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محلی مهم و تأثیرگذار در تحوالت منطقه  هایخاندان جوانشیر از خاندان

دنبال مرگ نادرشاه افشار و ضعف نظارتی حکومت زندیه و قفقاز بود که به

به پشتوانه قدرت نظام ایلی در قراباغ شکل گرفت. این خاندان از بدو 

شان تأسیس به اقتضای زمان و شرایط سیاسی برای حفظ حکومت محلی

های برتر پیرامونی کردند. الگوی بقاء دولتاقدام به برقراری مناسبات با 

گرایی مستقل در قبال سیاست تهدید و الحاقسیاسی و حفظ حکومت نیمه

ترین چالش فراروی این خاندان در مناسبات حکومت مرکزی ایران، مهم

م( با 7081-7112 /ق7227-7711 :خان جوانشیر )حکخلیلابراهیم

متفاوت آن دو حکومت، بنای  حاکمان قاجاری بود. اهداف و رویکرد

زا و خصمانه شکل داد. با عنایت به این مسئله، این مناسبات دوجانبه را تنش

گویی به چرایی و علل اختالف مناسبات آن دو قدرت تحقیق در پی پاسخ

ها مبین آن است که در مناسبات های محلی و مقتدر است. یافتهبا ماهیت

مت قاجاریه چند عامل مهم موجب ترس آمیز خاندان جوانشیر با حکوتنش

ترین آن ها شده است. مهمو رویگردانی این خاندان از دولت ایران به روس

ها عبارت بود از تهدید موجودیت سیاسی حکمرانی قراباغ از جانب مؤلفه

خان بر مقام دولت ایران و رقابت درون خاندانی بین فرزندان ابراهیم

های برتر چون دولت روسیه به پای قدرت حکمرانی قراباغ و کشیده شدن

گیری از منابع این مسئله. این پژوهش به روش تحقیقات تاریخی و با بهره

نگاری محلی قراباغ سعی دارد مناسبات خاندان مورخان قاجاری و تاریخ

خان جوانشیر را جوانشیر با حکومت قاجاریه در دورة حکمرانی ابراهیم

 واکاوی نماید.
  

خان قراباغی، حکومت خاندان جوانشیر، ابراهیمها: کلیدواژه

  قاجاریه، قفقاز.

The Javanshir family was one of the most important and 
influential local families in the developments in the 
Caucasus region, which was formed following the death of 
Nader Shah Afshar and the weak control of the Zand 
government and with the support of the tribal system in 
Qarabagh. From the beginning, the dynasty established 
relations with the superior peripheral governments in 
accordance with the time and political conditions to 
maintain their local government.The pattern of political 
survival and preservation of the semi-independent 
government in the face of the threatening and annexationist 
policy of the central government of Iran, the most 
important challenge facing this family in the relations of 
Ibrahim Khalil Khan Javanshir (1176-1221.AH/1762-
1806.AD) was Qajar rulers. The different goals 
and approaches of the two governments formed the 
relations in a tense and hostile. With regard to this issue, this 
study seeks to answer the reasons and causes of the 
differences between the relations of the two powers with 
local and powerful natures.The findings show that in the 
tense relations between the Javanshir dynasty and the Qajar 
dynasty, several important factors have caused the dynasty 
to fear and turn away from the Iranian government to the 
Russians. The most important of these components were 
the threat to the political existence of the Qarabagh 
government by the Iranian government and the intra-family 
rivalry between the sons of Ibrahim Khan for the post of 
governor of Qarabagh and the involvement of superior 
powers in this issue.This research tries to investigate the 
relations of the Javanshir family with the Qajar government 
during the reign of Ibrahim Khan Javanshir by using the 
method of historical research and using the sources of 
Qajar historians and local Qarabagh historiography. 

 

Keywords: Javanshir family, Ibrahim Khan Qarabaghi, 
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 مقدمه.1

در  حکومت ایرران های مهم یکی از ایالت قراباغ

خرالء قردرت   اما مرگ نرادر و   بود؛منطقه قفقاز 

قراباغ نشین گیری خان، به شکلقفقازمرکزی در 

رونرد  منجرر گردیرد.    سوی خاندان جوانشریر از 

در دورة افشراریه و   مرکرزی  دول نظارتی ضعف

زندیره، بره حکمرانری محلری خانردان جوانشریر       

برا تببیرت    کره چنان طلبی بخشید،ماهیت استقالل

های حکمرانی و جلب حمایت دول عبمرانی  پایه

در  حاضر به تمیکن از اقتردار مرکرزی   و روسیه،

د. مضررافام موقعیررت شررن دورة حکومررت قاجاریرره

در منطقره   قرابراغ نشرین  جغرافیای سیاسی خران 

-عرصه چالش نظامی نشین را به، این خانقفقاز

های عبمانی، روسیه و ایران مبردل  سیاسی قدرت

و هر کدام از دول مزبور بره طریقری سرعی     کرد

در آسرتانه   .داشتند قرابراغ را در اختیرار بگیرنرد   

برتررر  تشررکیل حکومررت قاجرراری، دو قرردرت  

ای کرره موجودیررت سیاسرری خانرردان   فرامنطقرره

کررد، حکومرت ایرران و    جوانشیر را تهدیرد مری  

تررین تهدیرد عینری ایرن     ها بودند. اما مهمروس

خاندان، حکومرت نوپرای قاجاریره برود. برالطبع      

هرا  ترر از روس تهدید ایران، به مراترب خطرنرا   

بود. زیرا مرزهای جنوبی قراباغ در واقع، دروازه 

قوای حکومت مرکزی به منطقه قفقاز برود  ورود 

و هر یک از مدعیان قدرت در ایران، در نخستین 

گام برای احیای حاکمیت سیاسی ایران بر منطقه 

بردنرد. ایرن سرؤاالت    قفقاز، به قراباغ هجوم مری 

خرران مطرررا اسررت کرره: چرررا مناسرربات ابررراهیم

آمیز بود؟ رقابرت  جوانشیر با دولت قاجاریه تنش

خان بر مقام حکمرانی قراباغ چه براهیمفرزندان ا

تأثیری برر مناسربات دوجانبره گذاشرت؟ هردف      

پژوهش بررسی مناسربات خانردان جوانشریر برا     

خان حکومت قاجاریه در دورة حکمرانی ابراهیم

نگاری قاجاریه و جوانشیر، با اتکا به منابع تاریخ

 ها است.نامهقراباغ

 

 .پیشینه پژوهش2

س در قفقراز در زمرره   های ایرران و رو جنگ

انرد کره در   های مهم و تأثیرگرذار تراریخی  پدیده

کانون توجه پژوهشگران بروده و راجرع بره ایرن     

هرایی از زوایرای مختلرف انجرام     مسئله پرژوهش 

گرفته است. در زمینه مناسبات خاندان جوانشریر  

هرای  الشرعا  جنرگ  و حکومت قاجار کره تحرت  

ختالف و ایران و روس واقع شده، و نیز درباره ا

تنش بین آنران تحقیقراتی انجرام شرده ولری بره       

صورت تخصصی بره آن پرداختره نشرده اسرت.     

زاده ، تألیف توفیق مصطفینشین قراباغخانکتاب 

از کشرررور جمهررروری آاربایجررران بررره سرررال  

میالدی، پژوهشی است که دربراره اوضرا    2878

نشین قرابراغ و مناسربات   ر اقتصادی خان سیاسی

های ایران، روسیه و عبمانی قدرتاین خاندان با 

پرداخته است. در این کتاب به مناسبات خانردان  

جوانشیر با حکومت قاجاریره عمردتام از دیردگاه    

هررا و برره صررورت نامررهمنررابع روسرری و قرابرراغ

سویه و مختصر اشاره شرده اسرت. از منرابع    یک

نگرراری قاجرراری در بررسرری مناسرربات   ترراریخ

جوانشرریر نیررز حکمرانرران قاجرراری بررا خانرردان  

 استفاده  نشده است.  

نقش »پژوهش رضا شعبانی و همکاران با نام 

هررای ایررران و خرران جوانشرریر در جنررگابررراهیم
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، بره سرال   مسرکویه در مجلره پژوهشری   « روسیه

های عمدتام به شکل توصیفی به شرا جنگ7801

ایران و روس در منطقه قراباغ، با اتکرا بره منرابع    

رداخترره اسررت. عرردم  ترراریخی دورة قاجاریرره پ 

نگراری محلری قرابراغ و    استفاده از منرابع تراریخ  

هرا و علرل ترنش خانردان     تروجهی بره زمینره   بی

هرای ایرن   جوانشیر با حکومت قاجاریه از ضعف

 پژوهش است. 

های مسلمان نشینتأملی بر مواضع خان»مقاله 

، اثرر  «طلبی روسریه ترزاری  قفقاز در برابر توسعه

، برره آرانتحقیقرراتی ناصررر صرردقی در فصررلنامه 

، پژوهشرری اسررت کرره ماهیررت 7818-7801سررال

رفتار سیاسی خروانین مسرلمان قفقراز خصوصرا      

هررا را طلبرری روسخرران قرابرراغ در قبررال توسررعه

بررسرری کرررده اسررت. ایررن مقالرره در برراب علررل 

گرایش خان قراباغ به دولرت روسریه، بره حفرظ     

حکومررت محلرری قرابرراغ، فقرردان در  مشررتر   

ر فرهنگی با ایرران   یت اسالمیجمعی درباره هو

و جهل و غفلت به عنوان تبعرات سرلطه روسریه    

 اشاره کرده است. 

بازیگران کوچک در بازی »های پژوهش یافته

، اثررر «بررزرگ )مطالعرره مرروردی: خرروانین قفقرراز(

محمود دهقان و همکراران در نشرریه تحقیقرات    

مطالرب   7811، به سرال علوم جغرافیاییکاربردی 

دهرد و در واقرع ایرن تحقیرق     میجدیدی ارائه ن

های مذکور بره بیران دیگرر    رونوشتی از پژوهش

 است. 

با عنروان   7818پژوهش جواد مرشدلو به سال

های حکومت خاندان جوانشریر برر   آخرین سال»

، در «قراباغ: پژوهشی برر مبنرای اسرناد آرشریوی    

، بره  مطالعات علروم تراریخی خروارزمی   فصلنامه 

ر  های ایرانا حکومتمناسبات خاندان جوانشیر ب

روسرریه از منظررر تررأثیر رقابررت و تفرقرره درون   

های حکمرانی خاندانی جوانشیر در واپسین سال

 خان جوانشیر پرداخته است. قلیمهدی

هررای مررذکور برره شررکل   بنررابراین پررژوهش 

اند. جانبه این موضو  را نکاویدهتخصصی و همه

تروان بره عردم    از علل ضعف این تحقیقرات مری  

 استفاده از منابع تاریخی محلی قراباغ اشاره کرد. 

