن را عاقالنه نمـی حالی که او در جنگ با روسیه دل

خـویی او  خواهد بود اگر تضمین ولیعهدي عباس میرزا پس از عهدنامه گلستان را در نرم

او در برابر تظلم مسلمانان قفقـاز و فتـواي جهـاد عالمـان      ؛ها توجیه کنیمنسبت به روس

  ر قرار گرفته بود.دینی تحت فشا

ها از یـک طـرف و فرانسـه از طرفـی دیگـر در حـال       ها با عثمانیدر این دوره، روس

ها ارتش روسیه را از حالت انسجام در آورده بـود. در ایـران   درگیري بودند و این درگیري

کننده در جنگ، با انگیزة پیروزي آمده بودند. این امر کافی بود تا بـا  نیز نیروهاي شرکت

ود کمبود تجهیزات جنگی، مقاومت در خور توجهی در برابر سپاهیان روسـی داشـته   وج

آمیـز تـالش و بیـرون رانـدن     باشند. در اثناء جنگ، اخباري مبنـی بـر شـورش موفقیـت    

سربازان روسی از این منطقه رسید و روسیه ضعیف ارزیابی شد. این ارزیابی براي کشـور  

که از لحاظ نظـامی بسـیار ضـعیف بـود، نادرسـت       بزرگ و نیرومند روسیه در برابر ایران

کشـید و ایـن   نمود. روسیه هرگز از هدف خود در قفقاز با عهدنامۀ گلستان دست نمیمی

عهدنامه از سوي روسیه به منزلۀ توقف جنگ بود تا اینکه بتواند در زمانی مناسـب تمـام   

  قفقاز را تا سرحدات آذربایجان ایران از آنِ خود کند.
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تـوان نادیـده   اب، مسائل تجاري و اقتصـادي منطقـۀ قفقـاز و تـالش را نمـی     در این ب

توانست از روسیه تا هند ادامه داشته باشد و تسلط بـر تـالش کـه    گرفت؛ این تجارت می

رسـاند و  بنادر مهم تجاري داشت، دولت روسیه را در رسیدن بـه ایـن هـدف یـاري مـی     

  داشتند.   خوانین تالش رهبري تجاري منطقه را نیز برعهده

  

  سهم نظامی تالش در جنگ دوم

در این جنگ، جهانگیر میرزا پسر عباس میرزا براي دفع روسیه از طـالش، از شـخص   

میرحسن خان کمک گرفت. او با مالحظۀ قشون قدرتمند میرحسن خـان تعجـب کـرد.    

ایـن  "ها را تا باکو و سـالیان رانـد و بـه میرزاجهـانگیر خـان گفـت:       میرحسن خان روس

براي شما چرا که سفر اولی شماست. بگذار تصرف کردن سـالیان بـه نـام شـما      10سالیان

مشهور گردد من را الزم نباشد. اما جهانگیر میرزا یک شب بیشتر نماند و از ترس روسیه 

هـاي  گیريدر بارة موضع). 110: 1383خداوردي زاده، ( "آنجا را تخلیه و به اردبیل رفت

سرکار میرحسن خان کمـر همـت   "ها در جنگ دوم با روسمیرحسن خان و سپاهیانش 

بر میان خود بسته سر به اطاعت دربار روسیه نیاورده آنها هم به مثـل سـرکار میرحسـن    

خان با جان و دل در رویـه جانفشـانی شـب و روز در مجادلـه روسـیه سـعی و کوشـش        

  .)115همان: ( "کردندمی

، میرحسن خان بهتر و بیشتر از سـپاه  هاخبارنامدر این جنگ بر طبق ادعاي نویسندة 

ها را شکست داد و پاداش او دریافت حکومت طالش از دسـت  قاجار مقاومت کرد و روس

گوید: کرده و میشاه بود و در این زمینه به سخن میرحسن خان در جنگ اشاره فتحعلی

ف داراي شـاه بـه عنـوان انسـانی ضـعی     . او از فتحعلـی "کننـد قاجارها را ببینید فرار می"

طایفـۀ قاجاریـه از رویـه رشـادت در همـه جـا بـري        "کنـد:  حمیت یاد میسپاهیانی بی

در این زمـان میرحسـن خـان حـدود هـزار تـن        ).62: 1383خداوردي زاده، ( "باشدمی

