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ان هر یک از بعد از قتل نادرشاه افشار و ایجاد خالء قدرت مرکزی در ایر

سرداران وی و سرکردگان محلی در گوشه کناری به فکر تشکیل حکومت 

افتادند. در این دوران شرایط مطلوبی برای تشکیل خاانات مقتدر محلی فراهم 

ها بود و از بدو تأسیس نشینترین این خاننشین قراباغ یکی از مهمشد که خان

نشین برای مواجه بود. این خانهمواره با تهدیدات داخلی و خارجی گوناگونی 

های مختلفی را ها و برنامهرفع این مخاطرات در بعد داخلی و خارجی سیاست

 اجرا کرد. 

هدف این بررسی شناسایی عوامل و محورهای موجود در مواضع و 

نشین قراباغ با دولت عثمانی با اتکا به اسناد آرشیوی عثمانی و مناسبات خان

 . های تاریخی استگزارش

ها با از دست دادن خانات دهد که عثمانیدستاوردهای این بررسی نشان می

م 9871ق/ 9911« گیورگیوسک»کریمه و الحاق گرجستان به روسیه، طبق پیمان 

طلبی )بین ارایکلی دوم و کاترین(، تالش داشتند به منظور جلوگیری از توسعه

ها ایجاد کنند. ظامی، علیه روسها، با خوانین آذربایجان و داغستان یک اتفاق نروس

شد، از این رو منطقة قراباغ، از لحاظ جغرافیایی دروازة ایران و قفقاز تلقی می

سیاستمداران عثمانی، خانات قراباغ را برای پیشبرد مقاصد سیاسی خویش مناسب 

نشین قراباغ برآمدند. خوانین قراباغ تشخیص داده و به فکر برقراری روابط با خان

ساختن در فکر حفظ حاکمیت محلی خود به هر قیمت ممکن و خنثینیز 

ترین اصل در تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی بودند و این امر همواره مهم

، موجب «تهدید مشترک»های قراباغ بود. بر این اساس، اصل گیری خانموضع

 نزدیکی خانات قراباغ و امپراتوری عثمانی به یکدیگر شد. 
 

 .نشین قراباغ،روسیه، عثمانیایران، خان: اهکلیدواژه

After the assassination of Nadir Shah Afshar, each of his 
commanders and local leaders planned to form a 
government in different areas. At this time, favorable 
conditions were prepared for the establishment of 
khanates with local authority. At this time in Azerbaijan 
and in Caucasus region, a number of khanates and 
sultanates were established. Gharabagh khanate was one 
the most important ones that always been faced with a 
variety of internal and external threats from the beginning 
of its establishment. This khanate implemented various 
policies and programs to eliminate these dangers on 
domestic and foreign dimensions. In this period, the most 
important foreign presence in the region was the presence 
of Russia and Ottoman Empire. 

The purpose of this study is to identify the factors that 
were dominant in the lodgment and relations of Gharabagh 
khanate with Ottomans based on historical documents and 
reports. The results of this study show that the Ottomans, 
after the loss of Crimean Khanate and after joinder of 
Georgia to Russia according to Giyorgiyosk Treaty of 1193 
AH / 1784 AD (between Ariquel II and Catherine), tried to 
initiate a military battle with khans of Azerbaijan and 
Dagestan to prevent the development of Russians. 
Gharabagh region was geographically considered as 
gateway of Iran and the Caucasus, therefore, the Ottoman 
politicians recognized Gharabagh khanate suitable for their 
political purposes and sought to establish relations with 
Gharabagh khanate. Khans of Gharabagh also intended to 
preserve their local sovereignty and to neutralize the threats 
of internal and external enemies at all costs, and this was 
always the most important principle in the lodgment of 
Gharabagh khans. Accordingly, the principle of "common 
threat" led to the close proximity of Gharabagh khans and 
Ottoman Empire. 
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 . مقدمه1

قتل وی، به سرعت  در  قلمرو نادر شاه افشار پس از

میان سرداران و سرکردگان محلی تقسیم گردید. 

ای تشکیل خانات محلی مقتدر همین امر زمینه را بر

که در این مقطع زمانی در فراهم نمود. به طوری

آذربایجان و منطقة قفقاز حدود هیجده الی بیست 

نشین محلی تأسیس گردید. نشین و شش سلطانخان

قراباغ به عنوان یکی از  9نشیندر این بین خان

های منطقه، در نشینترین و تأثیرگذارترین خانمهم

تالش برای حفظ موجودیت خویش و راستای 

های تثبیت اوضاع داخلی و مقابله با تالش

ها و اقدامات طلبانة روسیه و عثمانی سیاستتوسعه

 مختلفی را اتخاذ کرد. 

این تحقیق بر آن است تا از یک سو به بررسی و 

های ارزیابی مواضع خانات قراباغ در قبال سیاست

وی دیگر اهداف امپراتوری عثمانی بپردازد و از س

عثمانی را از برقراری روابط با خانات قراباغ 

شناسایی کند. همچنین از دیگر اهداف این تحقیق 

شناسایی و بررسی محورهای موجود در روابط و 

نشین قراباغ با عثمانی  و پرداختن به مناسبات خان

ها، علل و چرایی برقراری روابط میان خانات زمینه

ی را از حاکمان ایران گرفته قراباغ ـ که حکم خان

بودند ـ با حکومت عثمانی و توضیح چگونگی این 

الی متون و اسناد تاریخی و آرشیوی روابط از البه

موجود و تحلیل این مناسبات و روندهای حاکم بر 

آن و سازوکارهای چنین مناسباتی براساس اسناد 

وزیری ترکیه، منابع تاریخ محلی آرشیوی نخست

 هاست. های روسسناد و گزارشقراباغ و ا

                                                                      
و در زبان فارسی خانات، و به « خانلیق»وان خان در زبان ترکی با عن .9

 (.917-919: 9137شود )رک. جوادی، ، نامیده می«خانستوا»روسی 

 . پیشینة تحقیق2

تاکنون تحقیق و پژوهشی مستقلی در خصوص 

مواضع و مناسبات خانات قراباغ با دولت عثمانی 

هایی ها و کتابدر مقاله صورت نگرفته است و فقط

هایی از موضوع که دربارة قراباغ نوشته شده، بخش

کیه و مورد بحث قرار گرفته است. محققان کشور تر

هایی از موضوع جمهوری آذربایجان فقط به بخش

اند. هایی در این زمینه چاپ کردهاند و کتابپرداخته

 وزیری ترکیهنخست اسناد آرشیو در نیز اسنادی

اطالعاتی دربارة این موضوع به  که است موجود

 در را ـ که اسناد از این هاییدهند. قسمتدست می

 و اسناد ادارة ـ تاس موجود ترکیه کشور آرشیو

به  لین مرحله،کشور در اوّ این مکتوب مدارک

« عصمت بینارق»مسئولیت مدیر کلِ آرشیوِ دولتیِ 

(Ismet Binark) به دو جلد در کتابی به صورت 

اسنادی از  مذکور، کتاب است؛ لیکن رسانیده چاپ

 با دولت عثمانی در روابط تمامیِ خوانینِ آذربایجان

 دهد. می قرار خوانندگان اختیار

قراباغ در اسناد  عالوه بر آن، کتابی با عنوان
، اخیراً زیر نظر پروفسور یوسف آرشیوی عثمانی

مدیر اسناد  (،YUSUFSARİNAYسارین آی )

طور وزیری ترکیه، چاپ شده که بهدولتی نخست

ای عالمانه در آن تخصصی اسنادی از قراباغ با مقدمه

 آمده است. 

ای فوق لیسانس و دکتری در هنامهبرخی پایان

نشین خانترین آنها این زمینه نیز نوشته شده که مهم
، تحقیقِ بالل قراباغ و روابط آن با دولت عثمانی

مناسبات سیاسی (، و BİLAL DEDEYFددیف )
، اثر گول های آذربایجان با دولت عثمانینشینخان

تکین جمیل قیزی نجفلی است. همچنین توفیق 

ای با در مقاله (Tofiq Mustafazadeزاده )مصطفی

مراحل آغازین روابط آذربایجان ـ عثمانی در »عنوان 
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مرکز مطالعات قارا ، در مجلة «قرن هیجدهم میالدی
هایی از موضوع م به بخش4001، به سال دنیز

پرداخته است، اما این آثار، از منظر نویسندگان 

 جمهوری آذربایجان ـ که خانات را کامالً مستقل

هایی از موضوع را بررسی ، فقط بخش پندارد ـمی

 Mehmet Ali چاقماق ) اند. همچنین محمّدعلیکرده

Cakmakدکتری نامهپایان در (، محقق اهل ترکیه 

 قفقاز خانات و عثمانی امپراتوری میان روابط به خود

و در  پرداخته، م9741-9841های سال فاصله در

یی از این هابخشی از پژوهش خود به قسمت

موضوع اشاره کرده است، اما وی نیز چون 

زاده، ددیف و نجفلی، خانات را در این برهه مصطفی

نشدن به موضوع پندارد. پرداختهمی 1کامالً مستقل

                                                                      
ای . امروزه اکثریت نویسندگان و پژوهشگران آذربایجانی و ترکیه9

کنند خانات آذربایجان و قفقاز را در برهه تاریخی کامال تالش می

رتی که در بررسی منابع مستقل و نیمه مستقل جلوه دهند. در صو

های مستقل و نیمه مستقل دسته اول مناطق مورد بحث ما به واژه

خوریم. زیرا در تعاریف اصول دیپلماسی و علوم سیاسی برنمی

 رود که دارایقدرت یا کشوری مستقل و  نیمه مستقل به شمار می

مستقل از  یدولتپرچم مشخص، پایدار،  جمعیت، سرزمین مشخص

برقرار  رابطهها باشد و بتواند با دیگر کشورها دیگر کشورها و قدرت

شود که طور معمول این کشور به عنوان کشوری شناخته میبهد. کن

به هیچ کشوری وابسته نیست، با تحت کنترل هیچ قدرتی با کشوری 

تواند بدون به البته به صورت انتزاعی، کشور مستقل می .دقرار ندار

رسمیت شناخته شدن توسط دیگر کشورهای مستقل اعالم وجود 

دیگر کشورهای کند ولی هنگام بستن قراردادها یا برقراری رابطه با 

 ;Shaw, 2003: 178) ممکن است، دچار مشکل شود مستقل

Wheaton, 1836: 51 که این تعریف دارای بار سیاسی بوده در حالی(؛

ها سنخیتی ندارد. در منابع دسته اوّل نشینو با ساختار حاکمیت خان

مستقل واژه ممالک محروسه را یرانی به جای واژة مستقل و نیمها

، 919، 913، 911، 910، 31، 30: 9171کنیم )نوری، مشاهده می

، 411، 410: 9171؛ وحید قزوینی، 70، 31: 9139الملک، ؛ افضل911

؛ ترکمان،  131، 451، 910، 940، 31، 30: 9170؛ خاوری، 488، 451

؛ 395: 9131؛ حمداهلل مستوفی، 448، 987، 959، 911، 917: 9174

 

روابط خانات قراباغ و حکومت عثمانی از منظر 

اعتنایی مورخین ایرانیِ عصر پژوهشگران ایرانی و بی

ثبت رخدادهای تاریخیِ زندیه و قاجاریه نسبت به 

-مربوط به وقایع باعث ابهام شده است. روند شکل

گیری خوانین آذربایجان و قفقاز و روابط آنان با 

های ایران، عثمانی و روسیه تزاری به حکومت

صورت مبسوط و برطبق اسناد و مدارک آرشیوی 

ترکیه، ایران، روسیه و آذربایجان و منابع محلی و 

قرار گرفته که پژوهش حاضر  تاریخی مورد بررسی

 بخشی از دستاوردهای بررسی فوق می باشد.  