 

خرا  وااششریا برا    .مناسبات شکننده ابرااهی  3

 آقامحمدخا  قاوار

نخسررتین مناسرربات خانرردان جوانشرریر بررا    

خان جوانشیر علیقاجارها، به دورة حکمرانی پناه

برررررانی  (م7112-7170 /ق7711-7717 :حرررررک)

خران قاجرار برر    محمدحسرن نشین قراباغ و خان

نگراران  احمردبیگ جوانشریر، از تراریخ   گردد. می

قراباغ، از همکاری آن دو علیره آزادخران افغران    

Cavanş)سررخن رانررده اسررت  ir, 2006: 182) برره .

روایررت او، آزادخرران از سررران افغرران، از فقرردان 

حکومت مرکرزی و اخرتالف ایرالت آاربایجران     

د و مالیرات  استفاده کرد و بر تبریرز مسرتولی شر   

فرسررایی بررر اهررالی منطقرره تحمیررل کرررد. طاقررت

خوانین شریعه منطقره بررای حرذف او، اتحرادی      

خران قاجرار تشرکیل دادنرد     پیرامون محمدحسن

(ibid) عرردم تناسررب مررذهب آزادخرران و فقرردان .

پایگاه اجتمراعی او در آاربایجران، بره واگرایری     

خان قاجرار،  خوانین از او منجر شد. محمدحسن

او و جلرب خروانین آاربایجران بره      برای حذف

؛ 72ترا:  )اشتهاردی، بری حربه مذهب تمسک جست 
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خرران، برره  و پنرراه (1777-1780/ 1: 7808هرردایت، 

ائتالف خوانین منطقه به فرمانردهی خران قاجرار    

هررا از آاربایجرران پیوسرت کرره بره اخررران افغران   

Cavanş)انجامیررد  ir, 2006: 182) ،بررا ایررن حررال .

استنکاف خان جوانشریر   علت مناسبات آن دو به

از اطاعت او به تقابل کشید و خان قاجرار بررای   

-غفراری ) شرد  قرابراغ  اعمال اقتدار خرود متوجره  

؛ دنبلرری 250: 7877؛ گلسررتانه، 11-17: 7811کاشررانی، 

،7871: 7/ 01) . 

خان به سبب عدم اعتماد به خان قاجار و پناه

خوانین اطراف، برای حفظ قدرت خود و ایالت 

حشررام قرابرراغ مقررر حکمرانرری خررود را از    و ا

به قلعه شوشا انتقال داد؛ زیررا قلعره    7بوالغیشاه

بروالغی از اسرتحکام براالیی بررای مقاومرت      شاه

: 7815؛ قراداغی، 711: 7818)قراباغی، برخوردار نبود 

. اقدام او در ساخت قلعه جدید در شوشا برا  (80

ان آباد و ضرب سکه با همین عنروان، نشر  نام پناه

طلبی او داشت. این اقدام و رفتار سیاسری  از جاه

زعرم مرور    خان قراباغ در مقابل خان قاجار، به

رسمی حکومت قاجار، بره منزلره شرورش علیره     

قلمرداد  « باغیان قرابراغ »حکومت مرکزی با تعبیر 

                                                                    
بوالغی یا قلعه ترنکوت در ناحیه آغردام منطقره قرابراغ    .قلعه شاه7

ق/ 7715هرای  خران جوانشریر در سرال   واقع است که توسرط پنراه  

واقرع شردن در مجرراور    دلیرل  بره  م سراخته شرد. ایرن قلعره    7152

 سال پنج از پس خانمعروف شده است. پناه نام همین به ایچشمه

 ناحیره  این اینکه مالحظه با بیات در محال کبیرلو، قلعه استقرار در

 هروایی  و آب شررایط  این با دائمی استقرار و دارد گرمسیری اقلیم

 اهرالی  تابستان فصل شرو  با و از سوی دیگر چون نیست، مقدور

 دور حکمرانری  مقرر  از هرا، کروه  دامنره  بره  نشسرتن  عقب با ایالت

 نبود؛ میسر سهولت به دسترسی آنان، به نیاز صورت در و شدندمی

کنرد   بنرا  کروه  دامنره  را در ترنکروت  قلعره  کره  دیرد  صرالا  چنان

(Xə zani, 2006: 134.) 

 .(1778/ 1: 7808)هدایت، شده است 

م حرراکم 7151ق/ 7711همچنررین در سررال  

 بررای خران زیراداوغلی قاجرار    گنجه شراهوردی 

 را قاجرار  خران  خران، پنراه  نفوا از شدن خالص

امرا  . جرا( همران )کررد   قرابراغ  به حمله تحریک به

خان و انتشار خبر لشکرکشی کرریم مقاومت پناه

نشررینی خرران زنررد برره عررراق عجررم، برره عقررب  

-جوانشریرقره )خان قاجار منتهری شرد   محمدحسن

 .(18: 7818اصفهانی، ؛ نامی17: 7802باغی، 

خان با آقامحمدخان قاجار نیرز  روابط ابراهیم

آمیز بود. اعراده حاکمیرت   به مبابه پدرانشان تنش

مجدد ایران بر حروزه جغرافیرای قفقراز و حفرظ     

خودمختاری سیاسی قراباغ اهداف متفراوت ایرن   

دو در منطقرره قفقرراز بررود. آقامحمرردخان قاجررار، 

ها سو قطع کردن نفوا رو برای تحقق این هدف

بره آاربایجران لشکرکشری     م(7117ق/7285)سال 

/ 8: 7811؛ اعتمادالسررلطنه، 717: 7817)سرراروی، کرررد 

 نیدر نخسرررتو  (218-251: 7875-1؛ افشرررار، 7772

. پرداخرت  یشرقاق خران  صرادق اقدام به سرکوب 

خان نیز بره طررف قرابراغ مترواری و نرزد      صادق

؛ 882 :7810اصرفهانی،  )نامیخان پناهنده شد ابراهیم

. در این عملیات نظامی، به غیر (218: 7872دنبلی، 

خرران تمررامی خرروانین آاربایجرران برره از ابررراهیم

؛ 217: 7872)دنبلی، تمکین از خان قاجار تن دادند 

. خرران (751: 7818؛ نررادرمیرزا، 18تررا: اشررتهاردی، برری

قراباغ تنها قدرت محلی بود که حاضر به اطاعت 

. پنرراه دادن برره  (278: 7817)سرراروی، از او نشررد 

های خان شقاقی و عدم فرمانبرداری، زمینهصادق

تنش مناسبات بین او و حکومت قاجاریه را رقم 

 زد.
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حررال، نخسررتین عملیررات نظررامی    بررا ایررن 

آقامحمدخان قاجار به نرواحی شرمال غربری بره     

سبب شرورش بازمانردگان خروانین زنرد، بسران      

خان زنرد از محردوده رود ارس   لشکرکشی کریم

فراتر نرفرت و حاصرل آن نیرز اطاعرت یراهری      

خوانین آاربایجان بود. به واقع، این عملیرات او  

توان یک نو  ارزیابی کلی از اوضا  منطقه را می

آاربایجان و تسری قدرت خود بر خوانین محلی 

. بنرابراین  (7777/ 8: 7811اعتمادالسلطنه، )تلقی کرد 

غ و عدم خان قاجار در برابر این رفتار خان قرابا

اطاعت او، با سکوت معناداری از کنار این مسئله 

رد شد و حرل آن را بره ایرام آتری محرول کررد       

 . (278: 7817)ساروی، 

م خران قاجرار بررای    7118ق/ 7281در سال 

های آاربایجان و استمرار اقتردار  تمشیت ناآرامی

خران قاجرار را   خود بر خوانین آن دیار، سرلیمان 

: 7815؛ فنا، 278: 7817اروی، )سروانه آن ایالت کرد 

تروان نروعی   . اعزام این سردار نظرامی را مری  (81

خرران در مقابررل ارزیرابی موضررع دوبرراره ابرراهیم  

آقامحمدخان دانست. خان قاجار از اعزام سردار 

اش اهدافی از قبیل میزان مجردد وفراداری   نظامی

خوانین منطقه در فقدان حضورش، انتظرام امرور   

بررسی مجردد موضرع خران     داخلی آاربایجان و

قراباغ را مردنظر داشرت. سراروی، علرت اصرلی      

خان قاجار در آاربایجان را عردم  حضور سلیمان

خان اکر کررده اسرت؛ زیررا    فرمانبرداری ابراهیم

خان قاجار در ابتدا متعرض احوال او نشد و بره  

او فرصت داد تا شاید برا گذشرت زمران، ماننرد     

رفترره و تررن برره دیگررر خرروانین، اقترردار او را پذی

: 7817)اطاعت بدهد. اما او این کار را انجام نداد 

278-272) . 

خان این بار پس از چند روز تعلل، به ابراهیم

جای حضور خود، دو نفر از افراد معتبر خرود را  

خران قاجرار فرسرتاد    به رسم گررو نرزد سرلیمان   
بیررگ، ؛ رضرراقلی788-782: 7802برراغی، )جوانشرریرقره

ای با آوردن و در عریضه( 78: 7815؛ فنا، 17: 7807

عذری دالّ بر رسیدگی به امرور والیرت خرود از    

. (272-278: 7817)سراروی،  آمدن خودداری نمرود  

آقامحمدخان نیز ارسال گروگان و نامه عرذرآمیز  

او را مببت تلقی کرده و پرذیرفت؛ زیررا موضرع    

بره  م نسربت  7118ق/ 7281خان قراباغ در سرال  

اعتنایی او مواجره  م که با بی7117ق/ 7285سال 

شد، اقدامی مببت بود و این اقدام او حکایرت از  

پیشرفت مناسبات بین آن دو در ایام آتری داشرت.   

خان از خان قاجار ها، اطاعت ابراهیمنامهاما قراباغ

براغی،  )جوانشریرقره اند را تعارف یاهری تعبیر کرده

. برخررری ارسرررال (711: 7818؛ قرابررراغی، 782: 7802

خلعت و شمشیر از جانب خان قاجار را سیاسرت  

Mirzə)اند تطمیع برای جلب خان جوانشیر دانسته  

Adı gözə l bə y, 2006: 58.) 