کرد به هر راهی از تحویل ایـن منطقـه   تالشان را تحت فرماندهی خود داشت و سعی می

    ها خودداري کند.به روس

                                                          
اي در تالش منطقه. 10
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  مۀ ترکمنچاي و وضعیت تالش  عهدنا

هاي ایران و روس به پایان رسید؛ پایـانی کـه بـه دنبـال آن اسـتقالل      دور دوم جنگ

الحمایه روس در آمد و این حالت تـا  ایران تقریباً از بین رفت و به صورت یک کشور تحت

). انعقــاد 239-240: 1333ســال ادامــه داشــت (تیمــوري،  90م. یعنــی 1917انقــالب 

ترکمنچاي در دوران وزارت میرزا ابوالحسن خان ایلچـی اتفـاق افتـاد؛ او مقصـر     عهدنامۀ 

جراي آن داشـت، در  اطالعی او و اصراري که در اطاعت از انگلستان و ااصلی نبود، اما بی

). در طـی جنـگ بـه تـدریج بـر      94: 1357تـأثیر نبـود (رائـین،    داد بـی امضاي این قرار

و چون خود با دولت روسیه صلح کرده بود، مایـل بـود    شدهاي بریتانیا افزوده مینگرانی

  هر چه زودتر جنگ در این منطقۀ حساس پایان یابد.

اند، اما آنچه مورخان بیشتر به شکست ایران پرداخته باید این نکته را هم بیفزاییم که

مهم است، اینکه مردم این منطقه براي حفظ سرزمین خود با تمـام قـوا و بـا تسـلیحات     

ی براي سالیان دراز در برابر تسلیحات پیشرفته روسی ایستادگی کردند؛ بـه طـوري   ابتدای

که حتی بعد از عهدنامۀ گلستان و ترکمنچاي نیز روسیه از ایـالت مسـتقر در سـرحدات    

ها به کرد. به جز عهدنامۀ گلستان، پس از عهدنامۀ ترکمنچاي نیز روساحساس خطر می

اطالعی مأمورین و مـردم محلـی و بـا    و با توجه به بیمناطق مرزي معاهده پایبند نبوده 

هاي خود را به آرامی پیش برده خانهبانی و قراولهاي دیدهایجاد اغتشاشات محلی، پست

آوردنـد. در دورة ناصـرالدین شـاه،    ها فرود مـی ها و حتی کنار رودخانهها به دامنهو از قله

نتخـاب شـد و گزارشـی از موضـوع     میرزا احمد خان به عنـوان نـاظم سـرحدات تـالش ا    

مرزهاي ایران در منطقه تالش نوشت. میرزا احمد به صـراحت اعـالم کـرد کـه چنـدین      

اند و به دالیلی چند از جمله غفلت مباشـرین سـرحدي از   ها تصرف کردهمنطقه را روس

ها و همچنین فشار خوانین طرفدار روسیه را در ها، تطمیع و مواعید مخالفین روسروس

پذیري سرحدات در اثر تعویض پی در پی حکّام داند. عالوه بر آن، آسیباین امر مؤثر می

  توان در این امر دخیل دانست. منطقه از سوي دولت ایران را نیز می

ها به سه شرط حاضر به صلح با ایران شدند که شـرط دوم  بعد از تصرف تبریز، روس

د. عباس میـرزا در ابتـدا مایـل نبـود یـک      ها بوالش شمالی به روستآن واگذاري مجدد 

الش شمالی واگذار شود و خواستار تعیین رود ارس تـا محـل اتصـال رود    توجب از خاك 
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هـا آن را  کر و ادامۀ رود کر تا دریاچۀ خزر به عنوان مـرز بـین دو کشـور بـود، امـا روس     

ه تبریـز از  نپذیرفتند. عباس میرزا سرانجام براي آنکـه سـایر منـاطق آذربایجـان از جملـ     

هایی از تالش به روسیه واگذار شود؛ در حـالی کـه   دست نرود، مجبور شد بپذیرد قسمت

هــا در عهدنامــۀ گلســتان اختیــاراتی بــراي میرحســن خــان ســخت مخــالف بــود. روس