 

 . سابقه تاریخی3

م، که با 9818ق/ 9930قتل نادرشاه افشار در سال

های داخلی توطئة درباریان صورت گرفت، به درگیری

برای کسب قدرت در ایران منجر شد. قتل نادر و 

ای رؤسای های داخلیِ ناشی از آن در ایران، بربحران

قبایل فرصت مناسبی جهت تشکیل حکومت محلی مهیا 

کرد. منطقة قراباغ که از دورة صفویه پایگاهی برای تدارک 

این  (57، 58: 9131، آرای صفویعالم)جنگ با عثمانی بود 

ای داشت و ایالت برای شاهان صفوی اهمیت ویژه

 همواره یکی از فرماندهان نظامیِ وفادار از خاندان قاجار

شد و به علت رشادت به عنوان بیگلربیگی آن انتخاب می

را « مصاحب»و « زیاد اوغلو»ها لقب و شجاعت در جنگ

گرفته و منزلت و مقامش از مقام سلطانی نیز فزونی یافته 

. در دورة نادرشاه نیز (144: 9137)خواجگی اصفهانی، بود 

                                                                      
(. برخی از نویسندگان داخلی بدون دقت 955: 9131اصفهانی، نامی 

های سیاسی مستقل و نیمه نظر و یا از روی غرض ورزی این واژه

رغم خالف واقع بودن ای را بهمستقل پژوهشگران آذربایجانی و ترکیه

نمایید که این امر در یو عدم تأکید منابع دسته اوّل داخلی تکرار م

-ای با عنوان ساختار سیاسی خانات قفقاز و آذربایجان بررسی میمقاله

 شود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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خاندان زیاد اوغلو و فرماندهان قراباغی حاکمان منطقه 

قراباغ بودند که در رکاب نادرشاه جنگیده بودند؛ اما یک 

اقدام نسنجیدة اوغورلوخان، از خاندان زیاد اوغلو، که در 

شورای دشت مغان حضور داشت موقعیت این خاندان را 

حکومت را حق خاندان « اوغورلوخان»متزلزل کرد. 

دانست و برای احیای دودمان صفوی تالش صفوی می

؛ به (910، ص9171؛ زارع شاهمرسی: 951: 9110، )قراباغیکرد می

گذاری تالش نمود تا خاندان همین دلیل نادر پس از تاج

باغ بردارد، اما از آنجا که این زیاد اوغلو را از حکومت قرا

باغ نیرومند و پرنفوذ بودند، این اقدام را در خاندان در قرا

محدود سه مرحله انجام داد: ابتدا حکومت این خاندان را 

نشینِ ارمنیِ قراباغ طی فرامین نمود و به پنج ملیک

متعددی دستور داد که تنها از وی فرمان ببرند و فرامینی 

ها و در جهت حمایت از آنان و کلیساها و اسقف

؛ 955-951: 9110)قراباغی، های مالیاتی صادر کرد معافیت

. (Bournatia, 1992: 153؛ 154: 9137؛ نوایی، 41-45: 9175رافی، 

اوغلو دستور داد  نادر در راستای تضعیف خاندان زیاد

لو، تحت فرمان الدینقبایل چادرنشین قازارالر و شمس

. (911: 9171)زارع شاهمرسی، طهمورث، شاه کارتیل درآیند 

در مرحلة بعد دستور داد بخشی از طوایف قاجار و اوتوز 

ر )سی دو( و جوانشیر قراباغ به ناحیة سرخس د ایکی

 . (Mirzə Adıgozəl bəy, 2006: 37-38)خراسان کوچانده شوند 

شدن اغورلوخان در جنگ با نادرشاه پس از کشته

عنوان بیگلربیگی گزک را بهخان جامیشها، حاجیلزگی

اوغلوهای قاجار که  قراباغ تعیین نمود و به حکمرانی زیاد

: 9153 )اشرفیان ـ آرنوا،دار بودند، خاتمه داد خاندانی ریشه

ای . قراباغ که در دورة صفویان اهمّیت و جایگاه ویژه(493

داشت ولی با این اقدام نادرشاه از اهمیتش کاسته شد، تا 

، از خاندان 1بیگ ساریجالیعلیاینکه فردی با نام پناه

                                                                      
اش در رکاب نادر در هندوستان و جنگ با . پناه خان و خانواده9

و به نوشتة برخی منابع،  ها رشادت زیادی نشان داده بودندعثمانی

 

از طرف وی مقام  جوانشیر، که جزو سرداران نادر بود

 Mirzə Adıgozəl)جارچی مخصوص شاه را دریافت کرد 

bəy, 1989: I\ 38-39 ،با اقدامات پناه (41: 9148؛ جهانگیر میرزا .

خان، قراباغ اهمّیت سابق خود را بازیافت. در اواخر عمر 

بیگ نادرشاه که مزاج وی دگرگون شده بود، بهبودعلی

خان مورد خشم نادرشاه قرار گرفت و در برادر دیگر پناه

به همراه چند نفر از بیگ نیز علیحین فرار کشته شد. پناه

خاندان جوانشیر به قراباغ رفت و به خاطر ترس از خشم 

ها پناه برد. او بعد از مرگ نادرشاه به جارباالکن نزد لزگی

نادر به قراباغ بازگشت و با احداث قلعة بیات، خاندان 

( Mirzə Adıgozəl bəy, 1989: I\ 40)جوانشیر را به آنجا فرستاد 

نشین قراباغ را بنا گذاشت. لی خانهای قدرت محو پایه

در اواسط قرن هیجدهم میالدی، وقوع حوادث داخلی در 

های روسیة تزاری و عثمانی هرگونه امکان مداخله دولت

ها در وضعیت سیاسی منطقة قفقاز سلب را از این دولت

کرد و نبودِ یک دولت مرکزیِ مقتدر در ایران شرایط 

 . وجود آوردحلی بهمطلوبی را برای تشکیل خانات م

ترین  م( یکی از مهم9704-9818خانات قراباغ )

از بدو تأسیس همواره با  های محلی بود کهقدرت

 تهدیدات داخلی و خارجی گوناگونی مواجه شد. از

 این موجودیت که داخلی تهدیدات ترینمهم جمله

 قرار خطر پیوسته در معرض و رفته نشانه را خانات

بعد از اقدامات  که ارمنی بودندهای ملیک داد،می

نادر در جهتِ تضعیفِ موقعیتِ بیگلربیگی قراباغ و 

)قراباغی، با حمایت وی، در این دوره قدرت یافتند 

؛ 154: 9137؛ نوایی، 41-45: 9175؛ رافی، 951-955: 9110

Bournatian, 1992: 153) در نافرمانی و سرکشی و با 

و تکیه به آن  توابع و ایالت قراباغ جای جای

 امپراتوری تزاری از طریق جاسوسی برای آن دولت، 

                                                                      
قاسی )وزیر دربار( بیگ در دربار نادر مقام ایشیک آبرادرش فضلعلی

 (.  939: 9110را داشت که در جنگ کشته شد )قراباغی، 
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 مشکالت با را نشینخان این حاکمیت و اقتدار

تر، اما در بُعد وسیع .رو ساختندروبه ایعدیده

خان گرجستان، از ارایکلی تهاجم تهدید، بارزترین

 مرزهای سوی از قاجاریه شمال و بعدها نیروهای

 امپراتوری سوی سرحدات زا تزارها همچنین و ایران

های مسیحی و که با حمایت از ملیک بود روسیه

 منطقه این به اندازیدست موجبات همواره ها،گرجی

 بدون تهدیدآمیز، وضعیت این. کردندمی فراهم را

 خارجی دیگری نیروی به را قراباغ حاکمان نظر شک

 و منطقه در قوا ایجاد توازن جهتِ تا ساخت معطوف

 و یاری عالی باب از خویش حاکمیت حفظ نیز

 :Osmanli belgelerinde karabağ, 2009)مساعدت بطلبند 

 و سیاسی روابط سازیعادی خان قراباغ با .(37

 و داخلی تهدیدات عثمانی، نه فقط دولت با نظامی

 متفق یک بلکه ساخت خنثی خانات را خارجی

 اینیز در برابر رقبای منطقه ایقدرتمند فرامنطقه

 کرد.  پیدا خویش

 

نشین گیری روابط خانها و دالیل شکلزمینه. 4

  قراباغ با دولت عثمانی

پس از مرگ نادر روابط عثمانی و خوانین 

آذربایجان وارد مرحلة نوینی شد. در این برهه، 

خوانین آذربایجان بر سرِ تسلط بر اراضی، ثروت 

شان درگیر تر از همه حفظ حاکمیتطبیعی و مهم

های دائمی بودند.در قفقاز سه قدرت محلی اعنز

کردند های منطقه تالش مینشینبرای تسلط بر خان

-9930ترین آنها، ارایکلی دوم )که یکی از مهم

ق(، حاکم گرجستان، بود که تحت حمایت 9494

خان دربندی تزار قرار داشت؛ قدرت دیگر فتحعلی

ق(، خان قوبا و سومین قدرت خوانین 9984-9449)

ق( بود که هرکدام برای خود 9449-9939قراباغ )

ها نیز خوانین متحدانی داشتند. در کنار این قدرت

خان خان آوار و صادقاردبیل و امه )عمه یا عمر(

شقاقی از خوانین سراب و گرمرود، متحد و 

خان گیالنی خویشاوندِ خان قراباغ بودند. هدایت

رانی متحد خان قوبا بود که هریک در حوزة حکم

شدن به خویش تا حد چشمگیری در راستای تبدیل

فرمانروایی مسلط و مقتدر در ایالت قفقاز پیش 

تری نیز در گنجه، رفتند. فرمانروایان محلی ضعیف

شکی، شیروان، شماخی، نخجوان و ایروان حکومت 

کردند که مجبور بودند بنا به اقتضاء شرایط ، تابع می

 باشند. یکی از این سه قدرت

تعدادی از خوانین آذربایجان نیز در زمانی که در 

ایران قدرت مرکزی متمرکزی وجود نداشت، با 

ای جهت احساس نیاز به یک قدرت مقتدر فرامنطقه

مقابله و مبارزه با ادعای تجاوزکارانه خوانین مذکور 

ـ که با حمایت  و خطر ارایکلی دوم، خانِ تفلیس

ـ سعی در  ها قدرت خود را بسط داده بودروس

برقراری روابط با دولت عثمانی داشتند، تا از حمایت 

 ـ نظامی حکومت عثمانی برخوردار شوند. سیاسی

از سوی دیگر اوضاع سیاسی و نظامی عثمانی 

موجب بروز برخی تغییرات در سیاست خارجی 

در اواخر حکومت عثمانی در مرزهای شرقی شد. 