خررران در برابرررر رفترررار سیاسررری ابرررراهیم 

آقامحمرردخان قابررل تأمررل اسررت. اینکرره چرررا   

چون دیگر خوانین نه تنها اقدام به خان همابراهیم

ری از آقا محمدخان قاجار نکرد، بلکه اطاعت فو

رفتار سیاسی توأمان با انتظار و تعلل و رویکررد  

ای قابرل تأمرل   متناقضی از خود برروز داد، نکتره  

است. شاید خان قراباغ بره گمران اینکره او نیرز     

بسان دیگر مردعیان در نرزا  قردرت، از صرحنه     

تحوالت سیاسی ایران حذف خواهد شد، چنرین  

طور که تجربه تاریخی ؛ زیرا همانفتاری بروز داد
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در حیات سیاسی خاندان جوانشریر ثابرت کررده    

بود، قریب به اتفاق مدعیان حکومت مرکزی پس 

از مرگ نادرشاه افشرار و پرس از توفیرق نسربی     

کوتاه مدت در برپایی حکومت، در کوران رقابت 

از سوی دیگر رقبای سیاسی به زیر کشیده شرده  

ز تصرور کررد کره ممکرن     بودند و خان قراباغ نی

است آقامحمدخان نیز به سرنوشت دیگر مدعیان 

مبتال شود. در ضمن، نفوا و قدرت آقامحمدخان 

در آاربایجان، به سربب فقردان پایگراه ایالتری و     

مشکالتش در دیگر نقاط ایرران، چنردان پایردار    

برار نفروا قاجارهرا،    نبود. شاهد سخن آنکه یرک 

برر ایالرت    خان قاجرار، متعاقب مرگ محمدحسن

آاربایجان از بین رفت و خود آقامحمردخان کره   

از سوی پدرش به حکمرانی تبریز گماشته شرده  

بود، با دریافت خبر مرگ او مجبور به تر  تبریز 

 .(88/ 2: 7858؛ دنبلی،11: 7811)غفاری کاشانی، شد 

استحکام و موقعیت طبیعری قلعره شوشرا در    

روحیره  برابر تهدیدهای خارجی، به خان قرابراغ  

ناپررذیری بخشرریده بررود طلبرری و تسررلیماسررتقالل

. (215: 7817؛ سراروی،  11-15: 7811)غفاری کاشانی، 

خران  مضافام، او تجربه تلخ حضور پدر خود پنراه 

خان زند و تبعید او بره شریراز را هنروز    نزد کریم

به عنوان یک عبرت تاریخی در حافظره سیاسری   

اینکه او  خود داشت. ضمنام، خان قراباغ به تصور

خان زند به گررفتن گروگران و   چون کریمنیز هم

اطاعررت یرراهری بسررنده خواهررد کرررد، سیاسررت 

ای در برابر او اعمال کررد. الزم  محتاط و دوگانه

 حکومرت  با قفقاز خوانین مناسبات است اکر به

 سیاسی هاینظام مناسبات صورت به زندیه بیشتر

 برررای خانرردان جوانشرریر نیررز و بررود خودمختررار

 در آنان مداخالت از ممانعت و امر یاهر رعایت

 یراهری  تابعیرت  ایهرار  بره  شران حکومتی حوزة

 علرت  بره  هرم  ایرانی حکام ورزیدند.می مبادرت

 در مستقیم نفوا اعمال در اداری و نظامی ناتوانی

 اکتفررا یرراهری تابعیررت از حررد ایررن برره قفقرراز،

 خرروانین ، زیرررا(828: 7818صرردقی، )کردنررد مرری

 ترام  اختیرار  احکرام  اجرای در قفقاز و آاربایجان

 خران کرریم  از فرمانبرداری رسم چندان و داشتند

 از سروی دیگرر قلمررو    آوردند؛نمی جارا به زند

 دور زند خان پایتخت از قراباغ چون حکمرانانی

 بررای  نراچیز  هدایایی ارسال به ساالنه تنها و بود

 همرین  بره  زنرد  خران  کردند.می اکتفاء خانکریم

 بره  تنهرا  یاغیران  از و برود  راضی نیز کم هدایای

/ 7 :7871دنبلری،  )کررد  مری  قناعت یاهری اطاعت

ترررس از انتقررام آقامحمرردخان، برره تالفرری  .(787

خرران در برابررر خرران پرردر ابررراهیممقاومررت پنرراه

در عدم فرمانبرداری خان  خان قاجار،محمدحسن

  تأثیر نبود.قراباغ نیز بی

سیاسرری ایررران برره نفررع لرریکن، رونررد تحرروالت 

خان در حال تغییر آقامحمدخان و به ضرر ابراهیم

هررای م گروگرران7117ق/ 7280بررود. در سررال  

ارسالی خان قراباغ، از گرفتاری خران قاجرار در   

کرمان استفاده کرده و به سوی قراباغ گریختنرد؛  

اما در حین فرار از میان ایل شاهسون در حروالی  

؛ جوانشریر  251: 7817)سراروی،  زنجان کشته شدند 

رو، تجربره تراریخی   . از ایرن (788: 7802براغی،  قره

های خانردان جوانشریر بره    سیاست فرار گروگان

خران از دربرار نادرشراه افشرار بره      مبابه فرار پناه

قرابرراغ، ایررن دفعرره بررا موفقیررت ترروأم نبررود.     

آقامحمدخان پس از این قضیه، گروگان دیگرری  
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رد؛ اما خران قرابراغ از   خان مطالبه کرا از ابراهیم

Cavanş)ارسال گروگان جدید خودداری نمود  ir, 

. بنابراین، مناسبات شکننده آنان رو به (186 :2006

تیرگی گذاشت. ضرمنام، خران قاجرار در بحبوبره     

سرکوب خانردان زندیره در کرمران، اخبراری از     

خران از  ابرراهیم  ناآرامی آاربایجان دریافت کرد.

تفاده کرد و بررای تحقرق   گرفتاری خان قاجار اس

طلبی خود، نخجوان را آمان تهاجم اهداف توسعه

؛ قرابراغی،  17-18ترا:  )اشتهاردی، بری نظامی قرار داد 

خرران قاجررار تمشرریت کرمرران را بررر  .(711: 7818

آاربایجرران مقرردم دانسررته و یررک بررار دیگررر     

خرران قاجررار را برره آن سررو اعررزام کرررد سررلیمان

. اما این بار، خان قراباغ (271-275: 7817)ساروی، 

بررا امتنررا  از پررذیرش پرریش فرسررتاده سیاسرری   

آقامحمدخان به شکل علنی مخالفت خرود را در  

. (218)همرران: م اعررالم کرررد 7117ق/ 7280سررال 

حتی از شناسایی خان قاجار به عنوان شاه ایرران  

 .(Mustafazade, 2010: 156)استنکاف ورزید 

 

ل تهرراو  خررا   ر قبررا .اقرردامات ابررااهی  4

 آقامحمدخا  قاوار

 سیاسررت سرران، خرران قاجررار برررخالفبرردین

 نکررد  بسنده خوانین یاهری اطاعت به خانکریم

برر نرواحی    ایرران  سیاسری  اقتردار  اعراده  برای و

م 7115ق/ 7281آاربایجرران و قفقرراز در سررال   

؛ 717م: 7118)باکیخانوف،ترتیب داد  ینظام اتیعمل

مورخان قاجراری،  . (1811-1817/ 1: 7808هدایت، 

 سربب  گرجری را  والی و قراباغ خان تمکین عدم

انرد  او به آاربایجان و قفقاز اکر کرده لشکرکشی

 . (88: 7808؛ دنبلی، 215: 7817)ساروی، 

هرای  خان سعی کرد با اتخاا سیاسرت ابراهیم

طلبرری آقامحمرردخان را مختلررف جلرروی توسررعه

سوم،  بگیرد. در ابتدا با استفاده از سیاست نیروی

سعی کرد پای قدرت برتر پیرامونی را به صرحنه  

تحوالت سیاسی قفقاز براز کنرد ترا شراید بردین      

شکل جلروی حملره قروای ایرران را بگیررد. در      

راستای اجرای این سیاست، سرفیری بره دولرت    

عبمانی فرستاد. اما در این مقطع دولت مزبور آن 

اقتدار سابق را نداشت و بیشتر درگیر مشرکالت  

خود بود و فقط از نفوا معنوی خرود بره    داخلی

گوگچره،  )کررد  عنوان خلیفه مسلمانان استفاده می

، رواز ایرررن  .(0-1/ 7: 7811؛ نصررریری، 221: 7818

واکنش دولت عبمانی در قبال درخواسرت خران   

هرای  قراباغ انفعال بود؛ زیرا کمک نظامی به خان

منطقه برای مقابله با آقامحمدخان به صالا نبود. 

براین، آن دولت به خان قراباغ پیغام فرستاد که بنا

چون دولت عبمانی در حال حاضر برا ایرران در   

برد و آقامحمدخان نیز دسرت بره   صلح به سر می

اقدامی مغایر با صلح فیمابین نزده است، بنابراین 

این دولت حاضر بره مداخلره نظرامی در حروالی     

 . در این(221: 7818)گوگچه، مرزهای ایران نیست 

مقطع تاریخی مقامات عبمانی با ارزیابی تحوالت 

جاری قفقاز مایل نبودند روابط خود را با ایرران  

تیره نمایند. از سوی دیگرر، دربرار اسرتانبول برا     

ارزیابی دقیق حوادث قفقاز، وجود آقامحمدخان 

را به عنوان یک قدرت واقعی جهرت ایسرتادگی   

مغترنم  هرا در منطقره   روس طلبری در برابر توسعه

طرفری خرود،   شمرد. بنابراین، ضمن اعالم بیمی

طی فرمانی به پاشاهای مرزی خویش اعالم کررد  

که در صورت تهاجم آقامحمدخان به قفقاز، مانع 
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کوچ اجباری ایالت قرابراغ و ایرروان بره خرا      

. همچنرین  (71/ 7: 7811)نصریری،  عبمانی نگردند 

ام آقامحمد خان پیش از تهاجم به قفقاز، برا اعرز  

ایلچی به حکومت عبمانی خواست کره او را بره   

عنوان شاه ایران به رسمیت بشناسرند و بره آنران    

نیرز پیشرنهاد داد کرره مرانع تحقرق اهررداف او در     

  .(701: 7807)رشتیانی، منطقه نشوند 

خران پرس از ناکرامی در جلرب نظررر     ابرراهیم 

م بره دولرت   7115ق/ 7281هرا بره سرال    عبمانی

کرد به تأسی از سیاسرت   آورد و سعی روسیه رو

والی گرجستان، پرای آن دولرت را بره تحروالت     

قراباغ باز کند؛ او ضمن اعالم آمادگی خود برای 

قبول تبعیت حکومرت روسریه، ایلچری خرود را     

برای کمک اضطراری به سوی آن دولرت روانره   

Cavanş)کرد  ir, 2006:186)   هدف ایرن مأموریرت .

دولت بود.  سیاسی، مقابله با تهدید آقامحمدخان

روسیه نیز با ارسال پیام سیاسی، خان قاجار را از 

الحمایه روسیه، خصوصام تعرض به خوانین تحت

 ,Butkov, 1869: v. II)خان قراباغ، برحذر داشرت  

. لیکن اقدام سیاسی روسیه تأثیری در هجوم (331

 قوای ایران به قفقاز نداشت.