میرمصطفی خان تعیین کرده بودند، اما در عهدنامـۀ ترکمنچـاي بـراي خانـات از جملـه      

شت و خوانین منطقه باید ظرف شش ماه پس از عقـد  خان تالش هیچ اختیاري وجود ندا

    11دادند.عهدنامه، دفاتر و اسناد و امالك را به مأمورین روس تحویل می

در طی جنگ دوم، میرحسن خان، هـزار تفنگچـی از کرگـانرود و پانصـد نفـر از      

الش تـ آوري کرده و محمد میرزا فرزند عباس میـرزا بـا ایـن نیـرو بـه      نمین را جمع

رفتند، اما نتوانستند مقاومت کنند. میرحسن خان با اینکه هـیچ حمـایتی از عبـاس    

ها مقاومت کرد، امـا آنهـا لنکـران را تصـاحب     میرزا ندید، با هزار نیرو در برابر روس

کردند؛ در حالی که برخی از نیروهاي میرحسن خان به دولت روسیه ملحـق شـدند.   

دوف فرصت را براي اعادة حق خود مغتنم شمرد خان تالش پس از واقعۀ قتل گریبای

و با نیروهایش راهی منطقه شد، اما باز شکست خورد، از طرفی فتحعلی شاه نیز طی 

یکی از شرایط عهدنامۀ ترکمنچاي ایـن  حکمی خروج او از این منطقه را اعالم کرد. 

بایـد وي  بود که اگر از رجال دو مملکت شخصی فرار کرد و به دولت دیگر پناه برد، 

سرانجام میرحسن خان را دستگیر کردند و در زندان تهران به طـرز  را تحویل دهند. 

هاي او در برابر روسیه موجب نجات بسیاري از شـهرهاي  مرموزي درگذشت. مقاومت

الش شـمالی نبـود   تـ ها شد. به نظر برخی از محققـان، اگـر   آذربایجان از دست روس

هـا  از شهرهاي ایران امروزي نیز بـه دسـت روس   شاید تبریز، اردبیل و بسیاري دیگر

  افتاد. می

م. دولـت  1828بنابراین، پس از عهدنامۀ ترکمنچـاي، ایـران کـه پـیش از سـال      

طراز و متقابل داشـت، در اثـر امضـاي    مستقلی بود و با دول دیگر روابط سیاسی هم

هـاي  مستقل در آمد و مجبـور شـد دخالـت   معاهدة ترکمنچاي به صورت دولت نیمه

دول اروپایی را در امور داخلی خود بپذیرد و از لحاظ اعتبار و تشخیص سیاسی تنزل 

                                                          
فصل سوم عهدنامه ترکمنچاي .11
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گر شد: از یکسو . از این زمان کار تالشان به دو صورت جلوه)33: 1359کرد (ترنزیو، 

هاي گلستان و ترکمانچاي بودند و از سوي دیگر با انتصاب آنها مخالف نتایج عهدنامه

 اخبارنامـه  شاه بـه مخالفـت پرداختنـد.   طقه از سوي فتحعلیحاکمان غیربومی بر من

والیـت طـالش هـم    "متن قرارداد ترکمنچاي را در بـارة تـالش چنـین آورده اسـت:     

(خـداوردي   "السابق به تحت تصرف روسیه در آیند، بدون نزاع و قیـل و قـال  کمافی

  ).116: 1383زاده، 

خـانوار پناهنـده از لنکـران    پس از بسته شدن عهدنامۀ ترکمنچاي حـدود سـه هـزار    

اي از خواهر گذشته و به ایران نقل مکان کردند و در نمین ساکن شدند. ضمن اینکه عده

ها شده بودند، در باکو و سـایر شـهرهاي واگـذار    و برادران میرحسن خان که مطیع روس

  شده در روسیه باقی مانده و تحت حکومت روسیه به سر بردند.

ها، احساسات اهـالی  رها به این نکته اشاره شده است که تا سالدر منابع این دوره، با

هاي از دست رفته نسبت به ایران و ایرانی لبریـز از عشـق و نسـبت بـه روسـیه      سرزمین

نفرت بود. چنانکه ناصرالدین شاه، شصت سال بعد از انعقاد عهدنامۀ ترکمنچـاي، هنگـام   

ردم این منطقـه بـه قـدري از روس    م"عبور از این منطقه در خاطرات خود نوشته است: 

ها را قتل بکنید فـوراً  متنفر و از ایران خوشوقت هستند که اگر به آنها بگویند تمام روس