اقب م( متع9810-9801صفویان، دورة احمد سوم )

شکست دولت عثمانی از اتریش و عهدنامه 

 ;Aktepe,pasarofca,İA, 1986\ 514-522)پاسارویتز 

Aktepe, 1970, 3)مرزی ، که در تغییر سیاست برون

ها قسمت باب عالی نقش اساسی داشت، عثمانی

. اعظم متصرفات اروپایی خود را از دست دادند

و  های متعدد از روسیههمچنین آنان در پی شکست

ق/ 9978های مختلف، از جمله در سال طی پیمان

)جمال ها دادند جزیرة کریمه را به روس م شبه9881
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ها با از دست دادن . عثمانی(17-18: 9181گوگجه، 

کریمه، درصدد تحکیم حاکمیت خود در قفقاز و 

گرجستان بودند، از طرفی دولت روسیه با امضای 

)بین م 9871ق/ 9911« گیورگیوسک»قرارداد 

الحمایه ارایکلی دوم و کاترین( گرجستان را تحت

پور، ؛ صفی985-981: 9188)پورصفر، خود کرده بود 

که این برای دولت عثمانی  (14-19: 9175

ناپذیر بود، لذا کوشید تا آن قرارداد را بر هم تحمل

زند، حتی در این راستا به دولت روسیه اعالم جنگ 

 .(31: 9131)نصیری، داد 

هایی که از روسیه عثمانی پس از شکست دولت

در کریمه متحمل شد، به منظور جلوگیری از توسعة 

ها در قفقاز، تالش نمود تا با خوانین نفوذ روس

قفقاز و عشایر داغستان علیه روسیه متحد شود. از 

طرفی این خوانین و خان قراباغ،  جهت برقراری 

د روابط با دولت عثمانی به تکاپو افتاده بودن

(Mustafazade, 2004: 21-36). 

م( که دورة 9857-9311خان )علیدر دورة پناه 

ترین مسئلة نشین قراباغ بود، مهمگیری خانشکل

تثبیت حاکمیت و توسعة اراضی و درگیری با 

های ارمنی بود که این های منطقه و ملیکخان

ها ها برای اتحاد با خان قراباغ، بارها به روسملک

و حتی پای  (97-95: 9175)رافی، رده بودند مراجعه ک

های محلی مانند خان شیروان را به منطقه خان

خان اولین خان قراباغ جهت مقابله کشانده بودند. پناه

های ای سه قلعه به نامبا تهدیدهای داخلی و منطقه

م  و شوشی 9817بوالغی در م و شاه9818بیات در 

ساخت و  العبورم را در جاهای صعب9811در 

ریزی کرد. او نشین مقتدر محلی پیاساس یک خان

ای و درایت های منطقهها و پیروزیدر اثر این اقدام

شاه، برادرزادة نادرشاه، مقام خانی سیاسی، از عادل

؛ Mirzə Adıgozəl bəy, 1989: I\ 40)دریافت نمود 

. او برای مناطق مختلف از جمله (51: 9171احمدی، 

)زارع ف خود حاکم تعیین کرد اردبیل، از طر

و به علت مقابله با  (951: 9171شاهمرسی، 

خان افشار ارومی خان قاجار و فتحعلیمحمّدحسن

 که به محاصرة قلعة شوشی پرداخته بودند، موفقیت

 :Mirzə Adıgozəl bəy,C1, 2006)و شهرتش افزون گشت 

شدن برادرش خان زند بعد از کشته؛ تا اینکه کریم(48

خان افشار ارومی، از طریق دست فتحعلی به

خان خان پیشنهاد اتحاد علیه فتحعلیسردارانش به پناه

خان، خان بر فتحعلیرا داد. بعد از پیروزی کریم

خان مقام خانی و هدایای نفیس ابراهیم خلیل پسر پناه

: 9174)باکیخانف، دریافت کرد و به قراباغ فرستاده شد 

 :Çakmak, 1996؛ 939: 9171سی، ؛  زارع شاهمر403، 409

خان با احترام به شیراز خان نیز همراه کریم. پناه(86

 . (Fana, 2006: 17)رفت و آنجا فوت کرد 

خان و هم دهند که هم پناهاسناد و مدارک نشان می

خان مقام خانی را از حاکمان ایران ابراهیم خلیل

منابع کردند و تابعیت ایران را داشتند. بین دریافت 

 محلی و اسناد آرشیوی در این مورد اختالفی وجود

 پوشانی منابع در این موارد مشهود است.ندارد، بلکه هم

که مقام خانی خود  -خاندر دورة حکمرانی پناه

خانات قراباغ به  -را از عادلشاه افشار گرفته بود

شکل یک نیروی مقتدر محلی بود و تحت تأثیر 

 :Dedeyev, 2010)ر داشت جریانات سیاسی ایران قرا

. دربارة برقراری روابط سیاسی بین خانات (104

خان، نامه و قراباغ با دولت عثمانی در دورة پناه

به روابط « ددیف»مکتوبی وجود ندارد. اگرچه 

خان اشاره دارد و اقتصادی بین دولت عثمانی و پناه

داند، اما روابط سیاسی حجم این روابط را زیاد می

، بلکه روابط در )همان(و چشمگیر نیست  گسترده

 خان گسترش یافت.زمان فرزند پناه

خان، که در خان فرزند پناهدر دورة ابراهیم خلیل
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م با اقتدار بعد از مرگ پدرش به 9851ق/ 9981سال 

: 9171)جوانشیر قراباغی، ادارة خانات قراباغ پرداخت 

نشین نقدرت خا Mirzə Adıgozə bəy, 2006: I\ 48)؛ 904

روز به روز افزون گشت. توسعة روابط با امپراتوری 

عثمانی در این دوره مشهود است. در این دوره 

های قراباغ و اقدامات و مواضع و مناسبات خان

 اهداف دولت عثمانی در سه مقطع قابل ارزیابی است: 

های عثمانی و روس که الف( در زمان جنگ

انین قفقاز و خواست از نیروی خودولت عثمانی می

 آذربایجان علیه روسیه استفاده نماید.

الحمایه و تحت« گیورگیوسک»ب( بعد از پیمان  

 ها. قرار گرفتن گرجستان توسط روس

ج( هجوم آقامحمّد خان قاجار به قفقاز و قراباغ، 

 وجودآمدن یک دولت مقتدر مرکزی در ایران.و به

طبــق شــواهد و اســناد آرشــیوی موجــود، اوّلــین 

اتبات میان خانات قراباغ با دولت عثمانی به سـال  مک

ــ   خـان م ـ یعنـی ده سـال پـس از مـرگ پنـاه      9831

ایـن   .(BOA. (h.h), nr. 6748; Dedeyev, 104)گـردد  برمی

های روس ـ عثمـانی   مقطع تاریخی، دورة اوج جنگ

م( است که دولت عثمانی 9837-9881های )در سال

ود و اهـدای  کـرد از طریـق فرسـتادگان خـ    تالش می

های آذربایجان و قفقـاز را جلـب   هدایا، حمایت خان

 ,Mustafazadə)نموده و آنها را علیه روسیه متحد کند 

. این مکاتبات میان دولت عثمـانی و خـان   (333 :2010

قراباغ و با واسطة والیان مرزی عثمـانی و عمـدتاً بـا    

همان موضوع اتحاد خوانین بر علیه روسیه، اسـتمرار  

م، در اواخـر دورة  9881ایـن تـالش در سـال    یافت. 

های عثمانی و روسیه به موفقیـت نزدیـک شـد    جنگ

های دو طـرف بـرای  تحقـق    زیرا در این سال انگیزه

ــ مضـاعف    ـ یعنی اتحاد خـوانین علیـه روسـیه    آن

های گردید. از لحاظ نوع ارتباط، معموالً خوانین نامه

سـال  هـای نـواحی مـرزی عثمـانی ار    خود را به والی

کردند و آن نامه از آنجا، به همراه نامه و گـزارش  می

شـد. بـرای   والی مزبور، به بـاب عـالی فرسـتاده مـی    

هـا  بررسی نوع روابط به واکاوی متن تعدادی از نامـه 

پردازیم. در این برهه دو نامة مهم، یکی بـه زبـان   می

ترکی و دیگری به زبـان فارسـی، بـه همـراه محمّـد      

خـان بـه والـی    ابراهیم خلیلافندی، کاتب مخصوص 

چیلدر، سلیمان پاشا، فرستاده شد. درگزارش ارسـالی  

هـای محمّدپاشـا،   شود که در اثر تالشوالی، ذکر می

های آذربایجـان محقـق   والی قبلی چیلدر، اتحاد خان

خان کـه عبـارت   گشت. در نامة فارسی ابراهیم خلیل

 عربی نیز در آن موجود بود، به همراه شخصی به نـام 

خلیــل افنــدی )از علمــای داغســتان(، کــه از طــرف 

شود که خان سلیمان پاشا فرستاده شده بود، اشاره می

ــه   ــا نام ــدی، را ب کاتــب مخصــوص خــود، محمّدافن

فرسـتد. در نامـه ذکـر شـده کـه      خدمت والی مـی  به

خان( به همراه تمام خوانین آذربایجان، )ابراهیم خلیل

نجـام برسـاند   حاضر است تمام وظایف محوله را به ا

(Osmanli belgelerindekarabağ, 2009: 80-81)  همچنـین ،

شـود  در نامة والی چیلدر به باب عالی مشـخص مـی  

که یک نفر از علمای داغستان بـه نـام خلیـل افنـدی     

های آذربایجان اتحاد ایجـاد  میان خان تاتالش نموده 

گردد. در اثر تالش این فرد و والی،  میان خان قراباغ 

سبب وجـود سـربازان فـراوان دارای موقعیـت      که به

خان )که از خوانین ممتازی است و خان خوی، احمد

نامدار آذربایجان بود( سابقاً خصومت داشتند، مبـانی  

اتحاد و نزدیکی برقرار شده و از طریـق آنـان اتحـاد    

از خـوانین  (. 74-79)همـان:  خوانین ممکن شده است 

علـی سـلطان،   بیـگ،  داغستان اوسمی، خـانزاده علـی  

 دهاسکندربیگ و دیگران به همـراه  بیگ، علیسرخای

خان هستند سرباز لزگی، در معیت ابراهیم خلیلهزار 



 31های محلی ایران، سال هفتم، شمارة اوّل، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           311