ایجاد ائتالف از قوای خروانین قفقراز، دیگرر    

سیاست خان قراباغ برای مقابله برا تهدیرد خران    

قاجار بود. تهدید و دشمن مشتر ، مؤلفه اصلی 

تررین  عرام و پایه اتحاد خوانین قفقاز بود. زیررا،  

های حوزه قفقراز در آسرتانه تهراجم    ویژگی خان

به حفظ استقالل و حراست  آقامحمدخان، تمایل

شان بود و به این منظور دست به هر حکومتاز 

. (15: 7811ور لیقروان و دیگرران،   )راهزدند کاری می

قرنی خوانین قفقاز و ضمنام، حکمرانی مستقل نیم

عدم حضور حکومت مرکزی در ایرن نرواحی از   

زمان مرگ نادرشاه، بره نروعی بره خودمختراری     

سیاسی آنان مشروعیت بخشیده برود. بره همرین    

نین منطقره بررای حفرظ خودمختراری     دلیل خروا 

گرایی حکومت جدیرد  سیاسی، با سیاست الحاق

)عزیزنرژاد و دیگرران،   ایران به مخالفرت برخاسرتند   

. خان قراباغ، در ابتدا برا مصرالحه برا    (718: 7815

 7هرا والی گرجستان، بخش زیادی از قوای لزگری 

-Mustafazade, 2010: 155)را در قراباغ مستقر کرد 

در نظر داشت به اتفاق خوانین تفلریس،   . او(156

ایروان، طالش و شیروان ائتالفی از قوای آنان در 

اما اتحراد آنران بره     برابر تهاجم ایران شکل دهد؛

نظرر برین   سبب ترس از خران قاجرار و اخرتالف   

خودشان و اعالم وفاداری برخی خروانین چرون   

گنجه به حکومت ایران، رنگ عمل به خود ندید 
؛ 785: 7802براغی،  ؛ جوانشیر قرره 215: 7817)ساروی، 

ای به سریاق  گنجه . جوادخان(711: 7818قراباغی، 

 خان، نه تنهرا حضرور  سیاست پدرش، شاهوردی

 حاکمیرت  علیره  تهدیردی  را آقامحمدخان نظامی

وجرود او را بررای    نکررد؛ بلکره   محسروب  خود

احیای شوکت خاندان زیاداوغلی و خالص شدن 

از نفوا خوانین گرجستان و قراباغ مغتنم شرمرد  

 . (1807-1808 /1 :7808 ؛ هدایت،707: 7818 )قراباغی،

سوخته، حربه دیگر خان جوانشریر  سیاست زمین

برای در تنگنا گذاشتن قوای ایران از بابت تأمین 

ل خداآفرین را تخریب مواد غذایی بود. نخست پ

زیررا، قلمررو خانردان جوانشریر بره سربب        کرد؛

                                                                    
شان اند. همسایگانو از اقوام سکنه داغستان مذهبها مسلمان و سنی. لزگی8

های آذربایجان و تاتارها در منطقه ساحلی دریـای خـزر در شـر  و در    ترک

 (.1: 8131ها است )گوگچه، ها و در جنوب گرجیشمال غربی چچن
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همجوار بودن با رود ارس، پلی به سروی منطقره   

از ایرن طررا ممانعرت از    . قصد خران  قفقاز بود

ورود قوای ایران و تأخیر انرداختن حملره خران    

: 7808؛ هردایت،  717م: 7118)باکیخانوف، قاجار بود 

همچنین برخی از ایالت . (72: 7815؛ فنرا،  1817/ 1

قراباغ را برای در امران مانردن از تعررض قروای     

ایران به جانب تفلریس و شریروان روانره کررد و     

هرای قرابراغ و قلعره    بقیه ایالت را در کوهسرتان 

شوشا سکنی داد و سواره نظام چریکی از آنان و 

داری قراباغ ترتیب داد و بره تردار  قلعره    محال

برراغی، ؛ جوانشرریر قررره217: 7817)سرراروی، پرداخررت 

قصد خان قراباغ  .(711: 7818؛ قرابراغی،  785: 7802

از تبعید ایالت قراباغ از مسیر نیروی قاجرار، در  

مضیقه گذاشتن لشکر آقامحمردخان بررای تهیره    

مواد غذایی و عدم سربازگیری از میان آنان برود؛  

چون ایالت نیروی انسانی و احشام فراوان برای 

گی و تهیه اقالم غذایی داشرتند.  تأمین نیروی جن

همچنین پایگاه اقتصادی و نظامی اصلی خانردان  

دادنرد و  رو تشرکیل مری  جوانشیر را ایالت کروچ 

هرای  لطمه دیدن این گرروه بره نوبره خرود پایره     

کرد. چنانچه خان را ضعیف میحکمرانی ابراهیم

خان قراباغ در تهاجم دوم آقامحمدخان به سبب 

اری مسری، به ناچار فررار را  این امر و شیو  بیم

 عملیرات  سرنت  طبرق  ضرمنام  بر قرار ترجیح داد.

 دیگرر  و مرادی  نیازهرای  ترأمین  شرق، نظامی در

 مردم برعهده نظامی نیروی تدارکاتی هایحمایت

 حراکم  از که کسانی سنت، این مطابق. بود محلی

 قرار غارت معرض در کردند،می سرپیچی قاجار

 .(287: 7815دیگران،  عزیزنژاد و )گرفتند می

خان پس از ناکامی در مقابلره مسرتقیم   ابراهیم

با قوای قاجرار در بیررون قلعره شوشرا در سرال      

م، برررای برره سررتوه آوردن اردوی 7115ق/ 7281

آقامحمدخان، حمالت ایذائی و غارت تردارکات  

های دیگر را و کاروان غلّه قوای ایرانی از والیت

بیگ، ؛ رضاقلی781: 7802 باغی،)جوانشیر قرهآغاز کرد 

. حترری جنررگ لفظرری نیررز بررین آن دو  (11: 7807

جریان داشت، خان قراباغ در پاسخ به ناسزاگویی 

کرررد خرران خطرراب  خرران قاجررار او را اخترره  

(Cavanş ir, 2006: 187). 

گیرر شردن قروای    جوادخان با مشاهده زمرین 

ایران، خان قاجار را به تسرخیر تفلریس ترغیرب    

: 7818؛ قرابراغی،  781: 7802براغی،  ه)جوانشیر قرر کرد 

. خان قراباغ نیز با اطال  از نقشره او، والری   (707

Mirzə)تفلیس را در جریان حملره او گذاشرت     

Adı gözə l bə y, 2006: 61) . 

هررا، منررابع نامررهدر مقابررل ایررن روایررت قرابرراغ

نگاری قاجاری از تسلیم خران قرابراغ خبرر    تاریخ

جاری، خان قراباغ کره  دهند. به روایت منابع قامی

دیرد، یکری از اقربرای    در خود یارای مقاومت نمی

خود را به شفاعت پیش آقامحمدخان روانه کرد و 

با اعالن آمادگی خرود دال برر تقبرل بران و دادن     

گروگان و آوردن عذر ضعف و پیرری از حضرور   

؛ 218: 7817)ساروی، در نزد خان قاجار اجتناب کرد 

به قرول سراروی، پرس از     .(1808/ 1: 7808هدایت، 

چون خبر تهزّم و تندّم و عجز و »تسلیم خان قراباغ، 

خلیل و خرابی والیت و محال متعلق بره  تظلم ابراهیم

: 7817) «او به اطراف ممالک آاربایجان انتشرار یافرت  

به نشانه فرمانبرداری  ، خوانین ایروان و گنجه(218

-218)همران:  شخصام به حضور خان قاجار آمدنرد  

 . (1807-1808/ 1: 7808؛ هدایت، 217
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با عنایت به مطالب فوق، ما با دو نو  روایت 

مختلف و متضاد از دو دیدگاه منابع تراریخی برا   

خاسررتگاه متفرراوت، دربرراره مسررئله لشکرکشرری  

خران  آقامحمدخان بره قرابراغ و مواضرع ابرراهیم    

هرا، منرابع   نامره مواجه هسرتیم. بررخالف قرابراغ   

اجرراری سررخنی از سررردرگمی و نگرراری قترراریخ

ناتوانی قوای خان قاجار در تسخیر قلعره شوشرا   

دهند؛ بلکه از تسلیم خان قراباغ سرخن  ارائه نمی

گوینرد. خران قاجرار در اثنرای تسرلیم خران       می

ای از شوشرا بره حراکم گرجری     قراباغ، طی نامره 

االیرام  سازد که گرجستان از قدیمخاطر نشان می

یررد اطاعررت خررود برره ملررک ایررران برروده و او با

یرابی اعرالم کنرد    حکومت جدید را برا تشرریف  

. (1802/ 1: 7808؛ هرررردایت، 212: 7817)سرررراروی، 

بنابراین دو دیدگاه متفراوت از رویرداد تراریخی    

ها و نامهنگاری محلی قراباغقراباغ از سوی تاریخ

منابع قاجاری با عنایت بره خاسرتگاه دربراری و    

 یعی است. تعلق خاطر به حاکمان خویش طب

پررس از تسررخیر  آقامحمرردخان ،ترتیررببرردین

م وارد دشت مغان 7115ق/ 7281تفلیس در سال 

خان قاجار را بنا به استمهالی که به شد و سلیمان

خان قراباغ داده بود، بررای آوردن او، بره قرابراغ    

م: 7118؛ باکیخرانوف،  211: 7817)ساروی، اعزام کرد 

تررس از او،  . لیکن خران قرابراغ بره سربب     (715

های مختلف از آمدن کرد و به بهانهالوقت میدفع

خان با آگاه شدن از این ورزید. سلیمانامتنا  می

قضیه، قراباغ را آمان حمله و غرارت قررار داد و   

با غنایم زیرادی بره نرزد خران قاجرار بازگشرت       

رغم . به(1801/ 1: 7808؛ هدایت، 211: 7817)ساروی، 

خیر قوای قاجرار درنیامرد   این، قلعه شوشا به تس

. اما حسب گرزارش  (781: 7802باغی، )جوانشیر قره

منررابع ترراریخی، بررروز برخرری حرروادث از قبیررل 

 مسرری،  بیماری شیو  خراسان و والیت شورش

نمرود   تهرران وادار  بره  بازگشت به را قاجار خان

 .(1801 /1 :7808؛ هدایت، 202-207: 7817ساروی، )

ایرانری از قفقراز در   نشینی قوای پس از عقب

هررا برررای اعرراده   م، روس7115ق/ 7281سررال 

حیبیت و اعتبار خود به منطقه قفقاز لشکرکشری  

: 7818)قرابراغی،   م(7111ق/ 7278)در سرال  کردند 

خرران بررا  . ابررراهیم(715م: 7118؛ باکیخررانوف، 705

مشاهده تغییر موازنه قوا و حضرور نیرروی برترر    

رمرانبرداری نرزد   جدید فرزند خود را به نشرانه ف 

؛ 711م: 7118)باکیخرانوف،  سردار روسی اعزام کرد 

 . (11: 7805؛ رافی، 18-11: 7807بیگ، رضاقلی

خررران از عملکررررد یررراهرام تررررس ابرررراهیم

آقامحمرردخان در قتررل و غررارت تفلرریس، علررت 

گرایش او به روسیه بوده است. افرزون برر ایرن،    

خان قراباغ وجود قروای روسری را بررای حفرظ     

ت خود و مقابله با تهدید حکومت ایرران،  حکوم

/ 1: 7808)هردایت،  کررد  فرصت خوبی تلقری مری  

افکنی در . بنابراین سیاست غارت و هراس(1781

سرزمین قفقاز به جای استقرار پادگان نظرامی در  

آن نواحی از سروی خران قاجرار ترأثیر منفری از      

رفتار حکومت ایران بر ااهان حکام محلی قفقاز 

ر گررایش خران قرابراغ بره دولرت      گذاشت که د

: 7815)عزیزنرژاد و دیگرران،   روسیه نیز تأثیر داشت 

. لیکن حضور قوای روسی در منطقه کوتراه  (717

بود و با مررگ ملکره، حکومرت جدیرد روسریه      

دستور تخلیه قوای نظرامی خرود از قفقراز را بره     

باغی، )جوانشیر قرهم صادر کرد 7111ق/ 7278سال
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 .(12-17: 7807یگ، ب؛ رضاقلی778: 7802