کشند و از هیچ کس واهمه ندارند. در استقبال از من و ازدحام جمعیت، قزاق اینها را می

شکسـت و  ان میخوردند و سرشزد، منع کردیم که نزند، اینها با وجودي که کتک میمی

اي نبودنـد.  کردند. ملتفـت هـیچ صـدمه   فهمیدند و اعتنا نمیخوردند، هیچ نمیزمین می

(آرشیو سـازمان   "خالصه خیلی حالت و وضعشان غریب و عجیب بود که نوشتنی نیست

  ).72، ص 96اسناد ملی ایران، اسناد بیوتات، آلبوم 

هدنامۀ ترکمنچاي براي واگـذاري  بعد از اتمام مهلت دو ماهۀ واگذاري مقرر شده در ع

تالش شمالی، اعتراضات گستردة مردمی سراسر منطقۀ فوق را فراگرفت. مقامـات ایرانـی   

ها تضمین گرفتند که هیچگونه ظلم و تعدي بـه اهـالی والیـت تـالش شـمالی و      از روس

اموال ایشان نداشته باشند و حکام روسی حق ندارند که خالف قانون بـه مؤاخـذه مـردم    

).247: 1357لش بپردازند (فراهانی، تا
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  نتیجه 

هاي خوانین تـالش در کـاهش یـا    در مناقشات سیاسی میان ایران و روسیه، سیاست

سیاسـت روسـیه در قـرون هجـدهم و نـوزدهم       ،در ایـن خصـوص  تشدید آن مؤثر بـود.  

هـاي آزاد  نامۀ توسعه طلبانۀ پطرکبیر در جنوب و رسیدن به آبمیالدي بر اساس وصیت

  تأثیر چشمگیري در روابط دوستانه و جذب حاکمان تالش داشت.

خوانین در مقابل سیاست دولت روسیه مواضع متغیري داشتند و ایـن موضـوع بـه    

از سیاســت تزارهــا در قفقــاز بــود. آنهــا در مقابــل تهدیــد خــاطر عــدم شــناخت آنهــا 

هـا نزدیـک شـوند و از عثمـانی نیـز یـاري       آقامحمدخان قاجار مجبور شـدند بـه روس  

خواستند، اما دولت عثمانی نتوانست به آنها کمک کند. بنا بر اسناد و مدارك، خوانین 

راگیر در ایران سعی مـی گرفتند، اما در غیبت قدرت فمقام خانی را از شاهان ایران می

در ایـن زمینـه از برخـورد     کردند که به هر قیمت ممکن، استقالل خود را حفظ کنند.

آمیز دولت قاجار با خوانین تـالش بـه دلیـل همراهـی آنهـا بـا یاغیـان قاجـار         خشونت

پوشی کرد. با وجود تالش دولت ایران در تسلیم کردن خوانین تالش به توان چشمنمی

ها از طـرف دیگـر، در ایـن    سبب ضعف ساختاري قاجاریه و افزایش سریع قدرت روس

گـاه خـوانین بـا روسـیه،     هاي گاه و بیوفق نبودند. در نتیجه همکاريموضوع چندان م

شرایط ورود تدریجی آنها به شمال غربی ایران و به خصوص تالش فراهم شـد. در پـی   

این مراودات، آنها با اطالع از مناطق مهم، نتایج جنگ را به نفع خـود رقـم زدنـد و بـا     

را از مناطق تحت حکومت خود خـارج   شان، آنهافریب خوانین عالوه بر سلب استقالل

کردند.

ها و دولت ایران نتوانست نشیناي خانساختار سنتی اداري و نظامی قومی و قبیله

هاي گلسـتان  ها بایستد و سرانجام بعد از شکست از روسیه، طبق پیماندر مقابل روس

ار هـا را ضـمیمۀ امپراتــوري روسـیه کـرد و ســاخت    نشــینو ترکمانچـاي، روسـیه خـان   

فقدان تجهیزات جنگـی کـافی و مـدرن در ایـران و عـدم      نشینی را به هم ریخت. خان
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خوانین تالش در پایان حمایت از خوانین از لحاظ نظامی و سیاسی نیز مزید علّت شد. 