های خـود را تسـلیم نمودنـد کـه جملگـی در      و نامه

خدمت دولت عالیه، اظهار صداقت و حمیت دارنـد،  

های خود را کـه  و درخواست ادای دین دارند، و نامه

اســت، نوشــته و تســلیم  یــک قســمت آن بــه عربــی

هـایی نیـز بـرای اتحـاد بـه داغسـتان       اند و نامـه کرده

ای به همراه یک نفـر  خان نامهفرستادند. ابراهیم خلیل

خان شماخی خان شیروان، آقاسیرا برای محمّدحسن

خـان، خـان قوبـا و    خـان و فتحعلـی  و به محمّدسعید

 . در ادامة نامه آمده:(74)همان: دربند فرستاده است 
های ایران و داغستان،  از نظر مراتـب و  از میان خان

خـان بـه سـبب بعضـی     اعتبار نوشته ابـراهیم خلیـل  

اسباب در این ایام کسب اعتبار نموده و خان خوی، 

احمدخان، از بقیه باالترنـد و بـرادرزادة احمـدخان،    

هــای آن خــان تبریــز و ارومیــه و نخجــوان و خــان

ــ  ــاط داش ــا ایــن خــوانین ارتب ــوم و حــوالی ب ته و ق

انـد و در ادامـه از اختالفـات قبلـی ابـراهیم      خویش

خان قبا یـادآوری شـده کـه بـا     خان و فتحعلیخلیل

در ایــن روزهــا مالقــات « خــاناوســمی»وســاطت 

)همـان:  انـد  اند و در جهت اتحاد قدم برداشـته کرده

71). 

هـا کـه  از طـرف ابـراهبم     اگر به تاریخ این نامـه 

ق/ 9977تـاریخ نامـه    خـان آمـده دقـت شـود،    خلیل

م قید شده است، در این تاریخ در منطقة قفقـاز  9881

 دو واقعة مهم اتفاق افتاده است:

الف. دولت عثمانی از روسیه شکست خورده و 

و « کوچوک قینارجه»م طبق معاهدة 9881در سال 

به موجب مادة سوم آن، استقالل کریمه را به 

 ؛ (54-59: 9181)گوگجه، رسمیت شناخته بود 

ب. طبق نوشتة منابع محلی در این تاریخ 

ها درآمده خان، حاکم آوار، بر سر حاکمیت لزگیامه

 Mirzə Adıgozəl )خان بود که برادرزن ابراهیم خلیل

bəy, 1989: I\ 167, 168). آید ها چنین برمیاز متن نامه

که دولت عثمانی با هدف جلب حمایت خوانین در 

شود خوانین اکثراً شیعه یها حاضر ممقابله با روس

خواند، از مذهب را به اتحاد بر علیه کفار فرامی

طرفی خان قراباغ که در این تاریخ، به دلیل 

خان آوار که برادر زن  یابی امههایش و قدرتموفقیت

وی بود، بر مقام و اعتبارش افزوده شده این اتحاد را 

دیگر پذیرفته، اگرچه در نامه تالشش برای  اتحاد با 

شود، اما روند حوادث نشان خوانین نشان داده می

دهد که وی با حزم و دوراندیشی به این کار می

ای دارد کارانهاندیشد و مواضع محتاطانه و محافظهمی

ترین مسئلة خان قراباغ، مقابله با )چون مهم

خان گرجستان بود( اگرچه یابی ارایکلیقدرت

دولت عثمانی را  شکست تلخ و از دست دادن کریمه

وادار کرد تا نسبت به مسئلة قفقاز بیش از پیش 

. اما اتحاد با خوانین (58-53: 9181)گوگچه، توجه کند 

م( برای 9837-9881ـ عثمانی ) های روسدر جنگ

دولت عثمانی کمک عملی و ملموسی نکرد،  پس از 

کنیم که خانات آذربایجان و اتمام جنگ، مشاهده می

م، از طرف والی چلدیر، 9885ل داغستان در سا

سلیمان پاشا، دوباره به اتحاد بر علیه تزار، فراخوانده 

شدند و برای این خانات همراه با فرامین سلطنتی، 

 ,Yüksel,1988: 28; Bilal Dedeyev)هدایایی فرستاده شد 

104 ). 

برای درک این اقدام دولت عثمانی و اهداف آنها 

هایی در داغستان ایجاد قلعه ابتدا باید اقدام تزار برای

و راهی در محل آنامور، برای رساندن سریع 

نیروهایش به گرجستان و درنهایت، تسلط بر قفقاز 

ها از این وضعیت درک که خانتوجه نمود، درحالی

روشنی نداشته و مشغول درگیری با یکدیگر بودند 

(Osmanli belgelerinde karabağ. 2009: 9) در چنین .

دولت عثمانی، با فرستادن هدایایی، سعی در  اوضاعی
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ایجاد اتحاد بین خوانین علیه روسیه را داشت که 

خان، در پاسخ به دعوت اتحاد عثمانی ابراهیم خلیل

ش، مالحسن،  یم، با ارسال وزیر خو9883در سال 

نزد سلطان عثمانی، به مقامات دولت عثمانی فهماند 

توانیم د ما میچنانچه دولت عثمانی به ما کمک نمای

 . (Bilal Dedeyev, 104)دشمنانمان را نابود کنیم 

ق/ 9971خـان بـه تـاریخ    در نامة ابـراهیم خلیـل  

ــادگی ارایکلــی9983 خــان جهــت م درخصــوص آم

الخصوص قلعة ایـروان را  هجوم به آذربایجان و علی

رساند. در ادامه آمـادگی خـود و   به اطالع سلطان می

ا جهت مقابله با تحریکات خوانین ایران و داغستان ر

شـدن مبـالن نقـدی    خان اعـالم و از فرسـتاده  ارایکلی

قدردانی نموده، خود را مطیع دستور سـلطان معرفـی   

 .((Osmanli belgelerinde karabağ, 2009: 86-88کنـد  مـی 

کـه   اتخـاذ شـد   خـان قرابـاغ در مـوقعی   این مواضع 

ان، در خموازنة قوا در منطقة قفقاز با اقدامات ارایکلی

ها بر هم خورد. خان قراباغ نیز راستای اتحاد با روس

برای گوشمالی دادن به والی تفلیس درصدد اسـتفاده  

های سیاسی و نظامی دولت عثمانی بـه ایـن   از کمک

خواستة عثمانی پاسخ مثبـت داد. دولـت عثمـانی در    

م از ابـراهیم  9881هـای سـلیمان پاشـا بـه سـال      نامه

دی صـادق یـاد کـرده اسـت     خان به عنوان عبـ خلیل

BOA. (c.hr), nr. 9076)). دهـد،  اسناد آرشیوی نشان می

تـرین مسـئلة خـوانین درگیـری بـا      در این مقطع مهم

هـای  همسایگان و عدم درک واقعی از قدرت و نقشه

ها بود. دولت عثمانی در این راستا چندین نامه روس

جلــوی  بــه همــراه هــدایا بــرای خــوانین فرســتاد و 

انات داغستان و شیروان را بر ضد اراضـی  حمالت خ

 .((Dedeyev, 105; Nəcəfli, 2002: 41خان قراباغ گرفـت  

کرد، عداوت بین خوانین را برطرف سلطان تالش می

و آنها را در جهت اقدام نظامی بر ضد تزار کاختی ـ   

کارتلی در راستای اهداف امپراتـوری عثمـانی آمـاده    

هـا بـه   طرفـی عثمـانی   . از(BOA, (h.h), nr. 377) کنـد 

خاطر خصوصیات و صداقت خان قراباغ که در ایـن  

مقطع از طرف سلیمان پاشا، والـی چیلـدر، گـزارش    

خـان قوبـا،   شـدن از آمـادگی فتحعلـی   شده، با مطلع 

ــی  حســین خــان شــکی و تعــدادی از حاکمــان محل

م( جهت یورش بـه خانـات   9881داغستان )در سال 

از ایـن تهاجمـات    قراباغ، فرامینی در جهت انصـراف 

-917: 9181)گوگچـه، برای مردم داغستان صادر کردند 

هـا،   . هدف اصلی دولت عثمانی از ایـن فعالیـت  (911

بیدار کردن و هشدار دادن بـه اهـالی قفقـاز در برابـر     

 .(915)همان: ها در قفقاز بود نیات و مقاصد روس

م سلیمان پاشا، والی چیلدر، 9871در تابستان 

ندگانی از دولت عثمانی، تحت یک هیئت نمای

رهبری خلیل افند، همراه با هدایا و ترجمة معاهده 

ها را به خان دوم با روسانعقاد یافته میان ارایکلی

سوی خوانین آذربایجان و داغستان گسیل کرد تا 

طلبانه ارایکلی خوانین مذکور را از اهداف توسعه

ها آگاه نماید؛ و در ضمن پیشنهاد دوم و روس

 ,Temizkan)مکاریِ مشترک بر ضد آنها را ارائه دهد ه

ترین مأموریت خلیل افندی، . در اصل مهم(453 :2006

تشکیل یک اتحاد نظامی میان دولت عثمانی با 

خانات آذربایجان و حاکمان محلی داغستان و بیدار 

ها و گرجیان آمیز روسهای توطئهکردن آنها از طرح

سیاسی خلیل افندی نتیجه های در منطقه بود. فعالیت

م، در شوشا، مرکز قراباغ، 9871داد و در ماه ژانویه 

هزار نفری از جنگجویان یک قوای ائتالفی هشت

تمام قبایل منطقة قفقاز جمع شدند؛ لیکن در نتیجة 

ای به ها مجددا این قوای ائتالفی نتیجهتدابیر روس

 .(Mustafazade, 2004: 21-36) بار نیاورد

م شروع به 9870ری روسیه در سال امپراتو
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استقرار تدریجی قوای نظامی خویش در منطقة قفقاز 