خران از  روی ابرراهیم سیاست تبعیت و دنبالره 

هررا و خررارن شرردن از حرروزه فرمررانروایی  روس

حکومررت ایررران، شرراه ایررران را برره حررذف او از 

قراباغ مصرمم کررد و بررای تحقرق ایرن امرر در       

م به جانب قفقاز لشکرکشرید  7111ق/ 7277سال

. (701: 7818؛ قرابرررررراغی، 215: 7817)سرررررراروی، 

تر طی فرمانی توأم با خشم به حمدخان پیشآقام

خان ایهار داشت که اگر خواهان زنردگی  ابراهیم

است، با تحویل حکمرانی قراباغ به فرزندش بره  

 .(Mustafazade, 2010: 169) زیارت مکه عازم شود

خان جوانشیر که در خرود یرارای ایسرتادگی    

دید به داغستان فرار کرد و قلعره شوشرا بره    نمی

؛ 211: 7817)سرراروی، دسررت آقامحمرردخان افترراد 

ها، علت عردم  نامه. قراباغ(708م: 7118باکیخرانوف،  

مقاومت او را وجود قحطری و کمبرود آاوقره در    

؛ 777-778: 7802باغی، )جوانشیر قرهاند قراباغ دانسته

نیز عامل . احمدبیگ جوانشیر (701: 7818قراباغی، 

فرار خان قراباغ را عدم دریافت کمک مورد نظر 

از جانب دول روسیه و عبمانی بیان کررده اسرت   

(Cavanş ir, 2006: 189)   اما قتل ناگهرانی شراه در .

م حکمرانی خاندان جوانشیر 7111ق/ 7277سال 

؛ 211-210: 7817)سراروی،  را از نابودی نجات داد 

 .(87: 7808دنبلی، 

  

خرا  برا   حاک   ر مناسبات ابااهی .الگاهای 5

 شاه قاوارفتحعلی

مشکالت  اخلی  سیاست همگاایی؛ .5-1

 خا  و ضاورت همکاریشاه

خان دو جناا متقابرل برا دو   در دربار ابراهیم

دیدگاه مختلف نسربت بره دول روسریه و ایرران     

وجود داشت. هر کردام از ایرن دو جنراا سرعی     

داشت با اعمال نفوا بر خان، نظر خودشان را در 

Cavanş)سیاست خارجی قراباغ اجررا نمایرد    ir, 

خان های حکمرانی ابراهیم. تزلزل پایه(203 :2006

و به چالش کشیدن اقتدار او برای مدت کوتاهی 

اش، محمرردبیگ، از تبعررات ی برررادرزادهاز سررو

)جوانشرریر تأثیرگررذار تهرراجم آقامحمرردخان بررود  

. بنابراین خان با عنایرت  (771-777: 7802باغی، قره

به شرایط حاکم برر قرابراغ و نظرر بره درگیرری      

داخلی بر مقرام شراهی ایرران و فرروکش کرردن      

تهدید به صورت موقرت از جانرب ایرران بررای     

کمرانی خود و رفع خطر تحکیم پایگاه سست ح

-از سمت مرزهای جنوبی به دیدگاه جناا ایرران 

 گرایی تمایل نشان داد.

او برای احیای مجدد حکمرانی خود و سامان 

دادن به اوضا  داخلی قراباغ و با عنایت به عردم  

دریافررت کمررک مررورد نظررر از دول روسرریه و   

شراه  سرنجیده بره فتحعلری    اقردام  یک عبمانی، با

شد. در این مقطع، حوزه جغرافیای قاجار نزدیک 

شاه با رقبای سیاسی قفقاز، به سبب نزا  فتحعلی

خود موقتام از اولویت سیاست او کنار رفته برود.  

شراه در آغرراز حکمرانری بیشررتر   ضرمنام، فتحعلرری 

مشررغول تحکرریم و تببیررت موقعیررت شرراهی و   

سرکوب مخالفان داخلی بود و فرصت پررداختن  

ت. از ایرن جهرت بررای    به مسائل قفقاز را نداش

آوردن خان قرابراغ بره دایرره حکمرانری ایرران،      

برررخالف رویرره خشررن و تهرراجمی شرراه سررابق، 

سیاست نرم با چاشنی وعده و وعید را سررلوحه  

)عزیزنرژاد و  خان قرار داد مناسبات خود با ابراهیم
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. شرراه جدیررد قاجررار برررای  (718: 7815دیگررران، 

اخذ گروگان و  استمرار فرمانبرداری خان قراباغ،

وصلت سیاسی را در مناسربات دوجانبره اعمرال    

خران فرسرتاد و   کرد. پس ایلچی به نرزد ابرراهیم  

جسد آقامحمدخان مقترول را مطالبره کررد و بره     

؛ 81: 7808)دنبلرری، اطاعررت او تمایررل نشرران داد  

 .(770: 7802باغی، جوانشیر قره

مقاصد خان قرابراغ از برقرراری مناسربات برا     

نظر از مشکالت داخلری  ایران صرفحاکم جدید 

خررود، کاسررتن از دشررمنی و بهبررود روابررط بررا   

شاه بود. او برای نشان دادن حسرن نیرت   فتحعلی

خود به دولت جدید ایران، جنازه شراه سرابق را   

طی یک اقدام دیپلماتیک با احترام زیاد در سرال  

Mirzə)م روانرره تهررران کرررد   7110ق/ 7278  

Adı gözə l bə y, 2006: 148).  میرزا جمال جوانشیر

خران را آشرفتگی اوضرا     علت این اقدام ابراهیم

قراباغ و وجود دشمن پیرامونی اکر کرد و بررای  

همرررین صرررالا را در مررردارا دیرررد و جنرررازه  

آقامحمدخان را با احترام تمام روانه تهرران کررد   

(7802 :770-771) . 

وصلت سیاسی، دیگر حربه شاه ایرران بررای   

ابین برود. خران قرابراغ در    تحکیم مناسربات فیمر  

اجابت این تقاضای شاه نزدیک هفت ماه تردیرد  

کرد؛ لیکن پس از عدم دریافت حمایت مناسرب  

شرراه تررن داد هررا برره خواسررته فتحعلرری از روس

(Dubrovin, 1871: v.3, 292)گونه شاه ایرران  . بدین

آغا، دختر با عملی کردن این هدف خود آغابیگم

ای خرود اضرافه کررد    خان قراباغ، را به حرمسرر 
؛ 77: 7812؛ عضدالدوله، 771: 7802باغی، )جوانشیر قره

شاه . همچنین فتحعلی(1؛ 7820براغی،  مجتهدزاده قره

برای استمرار اطاعت خان قراباغ، عنصر گروگان 

را در مناسبات دوجانبره نیرز مردنظر قررار داد و     

برای تحقق ایرن مقصرد یکری از فرزنردان خران      

ه کرد تا ضامن وفراداری او بره   جوانشیر را مطالب

. (771: 7802باغی، )جوانشیر قرهدولت قاجاری باشد 

رسد سرن براالی خران و موقعیرت     اما به نظر می

شراه را برر آن داشرت کره     ویژه قرابراغ، فتحعلری  

آقا نگاهی فراتر از یک گروگان صرف به ابوالفتح

داشته باشد؛ زیررا او نرامزد مطلروب شراه بررای      

. از (15: 7818)مرشدلو، هنسال بود جانشینی خان ک

از جملره خروانین عظرام    »رو شراه ایرران او را   این

محسوب داشته، محرم مجلس خاص خرود سراخته،   

-)جوانشریر قرره  « داشرتند همه وقت معزز و مکرم می

 .(771: 7802باغی، 

خرران برره تمررام مرروارد درخواسررت   ابررراهیم

ق/ 7277حکومت ایران تمکین کررد و در سرال   

آقا فرزندش را به عنوان گروگران  ابوالفتحم 7111

-جا؛ مجتهردزاده قرره  )همانبه دربار ایران روانه کرد 

شاه نیرز  . فتحعلی(780: 7872دنبلی، ؛ 1: 7820باغی، 

برای جلب نظر خران قرابراغ، فرمران حکمرانری     

Mirzə)قراباغ همراه با مداخل قراداغ را به او داد   

Adı gözə l bə y, 2006: 148) آقا ین ابوالفتحو همچن

را برره مقررام خررانی و امیراالمرایرری مفتخررر کرررد  

(Xə zani, 2006: 187). 