هـا  گیري حکومـت محلـی خـود از روس   پسجز توسل به دولت ایران براي باز ايچاره

ه و به دربار قاجار پناهنده شدند. بنابراین، شاید ها را شکستندیدند و عهد خود با روس

هـا فراتـر از   نشینجایی براي سخن گفتن از استقالل خوانین باشد. از دست رفتن خان

اي تلخ و حسرت بـار  کفایتی دولت قاجار نوشته شد و خاطرههر مسألۀ دیگري، پاي بی

  از آن در یادها ماند.
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  ، تهران: اقبال.خبريعصر بی، 1333تیموري، ابراهیم، 

، به کوشش: حسین احمدي، تهران: مرکـز  اخبارنامه،  1383زاده، میرزا احمد، خداوردي

  اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه. 

بـه اهتمـام: غالمرضـا     ،احسـن التـواریخ (تـاریخ محمـدي)    ، 1371دتقی، ساروي، محمـ 

طباطبایی، تهران: امیرکبیر.

، تهران: سمت.تاریخ تحوالت ایران در دوره افشار و زندیه، 1377شعبانی، رضا، 

  ، تهران: امیرکبیر.ایران در دوره قاجار، 1377شمیم، علی اصغر، 

، چاپ دوم، ترجمه: جعفـر خمـامی   گیالن -دارالمرز ایرانوالیات ، 1358رابینو، هـ . ل.، 

  زاده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

  جاویدان . ، تهران:میرزا ابوالحسن خان ایلچی، 1357رائین، اسماعیل، 

، ترجمه: شیروانی، تهران: مؤسسـه مردمـان   سیاحت، بخش دو لنینگراد، 1384ریزایس، 

  آسیا.

کتـاب مـاه تـاریخ و     ،تـالش و تالشـان  ، 1384رهنمایی، تقی، نصراهللا صالحی و احمدي، 

.92و 93). شماره 1384جغرافیا. (خرداد و تیر

  ، تهران: سمت.تاریخ ایران در دوره قاجاریه، 1395زرگري نژاد، غالمحسین، 

تهـران:  نـژاد،  به تصـحیح: غالمحسـین زرگـري   ، مآثرالسلطانیه، 1383دنبلی، عبدالرزاق، 

مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.

  ، تهران:گوهر دانش.شکوه دیرین نمین، 1389عرفانی نمین، الله، 

تـاریخ معاصـر ایـران، تابسـتان و     فصلنامه ، نگاهی به اخبارنامه، 1389عرفانیان، مسعود، 

  .53و  54. شماره 1389بهار 
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غالمرضـا طباطبـایی، تهـران:    به اهتمـام:  ، گلشن مراد، 1369غفاري کاشانی، ابوالحسن، 

زرین.

 فرهنـگ  بنیـاد : تهـران ، هاي پراکنده قائم مقـام فراهـانی  نامه، 1357فراهانی، قایم مقام، 

  .ایران

  ، تهران: سازمان اسناد ملی ایران.معاهده ترکمان چاي، 1374ها، فاطمه، قاضی

مؤسسـه چـاپ و   ، تهـران:  اتحـاد شـوروي از تکـوین تـا فروپاشـی     ، 1376کوالیی، الهه، 

انتشارات وزارت امور خارجه.

، جلد دوم، ترجمه: ذبیح اهللا صفا، تهران: امیرکبیر.خواجه تاجدار ،1373گوره، ژان، 

، به اهتمام: جمشید کیـانفر، تهـران:   ناسخ التواریخ، 1377الملک سپهر، محمدتقی، لسان

اساطیر.

  چاپ پنجم، تهران: نامک.، تاریخ ایران، 1383مشیرالدوله، حسن و عباس اقبال، 

، به اهتمام: عباس اقبال آشتیانی، تهران: نشر علم.تاریخ نو، 1384میرزا، جهانگیر، 

، چاپ دوم، ترجمه: مسعود رجب الملوكتعلیقات بر تذکره، 1368مینورسکی، والدیمیر، 

نیا، تهران: امیرکبیر.

، تهران: کانون معرفت.  ایران در میان طوفان، 1363نجمی، ناصر، 

، اردبیل: شیخ صفی.  تاریخ جامع آستارا و حکام نمین،  1380الهی، بهروز، نعمت

، به تصـحیح:  هاي ایران و روستاریخ جنگ، 1369نگار مروزي، میرزا محمدصادق، وقایع

  هوشنگ آذر، تهران: زوار.
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