سازی قوا، در ظاهر به بهانة حمایت از نمود. با آماده

اهالی مسیحی منطقه به طرف قفقاز لشکرکشی کرد، 

جاییِ سریع نیروهای خود، و در این راستا، برای جابه

قی دریای سیاه های شمال شرجادة آنامور را از کناره

این اقدام  .(BOA, (h.h), nr. 339)تا تفلیس احداث کرد 

خان زند گرفت که با مرگ کریمدرحالی صورت می

م( در ایران قدرت مرکزی از هم 9881ق/ 9911)

پاشید و درگیری برای دستیابی به قدرت ادامه 

شده قدم به ها با طرح و نقشة حسابداشت. روس

ای ماده 91نامة ی یک معاهدهقدم و درنهایت با امضا

ها م،  با تزار کاختی ـ کارتلی، گرجی9871در سال 

را رسماً تحت حاکمیت روسیه درآوردند. پس از 

ها سربازان خود را انعقاد این معاهدة سیاسی، روس

با این  .(BOA. (h.h), nr. 324)در تفلیس مستقر کردند 

کم ها، موازنة قوا دوباره به نفع حااقدام روس

گرجستان تغییر کرد. خان قراباغ مجبور به تغییر 

ها از طریق تزار مواضع خود بود، از طرفی روس

هایی در نگاری و فعالیتکاختی، ارایکلی دوم، نامه

جهت تطمیع برای خانات ارسال نموده و خواستار 

تأثیرگذاری بر روی روابط آنها با دولت عثمانی 

ا به باب عالی ای که سلیمان پاششدند. در نامه

فرستاد )که در این برهه والی بغداد و بصره شده 

های الیوم از ممالک ایران خان»بود(، نوشته شده: 

« اندخان شدهگنجه و روان و قراباغ تابع ارایکلی

Osmanli belgelerinde karabağ, 2009: 105)). 

شدن حاکم گرجستان توسط تزار الحمایهبا تحت 

شده خود را ای منظم و حسابروس، وی با برنامه

 (991-990)همان: کرد به عنوان نمایندة تزار معرفی می

و سعی داشت خوانین را به اتحاد با روسیه فراخواند 

و از همکاری با عثمانی منع نماید. متن نامه نشان 

دهد که خان قراباغ در این برهه موضع خود را می

یجاد تغییر داده و از طریق خان گرجستان قصد ا

ها ها دارد. عثمانیروابط و برقراری مناسباتی با روس

با آگاهی از این اوضاع بر فعالیت دیپلماتیک خود 

م در واکنش به 9871افزودند. آنها در سال 

الحمایه قرار گرفتن تزار کارتلی ـ کاختی تحت

ها، تمامی خانات آذربایجان و حاکمان توسط روس

امی بر ضد محلی داغستان را به ائتالف نظ

هایی به ها فراخواندند. ضمناً، نامهسطلبی روتوسعه

حاکم « خانآراکلی»همراه متن قرارداد روسیه و 

گرجستان را به خوانین آذربایجان و داغستان 

ها آگاه فرستادند و آنها را نسبت به مواضع روس

کرده و به هوشیاری و دقت در کارها و اقدامات 

ها اتحاد بر ضد روس خان و متحدانش وآراکلی

. (980-911: 9153؛  نصیری، 991-990)همان: فراخواندند 

این دعوت دولت عثمانی جواب داد و در قفقاز 

ها برخی اقداماتی شروع شد. در جنوبی بر ضد روس

پاسخ به این اقدامات احمدخان دنبلی و دیگر 

خوانین، ضمن تشکر از دولت عثمانی که نیرنگ 

گوشزد کرده بودند، آمادگی خود  ها را به آنهاروس

خان اعالم را جهت اقدام مشترک برضد آراکلی

. (10-11: 9175پور، ؛ صفی997-19: 9151) نصیری، کردند 

های متقابل زیادی نوشته شد، همچنین در این نامه

ریزی قبلی و برهة حساس، در اقدامی که با برنامه

آمادگی و درخواست ساکنین منطقه همراه بود، 

)رافی، شروع به تحریک ارامنة ساکن قراباغ نمودند 

. ددیف و نجفلی تأکید دارند که (51-39: 9175

ای مناسب برای ها، ارمنیان و گرجیان را وسیلهروس

دیدند جلوگیری از نفوذ ایران و عثمانی در قفقاز می

 ای به این امر معطوف کردندالعادهو توجه فوق

(Nəcəfli, 2002: 58; Dedeyev, 105-106)ویژه . به

های ارمنیِ ساکن مناطق دیزاق، چیلبورت و ملیک

خان گلستان را به سرپیچی از اطاعت ابراهیم خلیل
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تحریک نمودند و به آنها پیشنهاد کردند یک دولت 

 ها در قراباغ تشکیل دهند.مسیحی با کمک روس

موقـع و مناسـب از   خان بـا درک بـه   ابراهیم خلیل

اوضـاع سیاسـیِ منطقـه قفقـاز، بـرای      شرایط حاکم بر 

استحکام و تقویت حاکمیت خویش و همچنین تحـت  

هـای نافرمـان و سـرکش، ابتـدا     کنترل درآوردن ملیک

ــایش گذاشــت و در مواضــع انعطــاف ــه نم ــذیری ب  پ

ها متمایل بود، با دولت روسـیه هـم   که به عثمانیحالی

 ,Nəcəfli, 2002: 58; Dedeyev)وارد مراودات سیاسی شد 

ها که تمامی حوادث منطقة قفقـاز را  . عثمانی(105-106

م، از 9871-9874هـای  کردند، در طـی سـال  رصد می

ها و هـدایای گرانبهـا   طریق والی چلدیر، با ارسال نامه

به خانات آذربایجان سعی کردند از تمـایالت خـوانین   

 .BOA, (h.h), nr. 910; BOA, (c.hr),nr)ها بکاهند به روس

2578; Yüksel, 1988:29 ;osmanli belgelerin de karabağ, 

طلبـیِ  با گـذر زمـان در برابـر توسـعه     .( 114-117, 2009

ــ نظـامی   روسیه، خان قراباغ پذیرش حمایت سیاسی 

دولت عثمانی را در اولویت سیاستِ خارجیِ خـویش  

 .(BOA.(h.h), nr. 1164) قرار داد

 ها سـبب نزدیکـی بیشـتر   اقدام غیردوستانة روس

خان به عثمـانی شـد. ژنـرال پـوتمکین،     ابراهیم خلیل

م فرمـانی  9871السلطنه ماورای قفقاز، در سـال  نایب

برای فرماندة کل قوای روسیه در قفقاز، ژنـرال پـاول   

ســـرگئویچ پـــوتمکین ارســـال و دســـتور اخـــراج 

هـای  خان از شوشی و ایجاد حکومـت ملیـک  ابراهیم

را برای شـروع  م 9871ارامنه را صادر کرد و تابستان 

؛ جوانشـیر  34-30: 9175)رافـی،  عملیات مشخص کـرد  

. همچنین ژنرال پـوتمکین در سـال   (41: 9171قراباغی، 

م سرهنگ تامارا را با سِمَت سفیر بـرای دیـدار   9871

تـرین  خـان زنـد بـه ایـران فرسـتاد. مهـم      مرادبا علی

مأموریت وی، اخذ رضایت خان زند با تشکیل یـک  

ــل  ــیِ حای ــت ارمن ــان   دول ــاغ در می ــی قراب در اراض

 :Mustafazade, 2004)های ایران و عثمـانی بـود   دولت

21-36; Dedeyev, 105).  

هـای  خان که به دقت روابـط ملیـک  ابراهیم خلیل

ها را زیر نظر داشت، ضمن ارمنی و گرجیان با روس

استحکام قلعة شوشا، بـا آگـاهی و همراهـی سـلطان     

خان دوم حمله یکلیخان خواست به اراعثمانی و امه

کند. در نتیجه، وی با گـروه کثیـری از قبایـل آوار و    

لزگی به محال بورچالو گرجستان حمله کرده و آن را 

ــة       ــوری و قلع ــد ناحیــة ل ــش کشــید و بع ــه آت ب

ــوش ــره درآورد   گوم ــه محاص ــه را ب  Osmanli)خان

belgelerinde karabağ, 2009: 141-147; Cavanşir 
Qarabaği, 2006: 141). 

دولت عثمانی، در ادامة سیاست ارسال ایلچیان 

م، با اعزام 9871خویش به منطقة قفقاز، در تابستان 

نفری به ریاست ابراهیم  30یک هیئت نمایندگان 

قفقاز را به  افندی به آذربایجان، مسلمانان منطقة

و ممانعت از پیشروی قوای روسی « جنگ مذهبی»

مک به فراخواند و همچنین پول زیادی جهت ک

خوانین فرستاد. براساس گزارش بورناشیف، نمایندة 

ها در گرجستان، ابراهیم افندی همراه خویش روس

کیسه طال و سکه جهت توزیع میان حاکمان  10

. (Aliyev, 1997: 173)آذربایجان و داغستان آورده بود 

را آمیز بود، چسفر ابراهیم افندی در منطقه موفقیت

راباغ با والی چلدیر، خانات شکی، خوی و ق که

اتفاق نظامی تشکیل داده و در مبارزه برعلیه 

 ها وعدة همکاری دادند.تجاوزکاری روس

تبـار کـه در قرارگـاه    ارمنی (Yakovlevیاکولف )

م، 9871کـرد، در سـال   قوای روسی قفقاز خدمت می

ــ   ــویش جمع ــالی خ ــزارش ارس ــن از  98اً از در گ ت

کنـد کـه از جانـب    حاکمان قفقاز و آذربایجان یاد می

انـد.  هایی را دریافت کـرده دولت عثمانی هدایا و نامه

خـان نیـز یـاد کـرده     در بین اینها، از نام ابراهیم خلیل
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، دولت عثمانی به هریک ویهای است. برطبق نوشته