شاه برای تداوم مناسبات دوجانبه هرر  فتحعلی

قیمت همراه با شمشیر و سال انعام و خلعت ای

کررد  اسب سلطنتی بره خران قرابراغ ارسرال مری     

. علرل اتخراا ایرن    (771: 7802براغی،  )جوانشیر قرره 

ترروان برره مسررتحکم نبررودن مرری سیاسررت شرراه را

هرای  و بروز شورش در ایالت های حکمرانیپایه
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مختلف و مشکالت عدیده در اوان حکمرانری او  

اکر کرد. همچنین، با ارزیابی سیاسرت خصرمانه   

آقامحمدشاه علیه خوانین قفقراز و فقردان نترایج    

پایدار لشکرکشی او به قفقاز که برارزترین نمرود   

بازیگران محلی از دولت ایران آن رویگردانی این 

شرراه روی برره هررا بررود، فتحعلرریبرره سرروی روس

سیاست تعامل با خوانین قفقراز آورد و سیاسرت   

انعطاف و نرمش را در پریش گرفرت ترا مرانع از     

های برترر پیرامرونی   گرایش آنان به سوی قدرت

؛ 712: 7815)عزیزنرژاد و دیگرران،   چون روسیه شود 

 . (770: 7802باغی، جوانشیر قره

رغرم تمرامی تردابیر حکومرت ایرران      لیکن به

برررای جلررب وفرراداری و تبعیررت خرران قرابرراغ،  

خان کماکان بره سیاسرت ایرران بره دیرده      ابراهیم

نگریست که البته ایرن امرر، برا    تهدید و ترس می

عنایت به تهدیدهای مکرر از سوی ایران طبیعری  

بود. زیرا موجودیت سیاسری حکمرانری خانردان    

ز بدو تأسیس همرواره از سروی ایرران    جوانشیر ا

گرفت. بنابراین خران قرابراغ   مورد خطر قرار می

پنهانی برای تجدیرد مناسربات برا دولرت جدیرد      

روسرریه در تکرراپو بررود. امررا بررا قرررار گرررفتن    

سیسیانوف در رأس امور قفقاز، وضرعیت منطقره   

دچار تحوالت اساسی شد و او با تصرف گنجره  

ر منطقره رقرم زد   جرقه جنگ ایران و روس را د

 .(718/ 7: 7808؛ خاوری شیرازی، 17: 7808)دنبلی، 
 

سیاسررت واااایرری؛ رقابررت و اخررتال   .5-2

فازشدا  خا  با یکدیگا و بازی  ر زمین ایراا  و  

 روس

ق/ 7270)سیسرریانوف پررس از اشررغال گنجرره  

تهدیدآمیز به خان قراباغ او  با ارسال نامه م(7087

روسیه دعوت کرد را به فرمانبرداری از حکومت 

و سرنوشررت تلررخ خرران گنجرره را در صررورت   

نافرمانی خاطرنشران سراخت و او را  بره دسرت     

گرایرری دعرروت کرررد کشرریدن از سیاسررت ایرانرری
مرروزی،   نگرار ؛ وقرایع 717 /7 :7808خاوری شیرازی، )

. دنبلی رویکرد خان قراباغ را در برابرر  (07: 7811

 حکومت ایران در این مقطع چنین آورده است: 

حکام قراباغ و ایروان اگرچه یراهرام در طریرق   

بندگی و عبودیرت اعلیحضررت شراهی پویران     

بودند اما در باطن به واسطه اهمال و تهاون در 

اجرررای خرردمات سررلطانی تعلررل و تکاهررل در 

گونه وسایل را بالطبع نتقدیم مهمات دیوانی ای

 .(12: 7808دنبلی، )شدند جویا می

پررس از سررقوط گنجرره، مواضررع اتخرراا شررده 

از مشرکالت فرراروی    قرابراغ  و ایرروان  خروانین 

ایرروان در توسرل    اقردام خران  . دولت ایران برود 

ها و وعده تحویل قلعه ایروان به روس به جستن

آنان به نخستین برخورد نظامی دو دولرت منجرر   

موقع قوای ایران، ناکام مانرد  ید که با اقدام بهگرد

سیسیانوف  .(727 /7 :7818؛ سپهر، 12: 7808دنبلی، )

پس از ناکامی در تصرف قلعره ایرروان بره سرال     

آمیررز خررود م در سیاسررت تحکررم7087ق/ 7271

نسبت به خوانین مسلمان تجدیردنظر کررد و برا    

تغییر لحرن زبران برا هردف جلرب خران قرابراغ        

Xə)خان اعرزام کررد   ای نزد ابراهیمفرستاده zani, 

شراه از احتمرال   حال، فتحعلری . با این(158 :2006

اتخاا اقدام مشابه و پیروی از الگوی خان ایروان 

خرران نگررران بررود؛ پررس برررای از سرروی ابررراهیم

پیشگیری از سقوط قلعره شوشرا، سرعی کررد از     
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خران جوانشریر،   عامل مهره نفوای خود، ابوالفتح

کند. شاه در حین مراجعت از ایروان بره  استفاده 

سرروی تهررران خبرهررایی از تبررادل نامرره بررین     

ها دریافت کررده برود، پرس    خان و روسابراهیم

خرران را یرراهرام برره بهانرره کمررک برره    ابرروالفتح

Mirzə)خرران برره قرابرراغ روانرره کرررد   ابررراهیم  

Adı gözə l bə y, 2006: 150)ترتیرب قرابراغ   . بدین

ن و روسیه قررار گرفرت.   درکانون توجه دول ایرا

ها، قراباغ دروازه ورودی ایران و از از نظر روس

شرد  دیدگاه ایران نیز شوشا کلید قفقاز تلقی مری 

(Cavanş ir, 2006: 206.) 

در این مقطع، رقابت و تفرقر  درون خانردان   

جوانشیر، بین فرزندان خران قرابراغ نیرز وجرود     

داشت. الزم به اکر است به سربب کهولرت سرن    

خان، بین فرزندان او بر سر تصاحب مقام هیمابرا

خانی رقابت شدیدی جریان داشت و هر کدام از 

آنان سعی داشتند با گرایش به یک دولت مقتردر  

مشروعیت حکمرانی خودشان را تضمین کنند. با 

خران  خان فرزند ابرراهیم توجه به حضور ابوالفتح

جوانشیر بره عنروان گروگران در دربرار ایرران و      

شراه قاجرار نسربت بره او،     خاص فتحعلیعنایت 

دیگرررر فرزنررردان خررران قرابررراغ، خصوصرررام    

ای آقرا، او را تهدیرد و رقیرب برالقوه    محمدحسن

کرد. اش در قراباغ تصور میبرای آینده حکمرانی

آقرا  با عنایت به این مسرئله، جنراا محمدحسرن   

موفق شدند که رویکرد خان قراباغ را از ایران به 

هند؛ به عبارت دیگر، جناا ها تغییر دطرف روس

هرا حسسرن رغبرت    آقرا کره بره روس   محمدحسن

گرایرری فررائق آمدنررد داشررتند، بررر جنرراا ایرانرری

(Cavanş ir, 2006: 205  اهنیت منفی خان قرابراغ .)

نسبت به حکومت ایران در تغییر موضرع او نیرز   

Xəتأثیر نبود )بی zani, 2006: 187 .) 

 میرمهدی خزانی، پیرری و مسرن برودن خران    

خران بره   قراباغ را یکی از علرل گررایش ابرراهیم   

دولت روسیه دانسته است؛ به خاطر همین مسئله 

نیررز فرزنرردان او بررا یکرردیگر رقابررت و عررداوت 

تعدد فرزندان خان قرابراغ از  (. ibid: 188داشتند )

زنان مختلف، چالش عمده حکمرانی او در ایرام  

پیری بود. زنران او حاصرل وصرلت سیاسری برا      

قبایل متنو  قرابراغ برود و هرر کردام از      ایالت و

های او سعی داشتند به پشتوانه حمایت ایلی، زن

خران  فرزندان خود را حراکم و جانشرین ابرراهیم   

بود  7لوآقا، از ایل جبرائیلکنند. مادر محمدحسن

آقرا، از  و این ایرل بره طرفرداری از محمدحسرن    

کردند. خران بررای   خان تبعیت نمیفرمان ابراهیم

آقررا و قلرریایررن اخررتالف در ابترردا مهرردی حررل 

خانالرآقا، دیگر فرزندان خود، را به ایجاد اتحراد  

جلروی   علیه او سفارش کرد تا با اقردام مشرتر   

(؛ ibidلرو را بگیرنرد )  خودسری او و ایل جبرائیل

اما آن دو، با مالحظه افول نفوا و اقتدار خان بره  

سررربب کهولرررت سرررن و قررردرت فزاینرررده     

لو، از اقدام به پشتوانه ایل جبرائیلآقا محمدحسن

جررردی علیررره برادرشررران خرررودداری کردنرررد. 

ای خان با مشاهده این وضع، با ارسال نامهابراهیم

(. ibidخان او را به قراباغ دعوت کرد )به ابوالفتح

امررا میرررزا جمررال جوانشرریر علررت فرسررتادن     

                                                                    
 لو از ایالت مهم و تأثیرگذار در تحوالت سیاسی قراباغ بودند.. ایل جبرائیل8

 دنبلـی، )شـدند مـی  محسـوب  جوانشـیر  خاندان خویشان و معتمدان از این ایل

ــل    (.110: 8111 ــار رود ار  و پ ــاغ و در کن ــه قراب ــل در منطق ــهر جبرائی  ش

 خداآفرین واقع است که اهالی آن نام ایل خودشان را بر آن گذاشتند. 
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خان به سوی قراباغ را خبردار شدن شراه  ابوالفتح

خران  تردد ایلچی و تبادل مکاتبه ابرراهیم  ایران از

. (727: 7802)با سرداران روسیه اکر کررده اسرت   

شاه با مالحظه رابطه خویشاوندی و عدم فتحعلی

ایجاد تنش در مناسبات با خانردان جوانشریر، در   

اوایل در نظر داشت قلعه شوشا را بدون عملیات 

خان در اختیرار بگیررد   نظامی و از طریق ابوالفتح

(Cavanş ir, 2006: 206 ؛ بنررابراین، بررا اطررال  از)

جریان مسائل داخلی خاندان جوانشیر و ارتبراط  

ها، برای مقابله با خان قراباغ و مهار آنان با روس

هرا و در اختیرار گررفتن قلعره شوشرا      نفوا روس

هزار نفری همرراه برا   خان را با قوای پنجابوالفتح

؛ 727: 7802باغی، )جوانشیر قرهنامه عازم قراباغ کرد 

خران  . به حکم شراه، ابروالفتح  (277: 7818قراباغی، 

مأموریررت داشررت بسرران وکیررل خرران برره یرراری 

آقا و تعدادی از خان بشتابد و محمدحسنابراهیم

زادگان قراباغ را گرفته و به تهران روانه کند بیگ
Mirzə؛ 722: 7802براغی،  )جوانشیر قرره   Adı gözə l 

bə y, 2006: 150)خان به فرمران  واقع، ابوالفتح . در

خران را برر   العمرر ابرراهیم  شاه ایران وکالت مادام

-عهده داشت و هیچ امری نبایستی بدون صرالا 

گرفرت. امرا خران برا     دید او در قراباغ انجام مری 

خررودداری از قبررول تکلیفررات شرراه، ورود او برره 

. (722: 7802براغی،  )جوانشیر قرره قراباغ را منع کرد 

ترری  خان در قرابراغ خطرر عینری   ابوالفتححضور 

اش بره  برای حکومت خان، به ویژه از نظر تکیره 

: 7818)مرشردلو،  شرد  ها، قلمداد میحمایت روس

. میرمهرردی خزانرری برررخالف میرررزا جمررال  (11

جوانشررریر، بررره نقرررش فرزنررردان او خصوصرررام 

آقررا در تغییررر مواضررع خرران در    محمدحسررن

ها به روس مناسباتش با حکومت ایران و گرایش

 اشاره کرده است.

به نوشته خزانی، فرزندان خان قراباغ با بروز  

شرران را کنررار ایررن رویررداد، رقابررت و خصررومت

خران را وادار کردنرد کره مرانع     گذاشته و ابراهیم

خان به خا  قراباغ شود؛ زیرا او از ورود ابوالفتح

مادر دیگری بود و نسربت بره سرایر بررادران از     

گونه خران  ری برخوردار بود. بدینتجایگاه پایین

قراباغ تحرت ترأثیر فرزنردان خرود و برا مقبرول       

خان اجازه ندانستن تقاضای شاه ایران، به ابوالفتح

Xə)ورود به خا  قراباغ را نداد  zani, 2006: 189) .