هـزار پـول اشـرفی طـال،      900الـذکر  از خانات فوق

 .((Mustafazadə. 2010: 145و خز فرسـتاده بـود   ساعت 

شـان را از  تعداد زیادی از خانات آذربایجان حمایـت 

این دعوت دولت عثمانی ابـراز کردنـد. بـا گسـترش     

روابط خانـات قرابـاغ بـا دولـت عثمـانی در فوریـه       

ای بـه ابـراهیم   م، سلطان عثمانی با ارسال نامـه 9878

ت آذربایجان و خان قراباغی همچون دیگر خاناخلیل

حاکمان داغستان خواستار اقـدام نظـامی علیـه قـوای     

ــا روســیه شــد    ــگ ب ــوع جن روســی در صــورت وق

(BOA.(n.h.d), nr: 9, 221-222)  خـان از  . ابـراهیم خلیـل

خان، خواسـت بـه گرجسـتان یـورش     برادرزنش، امه

ببرد و در بازگشت وارد قلمرو عثمانی شد و با والی 

در والیـت آخسـقه مسـتقر    چلدیر، سلیمان پاشا، که 

 :osmanli belgelerinde karabağ, 2009)بود، دیـدار نمـود  

141-147; Temizkan, 2006: 453- 454). ــه ــای در نام ه

 ارسالی آمده:  
انـد کـه حـدود    جاسوسان قابل اعتماد ما گزارش داده

ــی  95 ــه    45ال ــتانی ب ــربازان داغس ــر از س ــزار نف ه

س کـه قـادر بـه    خان حمله کرده، و خان تفلیارایکلی

مقاومت در برابر آنان نشد بـا نیروهـای روسِ همـراه    

ها نیز، پس از خود تا ناحیه لوری فرار کرد. داغستانی

آنکه مدتی تفلـیس را در محاصـره گرفتنـد، آنجـا را     

غــارت و ســپس تــرک کردنــد. بیشــتر قبایــل قــزاق، 

دمیرچی، حسنلو و بوزچلو که از مردم تفلیس بودند، 

ات متـأثر شـده، برخـی از طریـق دره     از این اغتشاشـ 

ای نیـز از طریـق اابـادان بـه     چپچک به قراباغ و عـده 

ای نیـز بـه خـدمت والـی     ایالت ایروان گریختند، عده

ها از والی درخواست توپ چلدیر درآمدند. داغستانی

و تفنگ کردند . . . شماری نیـز از طریـق سـاحل بـه     

ل بـود  ایالت قارص آمدند، اما والی کـه مـردد و دود  

نتوانست کمک شایانی به اینهـا بکنـد. والـی در ایـن     

)گوگچـه،  مورد سیاست ناپایـداری در پـیش گرفـت    

 .(Temizkan, 2006: 454-455؛ 908-901 :9181

مواضع خان قراباغ در این برهه، همراهی با خـان  

هـا بـود و   هـا در حملـه بـه گرجـی    آوار و داغستانی

در این مقطـع  هایی به سلطان فرستاده شد که گزارش

بین سلیمان پاشا، والی عثمـانی در چیلـدر، و حـاکم    

گرجستان دوستی و روابطی برقرار شده و خوانین از 

 ,osmanli belgelerinde karabağ)این امر شکایت کردند 

. سلطان عثمانی دستور تحقیـق صـادر   (164-165 :2009

کـه فرصـت   ای نرسـید، درصـورتی  کرد اما به نتیجـه 

ها بـا خـوانین   ها و لزگیتحاد داغستانیطالیی برای ا

آذربایجان و قفقاز به همراه دولت عثمانی برای فـتح  

گرجستان از دست رفت و دلیل آن سیاست ناپایـدار  

ها و ضعف والی چیلـدر بـه خـاطر تـرس از     عثمانی

. امـا  (999-990: 9181)گوگجه، ها بود درگیری با روس

زمین هـا در تصـرف سـر   ناپـذیر روس اشتهای سیری

نشین قوبا بـه  قفقاز و تحرکات گرجیان و مسئلة خان

م منجر شـد  9819-9878جنگ دوم روس و عثمانی 

ــال  (987-983)گوگجــه،  ــانی در س ــت عثم ، در حکوم

ها خواسـتار اسـتفاده   م در آستانة جنگ با روس9878

از قوای خانات آذربایجان شدند. سـلطان عثمـانی بـا    

یجـان را بـر ضـد    ارسال فرامینی تمامی خانـات آذربا 

دشمن مشترک دعوت به مبارزه نمود. در جواب این 

اقــدام ســلطان عثمــانی، تعــدادی از ســفرای خانــات 

منطقه بـا آمـدن بـه نـزد پاشـاهای سـرحدی دولـت        

ــداقت  ــاداری و ص ــانی، وف ــه  عثم ــبت ب ــان را نس ش

  .(BOA,(h.h), nr. 1164)حکومت عثمانی ابراز کردند 

خان دو اهیم خلیلم ابر9871برطبق اسناد در سال 

نفر از سفرای خـویش را بـه والیـت ارزروم گسـیل     

که در مورد نحوة اتخـاذ   (BOA,(h.h), nr. 6549)داشت 

ــ گرجـی بحـث     تدابیر علیه همکاری نظـامی روس 

م آمـده کـه طبـق    9877ای بـه تـاریخ   گردد. در نامـه 

دستور صدراعظم، بـه علـت روابـط خـان شوشـا و      
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ر، خـان قرابـاغ بـه سـمت     قراباغ با خان دربنـد و آوا 

و خـان آوار بـرای جنـگ بـه سـمت      « قوبـان »ناحیه 

 osmanli belgelerinde)تفلــیس فرســتاده شــده اســت 

karabağ 2009: 162-163)     در نامـة دیگـری بـه تـاریخ .

خـان  م آمده اگر کمک نظامی به ابـراهیم خلیـل  9810

های همراه وی بـه روسـیه گـرایش پیـدا     نرسد، خان

هـا در  کالت زیادی برای داغستانیخواهند کرد و مش

. قبایـل در جنـگ   (980-935)همـان:  آید آناپا پیش می

هـای چشـمگیری بـه دسـت     هـا پیـروزی  علیه روس

آوردند، اما برای ادامـة مبـارزه نیـاز بـه تسـلیحات و      

ها به آن تأکیـد شـده   تدارکات داشتند که در متن نامه

است، اما به علت تعلـل در رسـاندن مهمـات، عـدم     

دبیر و سستی فرمانده عثمانی و در نهایت پناهندگی ت

هـا بـه خـاطر تـرس از خشـم سـلطان،       وی به روس

ها در این نبرد شکست خوردنـد و جنـگ بـا    عثمانی

ای در هشـت مـاده   و  با امضای معاهده« یاش»پیمان 

. در (497-498)گوگجـه:  به پایان رسید  9819در اوت 

در امــور هــا تعهــد کردنــد کــه ایــن پیمــان عثمــانی

گرجستان دخالت نکنند و از تعرض قبایل به روسـیه  

. ضــمناً (498)همــان: و گرجســتان جلــوگیری نماینــد 

خـان قوبـا   ها با بستن اتفاق نظامی بـا فتحعلـی  روس

تالش کردند نفوذ خود را بر منطقه افزایش دهند کـه  

این امر حکایـت از ضـعف دولـت عثمـانی داشـت.      

مناسـبات خانـات   آگاهی خان از ایـن وضـعیت، بـر    

قراباغ با دولـت عثمـانی تـأثیر بـدی گذاشـت. ایـن       

تـر  عوامل سبب گردید تا خانات آذربایجـان محتـاط  

هـای  باشند؛ در نهایت، در این دوره اگرچه در جنـگ 

این مرحلة روس ـ عثمانی میـزان همراهـی و کمـک     

نظامی خان قراباغ به دولت عثمانی مشخص نیسـت،  

خان قراباغ متحد آنهـا بـود    اما دولت عثمانی از اینکه

 :Gokçe, 1972) کـرد  احساس رضایت و خرسندی می

هـا و مواضـع خـان    . در بررسی اهـداف عثمـانی  (10

قراباغ در این برهـة زمـانی، الزم بـه ذکـر اسـت کـه       

براساس اسـناد، تـوان خـان قرابـاغ پـس از رسـیدن       

ها افزایش خان به قدرت و تسلط وی بر داغستانیامه

د توجه ویژه سلطان عثمانی قرار گرفـت.  یافت و مور

ها ایجاد اتحاد بین خـوانین و اسـتفاده   اهداف عثمانی

هــا، همچنــین ممانعــت از از نیــروی آنهــا در جنــگ

هـا بـود؛ امـا در ایـن برهـة      گرایش خوانین به روس

زمانی مواضع خان قراباغ متغیـر بـود. پـس از پیمـان     

ــین روس ـ گرجســتان و الحــاق    « گیورگیفســک» ب

خـان تـالش کـرد بـه     رجستان به روسـیه، ارایکلـی  گ

بـودن زمینـه و همراهـی     منطقه تسـلط یابـد. فـراهم   

های ارمنی با این طرح و نقشة مشـترک روس،  ملیک

حمله به قراباغ و اخـراج ابـراهیم    ارمنی و گرجی در

خان )کـه بـه دلیـل درگیـری روس ـ عثمـانی        خلیل

دولت  عملی نشد(، خان تالش کرد از طریق اتحاد با

عثمانی توازن قوا را برقـرار کنـد و بـه همـراه دیگـر      

خوانین علیه این پیمان، همراه دولـت عثمـانی اقـدام    

خـان آوار )بـرادرزنش( خواسـت بـه     نماید و از امـه 

ــام     ــد، هنگ ــة بع ــد. در مرحل ــه کن ــتان حمل گرجس

های روس ـ عثمانی به همراه دیگر خوانین کـه   جنگ

به همراه برادر زنش کردند، تحت فرمان وی اقدام می

هـا و  نشین قبـان، بـرای نبـرد بـا روس    به سمت خان

هـایی نیـز کسـب    ها، فرستاده شـد و موفقیـت  گرجی

کردند، اما به دلیل نرسیدن نیـرو و تـدارکات کـافی،    

کاری از پیش نبردند. در مرحلة دوم، حملة خان آوار 

به گرجستان، به دلیل عدم همراهی والی چیلدر، مؤثر 

. بعـد از شکسـت عثمـانی، خـان مواضـع      واقع نشـد 

هـا  ها اتخاذ کرد و عثمـانی تری نسبت به روسمالیم

نیز طبق معاهدة یاش از مداخله در امور منطقـه منـع   

 شدند.
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. ظهور آقامحمّدخان قاجار در قفقاز و تأثیر آن 5

خان و مناسبات وی با بر مواضع ابراهیم خلیل

 دولت عثمانی

ها ای تجاوزکارانه روسهدر اثنای برنامه و نقشه

در قفقاز، در ایران نیز نزاع بر سر قدرت ادامه داشت. 