خان که از نفوا فرزندان خران قرابراغ   اما ابوالفتح

بر پدرش واقف بود، بره نامره او وقعری ننهراد و     

آقا وارد خا  قراباغ شد. او نیز بسان محمدحسن

سودای حکمرانی قراباغ را با پشتوانه دولت ایران 

در نظر داشت و سعی کرد با حمایت ایران، خان 

آقا را بره شرکل غافلگیرانره    قراباغ و محمدحسن

اسیر کند. لیکن حضرور بره موقرع سرواره نظرام      

، آقرا و خانالرآقرا  قلری قراباغ به فرماندهی مهردی 

؛ 722: 7802باغی، )جوانشیر قرهاش را برهم زد نقشه

 .(277: 7818قراباغی، 

شاه ایران، پس از ناکامی طرا خود، با ارسال 

خان ای به خان قراباغ در یاهر اقدام ابوالفتحنامه

؛ زیرا (722: 7802باغی، )جوانشیر قرهرا محکوم کرد 

او از گرایش خان قراباغ به دولت روسیه واهمره  

بدین مضمون داشت. بنابراین ایلچیانی با فرمانی 

رضای خدا و نأموس اسالم را مردنظر داشرته و   » که

هر چه توقرع داریرد از او مطالبره کنیرد و از پادشراه      

اروس اطاعت ننماید. قلعه شوشا سد متین مملکرت  

ت. نباید قلعره را بره   است و دروازه ورودی ایران اس
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، را عرازم  «قشون اروس داده و آنها وارد شهر شوند

Xə)قراباغ کرد  zani, 2006:194)شاه برای . فتحعلی

ویررژه قلعرره شوشررا از تسررلط حفررظ قرابرراغ، برره

آمیررز و مالیررم بررا   هررا، فرمررانی شررفقت  روس

تمرامی والیرت قرراداغ را مرع     »پیشنهادهای اینکره  

رسید، واگرذاری ابردی   مداخل او که به پادشاهی می

خان سازند و دو نفر از نسالم بعد نسل مرحوم ابراهیم

خران  اوالد خود را در قلعه شوشی، به مرحوم ابراهیم

. (728-722: 7802براغی،  )جوانشریر قرره  « زوال بدهند

شاه در قبال این امتیراز سرخاوتمندانه، خواسرتار    

-استقرار سربازان ایرانی در قلعه عسگران و شراه 

ر که در سه فرسخی قلعه شوشا و سر راه  غیبوال

ر را در نظرر داشرت.    تفلیس و گنجه قرار داشتند

هرا و  هدف حکومت ایران از تصاحب قال  و راه

معابر قراباغ، مسدود کردن ورود قوای روسی به 

سوی شوشا و ایران بود. همچنین قروای ایرانری   

خران  مستقر در قال  قراباغ تحت فرمران ابرراهیم  

های آنران را شراه از   گرفتند و تمام هزینهمیقرار 

: 7802باغی، )جوانشیر قرهشد خزانه دولتی متقبل می

Mirzə ؛728  Adı gözə l bə y, 2006: 151) . 

آقا، با گرا، به ریاست محمدحسنجناا روس

خرران و نقررش اسرتفاده از ایررن مرراجرای ابرروالفتح 

هرا  حکومت ایران، خان را بره جلرب نظرر روس   

آقرا  ؛ بنابراین به پیشنهاد محمدحسنتحریک کرد

هیئررت سیاسرری همررراه بررا نامرره خرران برره پرریش  

سیسیانوف روانه شد. در نامه، خان با شکوائیه از 

سوءنیت حکومت ایران، آمرادگی خرود را بررای    

قبررول تابعیررت از حکومررت روسرریه اعررالم کرررد 

(Cavanş ir, 2006: 204)رغم تمرام  ترتیب، به. بدین

ن برای حفظ خان قرابراغ در  تدابیر حکومت ایرا

خان بره سربب   دایره نفوا و اطاعت خود، ابراهیم

ترررس از حکومررت ایررران و تحررت تررأثیر جنرراا 

ویررژه محمدحسررن آقررا، طرری ر برره   گراهرراروس

 7چایم با عقد معاهده کور 7085/ ق7228سال

زیر حمایت دولت روسیه رفت و فوجی از قوای 

 روسرری برررای محافظررت از قلعرره و حکمرانرری  

باغی، )جوانشیر قرهخاندان جوانشیر وارد شوشا شد 

 . (277: 7818؛ قراباغی، 727: 7802

ق/ 7228خرران، در سررال ایررن اقرردام ابررراهیم

م به تهاجم قروای ایرران بره خرا  قرابراغ      7085

شراه برررای  منجرر شرد. همچنرین نقشره فتحعلری     

تصاحب قراباغ از راه خویشاوندی نیرز شکسرت   

آقا که بره  . محمدحسن(277: 7818)قراباغی، خورد 

ها، به حکمرانی آتی قراباغ پشتوانه سیاسی روس

نامزده شده بود، برای مقابله با ورود قوای ایرانی 

با فوجی از سرربازان روسری بره کنرار رود ارس     

شتافت؛ امرا شکسرت خرورد و بره ناچرار بررای       

)دنبلری،  محافظت شوشا بره قلعره عقرب نشسرت     

. حترری (725: 7802ی، برراغ؛ جوانشرریر قررره781: 7808

شاه نیز در این عملیات نظامی علیره  خود فتحعلی

خان قراباغ مشارکت داشت. لیکن به رغم عقرب  

راندن قروای روسری از خرا  قرابراغ، حکومرت      

ایران موفرق بره تصررف قلعره شوشرا و اخرران       

سربازان روسی از قلعه نشرد. خرود شراه نیرز برا      

ی دریافت خبر تهاجم قروای روسری از راه دریرا   

                                                                    
خـان  خلیـل سردار رو  )ژنرال سیسیانوف( در کنار رود کُرک با ابراهیم. »8

هـزار اشـرفی بـر    قراباغی مالقات کرده او به موجب این عهدنامـه بـه دادن ده  

و پانصد وجه خراج هر ساله و تخصیص مملکت خود به دولت روسیه متعهد 

نفر صالدات )سرباز( برای حمایت خود بـرده در قلعـه شوشـی جـای داد. بـه      

-آقـا و مهـدی  خود او چین ]درجه[ جنرال لیطانط و به پسـرانش محمدحسـن  

آقــا درجــه جنــرال مــایوری و خانالرآقــا چــین پولوکــونیکی از دولــت  قلــی

 (.813:  8130)باکیخانوف،« امپراتوری عنایت گردید
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خزر به رشت، به ناچار خا  قراباغ را تر  کرد 
: 7811مررروزی،  نگررار؛ وقررایع775-778: 7808)دنبلرری، 

771-728). 

آقرا برر اثرر بیمراری کره      با مرگ محمدحسن

خران برود،   هرا و جانشرین ابرراهیم   طرفدار روس

گررا و  ها متزلزل شد. جناا ایرران موقعیت روس

مرت  خان کره مخرالف نفروا حکو   حامی ابوالفتح

روسیه بودند، با بهرره گررفتن از فقردان حضرور     

آقا در قرابراغ و ضرعف و پیرری خران     قلیمهدی

بررررداری از مررررگ  قرابررراغ، در صررردد بهرررره 

آقا برآمدند؛ اما سیسیانوف برا اطرال    محمدحسن

-از این مسئله، برای حفظ قرارداد دوجانبه کور 

آقا را برا قشرون قرابراغ از    قلیچای بالفور مهدی

ر به قراباغ روانه  ر که عازم باکو بود خوداردوی 

Mirzə؛ 720: 7802بررراغی، )جوانشررریر قررررهکررررد   

Adı gözə l bə y, 2006: 155). 

مرگ سیسیانوف در حروالی براکو و گررایش    

مجدد خان طالش به دولت ایران، زمینه گررایش  

)دنبلری،  خان قراباغ به دولت ایرران را مهیرا کررد    

گروزل بیرگ،   میرزا آدی؛ زیرا به باور (771: 7808

پاشرریدگی و خرران قرابرراغ برره تصررور از هررم    

نشررینی قرروای روسرری متعاقررب مرررگ     عقررب

سیسیانوف بسان حادثه مرگ آقامحمدخان و فرار 

قوای ایران از حروالی شوشرا، در مواضرع خرود     

تجدید نظر کرد و بررای رفرع تهدیرد ایرران، بره      

بازسازی مناسبات با دولت ایران روآورد. ضرمنام  

نی مکاتباتی بین او و حکومت ایران در حال پنها

رد و بدل شدن بود و مأموران خفیه ایران سرعی  

داشتند با وعده و عید او را به سوی دولت ایران 

Mirzə)بکشانند   Adı gözə l bə y, 2006:156) میرزا .

جمال جوانشیر با ارائه ادله غیرموجه، علل مدارا 

رگ و سازش خان قراباغ با حکومت ایرران را مر  

سردار روسی و فصل برداشرت محصرول غلره و    

جلوگیری از پایمال شدن ایالت و دهات قرابراغ  

رو برا نزدیرک شردن قشرون     آورده است. از ایرن 

خان از قلعه خارن و ایران به قلعه شوشا، ابراهیم

. بره نوشرته   (788: 7802)در حوالی آن منتظر ماند 

در میان خلق نیرز شهرهر داشرت کره گویرا      »قراباغی، 

خان با قشون قزلباشیه به سر قراباغ هم آمدن ابوالفتح

. (272: 7818)« خرران برروده اسررتبرره اشرراره ابررراهیم

لیسانویچ سردار روسی، با اطال  از توطئره خران   

قرابرراغ، او را در موقررع خرررون از قلعرره کشررت  

؛ امررا برررخالف رویکرررد جانبدارانرره  جررا()همرران

یر، دنبلی ها و خاندان جوانشها از روسنامهقراباغ

مور  قاجاری، علل گرایش خان قراباغ به دولت 

ایران را خاتمه کار سیسریانوف، شکسرت شرفت    

سردار روسری از گریالن و اسرتمالت و اطمینران     

خان حاکم یراغی طرالش از سروی    خاطر مصطفی

خران برا   دولت ایرران یراد کررده اسرت. ابرراهیم     

مشاهده این عوامل و تغییر موازنه قوا، برا ایهرار   

: 7808)دنبلری،  مانی رو به دولرت ایرران آورد   پشی

. حکومت ایرران شررط عفرو او را بره دفرع      (727

روسیه از قراباغ منوط کررد. خران قرابراغ بررای     

میررزا  تحقق این امر، برا اعرزام ایلچری از عبراس    

آقرا فرزنرد   طلب قوای نظامی کرد. اما جعفرقلری 

آقا که از حقیقت مراجرا براخبر شرده    محمدحسن

هررا را در جریرران مرراجرا گذاشررت.   بررود، روس

ها نیز برای خنبی کردن طرا خان قراباغ و روس

اش حفظ قلعه شوشا، او را با تعدادی از خرانواده 

هرا بررای   نامه. اما قراباغجا()همانبه قتل رساندند 



 8000، پاییز و زمستان 81های محلی ایران، سال دهم، شمارة اول، پیاپی پژوهشنامة تاریخ      810

-خان به روسسرپوش گذاشتن به خیانت ابراهیم

ها، قتل او را حاصل توطئه اشرار در بدبین کردن 

اند. جالرب  سردار روسی نسبت به خان اکر کرده

آقرا و خانالرآقرا، فرزنردان خران     قلیاست مهدی

قراباغ، نسربت بره قترل پدرشران نره تنهرا هریچ        

واکنشی نشان ندادند، بلکه در تهیه آاوقه و غلره  

)جوانشریر  قشون روسری نیرز مسراعدت نمودنرد     

. پررس از مرررگ او، دولررت (788: 7802برراغی، قررره

آقا را به جرای پردرش در مقرام    قلیروسیه مهدی

)قرابراغی،  خانی و حکمرانی قراباغ منصوب کررد  

7818 :272). 

 

 شتیجه .6

 خان جوانشیر با دولت قاجارمناسبات ابراهیم

 در اصرلی  مؤلفره  برود و  خصرمانه  موارد اکبر در

داد. شرکل مری   سیاسری  پدیده دوجانبه را روابط

خران از مناسربات برا دولرت ایرران      هدف ابراهیم

حفظ حکمرانری محلری برود. در مقابرل، اعمرال      

حاکمیت سیاسی بر قراباغ، هدف دولت قاجاری 

خان جوانشیر بود. اهداف از برقراری مناسبات با 

متفاوت برا رویکرردی مختلرف از سروی آن دو     

قدرت با ماهیت محلی و مقتردر کره حاصرل آن    

داد. ن را شکل میتعارض منافع بود، مناسبات آنا

خران برا آقامحمردخان    ماهیت مناسربات ابرراهیم  

شراه برا   دشمنی بود، حال آنکه مناسبات فتحعلری 

خرران از دو الگرروی تعامررل و تقابررل    ابررراهیم

شاه در های داخلی فتحعلیبرخوردار بود. چالش

بدو جلوس به تخت شراهی و تررس از گررایش    

وی هرا، او را بره اتخراا الگر    خان قراباغ به روس

خان وادار کرد. هردف حکومرت   تعامل با ابراهیم

ایران از این رویه، فرمانبرداری دائمی خان قراباغ 

از ایران بود؛ بنابراین برای نیل به این مقصرد دو  

عنصر وصلت سیاسی و گروگران را در اولویرت   

خان خان قرار داد. ابراهیممناسبات خود با ابراهیم

رر اقتصرادی    سینیز با مالحظه سستی پایگاه سیا

خود در قرابراغ و عردم حمایرت دول عبمرانی و     

روسرریه از او در برابررر آقامحمرردخان، بررا ارسررال 

گروگان به دربار تهران به خواسته حکومت ایران 

تن داد. اما تعدد فرزندان خران قرابراغ و رقابرت    

بین آنان بر سر حکمرانی آتی قراباغ، با عنایت به 

خران در  ابوالفتح خان و حضورسن باالی ابراهیم

دربار ایرران، ترأثیر منفری در مناسربات دوجانبره      

)به خان به دولت روسیه گذاشت. گرایش ابراهیم

، برای تضرمین حکمرانری   گرا(تشویق جناا روس

چای منتهی شد. ایرن  خود به عقد معاهده کور 

اقدام او مناسربات دوجانبره را بره تقابرل نظرامی      

تغییرر معرادالت    کشاند؛ اما این وضع با توجه به

منطقه قفقاز و برتری نسربی ایرران در جنرگ برا     

ها دچار تغییر شد. خان قراباغ با در  ایرن  روس

اوضررا ، برررای بازیررابی اقترردار سررابق خررود، برره 

برقررراری مجرردد مناسرربات بررا حکومررت ایررران  

گرررا و در رأس آن روآورد؛ لرریکن جنرراا روس 

یی گراخان که مخالف سیاست ایراننواده ابراهیم

هرا را فرراهم   بود، زمینه قترل او از جانرب روس  

کرد؛ زیرا گرایش به ایرران بره معنری حکمرانری     

شاه برر  خان گزینه مورد حمایت فتحعلیابوالفتح

 قراباغ بود.

 

  منابع

ة ترذکر  .(تابی) عبدالکریم بن محمدحسن ،اشتهاردی

 شرورای  مجلرس  کتابخانره  خطری  نسخه .الدنابله
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 .کتاب دنیای: تهران .ناصری منتظم

: تبریرز  .افشرار  تراریخ  .(7875) میررزا رشرید   ،افشار

 .شفق چاپخانه

: باکو .ارم گلستان .(م7118) آقاعباسقلی ،باکیخانوف

 .علم

 ترراریخ .(7802) میرررزا جمررال ،برراغیقررره جوانشرریر

 .خارجه امور وزارت: تهران .باغقره

. تاریخ اوالقرنین(. 7808) اهللفضل ،شیرازی خاوری

تهران: کتابخانه و مرکرز اسرناد مجلرس شرورای     

 اسالمی.

 .دارا نگارستان تذکره .(7872) بیگعبدالرزاق ،دنبلی

 آاربایجان. کتاب چاپ شرکت: تبریز

 و االحرررارتجربرره .(7871) بیررگعبرردالرزاق ،دنبلرری

 تراریخ  موسسه انتشارات: . تبریز7ن .االبرارتسلیه

 .ایران فرهنگ و

 و االحرررارتجربرره .(7858) بیررگعبرردالرزاق ،دنبلرری

 و تراریخ  موسسره  انتشرارات : . تبریزاالبرارتسلیه

 .ایران فرهنگ

. تهرران:  مآثر سلطانیه(. 7808) بیگعبدالرزاق ،دنبلی

 اطالعات.

بازیگران کوچک (. »7811) محمود و دیگران ،دهقان

«. در بازی بزرگ )مطالعه موردی: خوانین قفقاز(

. سرال  نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 .777-11. ص71هفدهم. شماره

آرا دراستپانیان.   . ترجمملو  خمسه(. 7805) رافی

 تهران: شیرازه.

 ترراریخ .(7811) دیگررران و علیرضررا ،لیقرروان ورراه

  .خارجه امور وزارت: تهران باغ.قره

گرجستان از سقوط صفویه (. 7807) گودرز ،رشتیانی

ارشرد  نامره کارشناسری  . پایران تا عهدنامه گلستان

 دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران.

خرران و حکومررت پنرراه (. 7807) بیررگرضررا قلرری 

تهرران: مؤسسره    براغ. خان در والیت قرره ابراهیم

 ن.مطالعات تاریخ معاصر ایرا

. ترراریخ محمرردی(. 7817) اهللمحمررد فررتح ،سرراروی

 تهران: امیرکبیر.

: تهررران التررواریخ.ناسررخ .(7818) محمرردتقی ،سررپهر

 .اساطیر

 جردایی  تراریخی  رونردهای ». (7818) ناصر ،صدقی

-برین  همرایش  .«ایران از قفقاز سرزمین تدریجی

 . تبریز. 7800 تاریخ بستر در قفقاز المللی

تررأملی بررر مواضررع (. »7818-7801) ناصررر ،صرردقی

-طلبیهای مسلمان قفقاز در برابر توسعهشینخان

. سال فصلنامه مطالعاتی آران«. های روسیه تزاری

 .17-70. ص21و  21نهم. شماره 

نقرش و  (. »7815-7817) محمد و دیگران ،عزیزنژاد

مواضع محمردخان قاجرار ایروانری در نخسرتین     

، مجلره تراریخ ایرران   «. های ایران و روسیهجنگ

 .278-700(. ص5/11)71شماره 

. تراریخ عضردی  (. 7812) احمرد میررزا   ،عضدالدوله

 تهران: سرو.

 .مررراد گلشررن .(7811) ابوالحسررن ،کاشررانیغفرراری

 .زرین: تهران

 ترجمه ،قراباغ جدید تاریخ .(7815) میرزا رحیم ،فنا

 .اختر: تبریز حسینی. سجاد

: تهرران  .صافی تاریخ .(7818) میرزا یوسف ،قراباغی

 .ایران معاصر تاریخ مطالعات مؤسسه

و اوضرا    تیر فیک .(7815) خران یحسرنعل  ،یقراداغ

ترجمرره سررجاد  .قرابرراغ الررتیا دیررو جد میقررد

 : اختر.زیتبر ی.نیحس

: تهرران  الترواریخ. مجمل .(7877) ابوالحسن ،گلستانه

 .سیناابن کتابخانه
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 امپراتروری  سیاست و قفقاز (.7818) جمال ،گوگچه

 امرور  وزارت: تهران ولی. وهاب  ترجم .عبمانی

 خارجه.

(. 7820) میرررزا محمرردآقا  ،برراغیمجتهرردزاده قررره 

اسرتانبول: مطبرع    العاشرقین. تذکرةالشعراء ریاض

 درسعادت. 

هرای حکومرت   آخرین سال(. »7818) جواد ،مرشدلو

خاندان جوانشیر بر قرابراغ: پژوهشری برر مبنرای     

فصلنامه مطالعات علوم تراریخی  «. اسناد آرشیوی

 .778-12. سال دوم. شمارة دوم. صخوارزمی

 دارالسررلطنه جغرافرری و ترراریخ .(7818) میرررزا نررادر

 .اقبال: . تهرانتبریز

. (7818) میرزا محمدصادق موسروی  ،اصفهانی نامی

 .اقبال: تهران .گشاگیتی تاریخ

 مکاتبررات و اسررناد .(7811) محمدرضررا ،نصرریری

 .کیهان: تهران .(قاجاریه) ایران تاریخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهنگ .(7811)محمدصادق  میرزا نگارمروزی،وقایع

 چاپخانره : تهران آار. حسین . گردآورندهسروش

 .حیدری

، الصفای ناصریروضه(. 7808) خانرضاقلی ،هدایت

 تهران: اساطیر.
Butkov, P.G (1869). Materialy dlia novoi 

istorii kavkaza (1722-1803). V.II. Sankt 

Petersburg. 

Cavanş ir, Ə hmə d bə y (2006).Qarabağ 

Xanliğinin 1747-1805-ci illərdə siyasi 

vəziyyətnə dair. Bakı : Elm. 

Dubrovin, N (1871). Istoriya vojny i 

vladychestva Russkix na Kavkaze. V.III. 

Sankt Peterburg. 

Mirzə  Adı gözə l bə y (2006). Qarabağnamə. 

Bakı : Elm. 

Mustafazdə , Tofiq (2010).Qarabağ Xanlığı. 
Baki: Sabah. 

Xə zani. Mir Mehdi (2006).Kitabi Tarixi 

Qarabag. Bakı : Elm. 

 

 