خان قبا براساس اسناد آرشیو عثمانی قصد فتحعلی

داشت به همراه خوانین دیگر یک نفر از نسل شاهان 

ایران را به پادشاهی ایران برساند. خان قراباغ و 

خان تبریز و احمد خان خوی و خان  خداداد

کنند و برای و دیگران باهم مشورت می نخجوان

فرستند و خان خوی و قراباغ در خان قوبا پیک می

گذاشتند و مشورت این باره با هم جلساتی می

-Osmanli belgelerinde karabağ, 2009: 118)کردند می

 .(493: 9174باکیخانف،  120

در سند و گزارش دیگری مربوط به سال  

خان گرجستان  ایکلیم آمده که ار9873ق/ 9400

سودای تسلط بر کل ایران را در سر دارد و در این 

 Osmanli)ریزی بود راستا در تدارک نیرو و برنامه

belgelerinde karabağ, 2009: 133-134)های . دولت

هایی داشتند، اروپایی نیز برای ایران برنامه

ها در قفقاز ها که مخالف پیشروی روسفرانسوی

دوفریر را به ایران فرستادند. وی در بودند، کنت 

برگشت به فرانسه، گزارشی از وضعیت ایران در 

ق تهیه و به پادشاه تقدیم کرد. در این گزارش 9400

به نفوذ سیاسی، نظامی و معنوی احمدخان خویی 

اشاره و پیشنهاد کرد که بهتر است دولت فرانسه با او 

دخان وارد مذاکره شود و از وی در مقابل آقامحمّ

حمایت کند تا او بتواند تمام ایران را زیر لوای خود 

. در چنین (919: 9144؛ صدر، 911: 9187)ریاحی، درآورد 

ای آقا محمّدخان قاجار، با غلبه بر وضعیت آشفته

خان زند، در تدارک لشکرکشی به سوی لطفعلی

تهدید خان قاجار،  شدن ظاهر با آذربایجان افتاد.

درصدد  نیت و اقتدار خویش،برای حفظ ام خوانین

به  خانخلیل ابراهیم. نظامی برآمدند اتفاق ایجاد یک

دو کار مهم دست زد: اول اینکه از لحاظ مواضع 

 به شروع ای با تغییر موضع صددرصد،منطقه

ائتالف  جهت منطقه خوانین با سیاسی مذاکرات

 راستا، همین در. نمود خان قاجار ضد نظامی بر

دوم،  ارایکلی گرجستان والیِ با را مناسبات خود

 وزیرش، مالپناه و نموده احیا دشمن و رقیبش

فرستاد و  تفلیس تدارک این امر به جهت واقف، را

 ;Dedeyev, 106)خطر خان قاجار را ابالغ کرد 

Aslanov, 2011; 7).  در مرحلة بعدی، برای ایجاد توازن

قوا در برابر خان قاجار، کوشید پای عثمانی را به 

میدان بکشاند. در چندین نامه که از طرف ابراهیم 

خان و دربار عثمانی رد و بدل شده نکات خلیل

مهمی مشهود است: اول اینکه از عثمانی در برابر 

هجوم آقامحمّدخان یاری خواسته شده و برای 

تحریک عثمانی، در نامه نوشته است که در ایران یک 

اباغ، ایروان نفر قزلباش ظاهر شده و قصد حمله به قر

 ,Osmanli belgelerinde karabağ  )و گرجستان را دارد 

. در نهایت از (4-9: 9133نصیری، ؛ 170-171 :2009

دولت عثمانی درخواست کرده که در صورت حملة 

خان قاجار، ایالت و عشایر قراباغ را پناه دهند. وی 

خان ایروانی )خان ایروان( در واکنش همراه با محمّد

تهدیدآمیز آقا محمّدخان قاجار، از دولت  به نامة

 .BOA.(h.h),nr))عثمانی خواستار حمایت نظامی شد 

8488; Dedeyev: 106). 

زدن به اما دولت عثمانی که به فکر ضربه

ها، به دست یک قدرت دیگری افتاده بود، به روس

خان و خان و امهدرخواستِ یاریِ ابراهیم خلیل

داد. خان قراباغ، به رغم خوانین دیگر پاسخ مبهمی 

شدن در اتحاد نظامی خانات آذربایجان علیه داخل
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آقامحمّدخان، با اطالع از هجوم ارتش ایران به قراباغ، 

م، با نوشتن نامه، از 9815یک بار دیگر در ماه مه 

. ((BOA. (h.h), nr. 6748)دولت عثمانی مساعدت طلبید 

منطقه، ها در مقابل هجوم لشکر ایران به عثمانی

های مکرر خانات مداخله نکرده و در برابر درخواست

برای کمک نظامی نیز سیاست دوگانه اتخاذ کردند. 

تنها به یک درخواست خان قراباغ جواب داده و به 

ایالت و عشایر فراری از مرز عثمانی اجازه عبور و 

 اسکان در والیت سرحدی داده شد.

جاعت در مرحلة اوّل حمله، منابع محلی از ش

کنند که خان قراباغ و ویرانی سد خداآفرین یاد می

محاصرة قلعة شوشا برای لشکر ایران حاصلی 

نداشت و با وساطت یک دوستِ مشترک، خان 

قراباغ اطاعت از آقامحمّدخان و پرداخت خراج را 

پذیرفت. خان قاجار نیز به سمت گرجستان حرکت 

باد  ، گرجستان را به«خانآراکلی»کرد و با شکست 

شدن فصل زمستان در منطقه غارت سپرد و با نزدیک

ها در ایالت خراسان، خان قاجار و وقوع طغیان

)بهمن میرزا قاجار، نشینی از منطقه شد مجبور به عقب

. (88-84/ 9: 9110؛ سپهر، 444: 9174؛ باکیخانف، 75: 9171

در این مرحله دولت عثمانی حرکات خان قاجار را 

سبت به قدرت و توان وی تحت با شک و تردید ن

نظر داشت. آقامحمّدخان بعد از بازگشت به ایران، 

گذاری کرد و سلسلة ق، در تهران تاج9490در سال 

قاجاریه را بنیان نهاد، اما پس از آمدن نیروهای روس 

به منطقه، خان قاجار آمادة حمله به قفقاز شد. در 

 تمحمّدخان قاجار، وضعی آستانة دومین حملة آقا

 طاعون بیماری و قحطی بود و بحرانی خانات قراباغ

 سکنه بیشتر این رو، از کرد؛می آنها بیداد اراضی در

ابراهیم  شدند. هایشانخانه ترک به مجبور قراباغ

خان قراباغی، در نامه ارسالی خویش به وزیر خلیل

م، با یادآوری 9811ق/ 9401اعظم عثمانی در سال 

دولت عثمانی، از نیات سال خدمت به  40بیش از 

خان در آینده مبنی بر عبور اقدامات نظامی آقامحمّد

وی از رود ارس برای هجوم بر قلمرو وی خبر داد و 

 Osmanli )از سلطان عثمانی یاری خواست 

belgelerinde karabağ, 2009: 170-171 ،9: 9133؛ نصیری-

خان موفق به دریافت . این بار هم ابراهیم خلیل(4

از جانب دولت عثمانی نگردید. در حملة خان کمک 

خان پس از شبیخون قاجار به شوشا، ابراهیم خلیل

قراوالن ایران و درگیری با لشکر قاجار، به پیش

درنهایت به دلیل نرسیدن نیرو و کمک از دولت 

عثمانی مجبور به فرار شد. اما با قتل ناگهانی 

ذیحجه  49آقامحمّدخان قاجار در روز شنبه 

ق، در حوالی قلعه شوشا به دست غالمان 9499

)خاوری خود، مجدداً خان قراباغ به شوشا بازگشت 

 .(15: 9170شیرازی، 

در بررسی اهداف دولت عثمانی، در این مقطع  

به چند نکته باید توجه نمود: اوّل اینکه مطابق 

ها حق مداخله در مصالحه عثمانی و روسیه، عثمانی

داده بودند و قادر به کمک به امور قفقاز را از دست 

-443)گوگجه، خانات قفقاز و حتی داغستان نبودند 

ها در ؛ دوم اینکه عثمانی(BOA.(h.h),nr. 6448 ؛ 447

ها به تازگی این مقطع از درگیری و جنگ با روس

خواستند وارد نزاعی دیگر رهایی یافته بودند و نمی

ه حمله ؛ و سوم اینک(BOA. (h.h), nr. 6448).گردند 

خان قاجار به سمت قفقاز و ضربه به متحد روسیه، 

ها بود و در نهایت یعنی گرجستان، خوشایند عثمانی

آنان، به علت داشتن پیمانی پنهانی با قاجارها علیه 

توانستند مداخلة مستقیم بنمایند. برطبق ها، نمیروس

 گفته ددیف و اسناد آرشیوی 
در یک وضعیت ها، در اواخر قرن هیجدهم، عثمانی
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انفعالی قرار داشتند و فقط با دادن وعده و دعوت 

ها، تنها کارشان این ها به جهاد علیه روسداغستانی

آوری بود که از طریق والیان سرحدی خویش به جمع

اطالعاتی از اوضاع سیاسی خانات آذربایجان و قفقاز 

 ,BOA. (h.h), nr. 910; BOA. (c.hr.)) کردندبسنده می

nr. 9076, Dedeyv, 2009: 106-107؛)  
های قراباغ و ایروان، به های خانلذا در پاسخ نامه

آنها اطالع داده شد که چون دولت عثمانی در حال 

برد و آقامحمّدخان حاضر با ایران در صلح به سر می

مابین باشد، نیز دست به اقدامی که مغایر با صلح فی

به مداخله نزده است بنابراین دولت عثمانی حاضر 

نظامی در حوالی مرزهای ایران و عثمانی نیست 

(Cevdet Paşa, 1296: VI\ 204). 

همچنین دولت عثمانی برطبق قرارداد یاش با  

ها، از اتخاذ سیاست فعال در منطقة قفقاز روس

لذا ( Rifat, 1995: 70-71)جنوبی محروم شده بود 

ها تکاپوهای نظامی آقامحمّدخان را برای عثمانی

ها در منطقة قفقاز جنوبی تحت فشار گذاشتن روس

نگریستند. براساس توافق قاجارها با با دیده مثبت می

، آقامحمّدخان موفق به دریافت «باب عالی»

هایی مبنی بر کمک از سوی دولت عثمانی شد وعده

(Mustafazadə, 2002: 238-239; Dedeyv, 2009: 106-107) ؛

ها که عثمانیم، هنگامی9815که در تابستان سال چنان

احساس نمودند آقامحمّدخان با کمبود و مشکل 

ارزاق مواجه شده است، با فرمان سلطان عثمانی، 

پاشاهای سرحدی به قشون وی مقدار زیادی گندم، 

روغن، اغنام و احشام و غیره کمک نمودند. 

های دولت عثمانی، آقامحمّدخان نیز در عوضِ کمک

هرکدام از پاشاهای مرزی هم تن و به  50به سلطان 

 ,Mustafazadə) تعداد زیادی اسرای گرجی فرستاد

2004: 21-23; Dedeyv, 2009: 106-107). 

اتخاذ مواضع انفعالی از سوی دولت عثمانی در  

قبال لشکرکشی خان قاجار به منطقه قفقاز و عدم 

خان در حمایت از خان قراباغ و همچنین مرگ امه

مابین تأثیر گذاشت. این سبات فیم، در منا9700سال 

امر، به دور شدن تدریجی خان قراباغ از دولت 

عثمانی منجر شد. خان قراباغ در این مرحله به ایران 

روی آورد و مناسبات خوبی با دولت ایران داشت و 

حتی دختر خان قراباغ، آغاباجی، به عقد فتحعلی شاه 

خود،  درآمد و روابط فیمابین بهبود یافت. خان پسر

خان، را به رسم گرو نزد فتحعلی شاه فرستاد ابوالفتح

رغم پیگیری های ایران و روس، علیو در جنگ

سیاست محتاطانه، به عباس میرزا یاری رساند. با این 

های بعدی زمینة نزدیکی خان قراباغ به حال رویداد

روسیه را فراهم آورد. حضور قوای نظامی روس در 

ترین رویداد سط سیسیانف مهممنطقه و فتح گنجه تو

در این میان بود. سیسیانف پس از حضور در گنجه، 

نامه تهدید آمیزی برای خان قراباغ فرستاد و او را به 

اطاعت فراخواند. از سوی دیگر دربار ایران به جای 

خان، مرتکب یک اشتباه حمایت از ابراهیم خلیل

ایران سیاسی شد و از فرزند خان، که اکنون در دربار 

بود، حمایت کرد. این امر موجب شبهه و ترس خان 

اقتدار  و حکومت حفظ قراباغ، جهت شد. خان

 و روسیه روی آورد ایران، به مقابل در خود داخلی

 دولت، آن ظاهری از خواست با اظهار متابعت

ها با تهدید و ولی روس .موقعیت خود را حفظ کند

با معاهده م 9705تطمیع، خانات قراباغ را در سال 

 ,Kocabaş) تحت سلطة خود درآوردند« کورگ چای»

1989: 138-139; Mahmudov, 1996: 365-367). 

خان، با وجود پذیرفتن حاکمیت ابراهیم خلیل 

روسیه، با پشیمانی از این اوضاع، درصدد تغییر 

ای به دیدار عباس میرزا مواضع برآمد و فرستاده

. ارامنه به اعزام کرد و وضعیت را گزارش نمود
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ها از طریق دختری عنوان ستون پنجم و متحد روس

خان، نوة خان که معشوقة خان قراباغ بود و جعفرقلی

قراباغ، این موضوع را به مقامات روس گزارش 

دادند. قبل از رسیدن نیروهای عباس میرزا از اردبیل 

ها از طریق اتحاد عباس میرزا و خان و اخراج روس

خان، همراه با هفده نفر از خلیلقراباغ، ابراهیم 

م قتل عام شدند 9703خاندان و فرزندانش، در سال 

نشین قراباغ به پایان رسید. و عمالً حیات خان

خان چند صباحی از طرف تزار بر هرچند مهدیقلی

نشین تسلط یافت، اما با گرایش وی به ایران، خان

بعد از شکست ایران از روسیه، به دستور تزار، به 

 نشین خاتمه داده شد. یات خانح

 

 . نتیجه6

قتل نادرشاه فرصت مناسبی برای نیروهای گریز 

از مرکز فراهم نمود تا به اداره مناطق تحت نفوذ 

خود بپردازند که در این مقطع از تاریخ به عنوان 

نشین شدند. خاننامیده می« خانات»یا « نشینخان»

یافته در قفقاز نشین تشکیلقراباغ یکی از چندین خان

و جزو قدرتمندترین آنها بود که در این برهه به دلیل 

نبودن قدرت مرکزی مقتدر در ایران، و اتحاد با 

خان آوار و خوانین «امه»خوانین دیگر و وصلت با 

اردبیل و سراب، قدرتش افزون شد و مواضع 

مقتدرانه در حوادث داشت. از طرفی امپراتوری 

ه از تاریخ، دوره ضعف خود عثمانی، که در این بره

های متمادی در اروپا کرد، پس از شکسترا طی می

و جنگ با روسیه تزاری، از دست دادن حاکمیت 

ارضی خود، توجه خویش را بیش از پیش به طرف 

قفقاز معطوف نمود تا با استفاده از نفوذ معنوی و 

تاریخی خویش و آگاه نمودن این خوانین از خطر 

ا، خوانین آذربایجان را زیر یک هروزافزون روس

لواء، تحت فرمان خویش درآورد. از این طریق، هم 

ها جلوگیری نماید و از از گرایش خوانین به روس

نیروی آنها استفاده نموده و خوانین آذربایجان را 

علیه روسیه تزاری متّحد نماید تا جلوی پیشروی 

 ها را در قفقاز بگیرد. روس

راباغ و اهداف دولت دربارة مواضع خان ق

عثمانی، چند نکته نمایان است. اینکه این مناسبات 

های در چند مقطع بررسی شد: اوّل در زمان جنگ

ها از روس و عثمانی در منطقه قفقاز و تالش عثمانی

طریق والیان مرزی برای ایجاد اتحاد بین خوانین و 

استفاده از نیرویِ خوانین در جنگ؛ دوم، بعد از 

نشین گرجستان به و الحاق خان« گیورگیفسک»پیمان 

روسیه و تغییر موازنه قوا در منطقه؛ مرحله سوم 

 دورة قاجاریه. 

ترین دهد مهماسناد و مدارک آرشیوی نشان می

دغدغه خان قراباغ از ایجاد مناسبات با امپراتوری 

ساختن عثمانی، حفظ قدرت محلی خویش و خنثی

بود. مواضع این  تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی

خانات در برابر دولت عثمانی روند پایدار و مستمر 

 پذیر و متغیر بود. تنهانداشت بلکه سیاست انعطاف

خان قراباغ، همچون سایر خوانین قفقاز ـ که  هدف

دچار اختالف و تفرقه درونی در مناسبات محلی 

های خان مقابل در حفظ حاکمیت خود بودند ـ

 و بود ر به هر قیمت ممکنهای دیگمحلی و دولت

 و عثمانی، ایران طرفین از یکی هرگاه حال عین در

 دید،می برتر قفقاز در قدرت معادالت در را روسیه

  .کردمی ظاهری اطاعت اظهار دولت آن به نسبت

های دولت عثمانی در همچنین اهداف و سیاست

نشین قراباغ، یک سیاست پایدار و باثبات قبال خان

شد. مقاطع مختلف دچار تغییر می نبود و در

-9837های روس ـ عثمانی )همچنین جنگ
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م( باعث شد خوانین برای مقطعی اختالفات 9881

خود را کنار گذاشتند، اما گزارشی مبنی بر درگیری 

خان قراباغ با دولت عثمانی در دست نیست. این 

جنگ با شکست عثمانی و از دست رفتن کریمه 

بعدی، پس از الحاق پایان یافت. در مقطع 

رغم ارسال مکاتبات و گرجستان به روسیه، علی

هایی مبنی بر ارسال ایلچیان مدام و دادن وعده

ها هیچ تجهیزات نظامی به خان قراباغ، این وعده

توان گفت دولتمردان وقت عملی نشد. در واقع، می

ها به طور علنی و عثمانی به سبب ترس از روس

-از خوانین حمایت نمی آشکار در منطقه قفقاز

کردند. وجود چنین رفتارهای سیاسی از هر دو 

طرف منجر بدان شد که روابطشان از حد ارسال 

و همکاری محدود، دادن  ایلچی و هدایا و مکاتبه

ها تجاوز نکند. حکومت وعده و وعید در جنگ

عثمانی فقط به حمایت معنوی یا راضی نگهداشتن 

فرامین بسنده کرد. علت  آنان از طریق دادن هدایا و

اتخاذ چنین تصمیم ناپایداری از جانب دولت 

عثمانی، این بود که دولت عثمانی بیشتر از خان 

تفلیس، از روسیه هراس داشت تا  این مسئله بهانه 

و دستاویزی برای آغاز جنگ نشود. مضاف بر 

م 9814اینکه، دولت عثمانی برطبق معاهده یاش 

هیچ دستاویزی در مقام  متعهد گردیده بود که به

تعرض به سرزمین خان تفلیس برنیاید و موظف 

گردیده بود در صورتی که تعرضی هم به خاک 

تفلیس صورت گیرد، از آن جلوگیری کند. دومین 

علت عدم موفقیت دولت عثمانی در منطقه قفقاز 

این بود که دولت عثمانی که از یک طرف خوانین 

روسیه، ایران و آذربایجان و داغستان را علیه 

کرد و از گرجیان تحریک و تشویق به جنگ می

های روس و ایران طرف دیگر هنگامی که دولت

رغم شدند، علیعلیه مردم این منطقه وارد جنگ می

طومارهایی که خوانین منطقه برای دریافت کمک 

فرستادند، از کمک عملی و برای دولت عثمانی می

مر سبب سلب کرد که این اواقعی خودداری می

تدریجی اعتماد آنان از دولت عثمانی گردید. 

دولتمردان عثمانی به خاطر برهم نزدن احکام صلح 

با روسیه در واقع هیچ کمکی به خوانین منطقه 

ثباتی را در پیش گرفتند. این ننمودند، و سیاست بی

اعمال و رفتار حکومت عثمانی، سبب کاهش اعتماد 

ن و داغستان به دولت و اطمینان خوانین آذربایجا

 عثمانی شد.

نامه یاش حکومت عثمانی را در واقع، موافقت

رسماً از دخالت علنی در منطقه قفقاز دور ساخته 

بود، بنابراین دولتمردان عثمانی با اتخاذ سیاست 

شان زدن به منافع دشمن دیرینهخاصی برای ضربه

ها( به دست یک قدرت دیگری افتادند، از )روس

هم لشکرکشی قوای ایرانی به سمت  این جهت

کردند. اما در قفقاز جنوبی را مثبت ارزیابی می

جواب استمداد خان قراباغ، جهت مقابله با قوای 

ایرانی رفتار دوگانه از خود نشان دادند. چرا که 

اختالف با آقامحمّدخان قاجار، برای دولت عثمانی 

در آن برهه تاریخی مناسب نبود. به همین دلیل، 

دولت عثمانی تکاپوهای نظامی آقامحمّدخان را 

ها در منطقه قفقاز برای تحت فشار گذاشتن روس

 دولت نگریستند. ناتوانیجنوبی با دیده مثبت می

 روسیه با مقابله و قفقاز در نفوذ اعمال در عثمانی

 و قفقاز خوانین بین متقابل همکاری نبود و تزاری

 طلبانهوسعهتهای سیاست برابر در عثمانی دولت

 هاروس به دست قفقاز منطقة افتادن به روسیه

 .شد منجر
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