
 
 

 

 

يليار دانشگاه محقق اردبياستاد/ 

خود  ينيقفقاز به قلمرو سرزم منطقةدر فکر الحاق  ياواخر حکومت صفو از ها روس
 يبرانها آتالش  دند.يخود رس از خواستة يبه بخش، گلستان ةبر اساس معاهد و بودند

که حول ـ ران ياز دربار ا يخود به رود ارس و کوشش جناح يرساندن مرزها
رفته و به ثمر  مناطق ازدست يريگ بازپس يبراـ رزا جمع شده بودند يم عباس

. جناح شد هيران و روسياي ها جنگدوم  آغاز دورة ساز نهيزم، دن مذاکراتينرس
برآمد از طريق روحانيون درصدد ، دمخالف نبر نفعل کردن گروهم يبرا ميرزا عباس

ان يکه دفاع از ک زين عهيش يون اصولي. روحانصبغة ديني ببخشد به اقدامات خود
دان يدر م يپا، دانستند مي خود ينيد فةيرا وظ« کفار»عه در برابر ياسالم و سلطان ش

 نبرد يها جبهه فعال درو شرکت  ها در برابر روسجهاد  ماعال، که حاصل آننهادند 
 طور ان بهيرانيا، يجهاد ةيو حاکم شدن روح ها روس يريبا غافلگ، جنگآغاز در بود. 

و بروز  ها روسمجدد  ييآرا با صفمرور  بهاما  ؛افتنديدست هايي  يروزيموقت به پ
قشون ، نبرد در کار يرانيفرماندهان ا يسست و ميرزا عباسون و ين روحانياختالف ب

 يروهاياز ن يبخش يشرويبا پ حمل شکست شد.گوناگون متهاي  جبهه ران دريا
ون يرفتاح از روحانياست مياز نخبگان شهر به ر يبرخ، زيسمت تبر به يروس

ز را به يتبر يچ مقاومتيبدون ه، بودند يکه از حکومت قاجار ناراض، شهر سسرشنا
نقش ، يخيتار يليروش تحلاز  يريگ بهرهبا ، ن مقالهيدر ا م نمودند.يتسل ها روس
 و کارکرد، نبردهاي  ر صحنهشان ديا يحضور عمل، هيون در آغاز نبرد با روسيانروح
 گردد. مي نييتب ج حاصل از آنيز و نتايم تبريتسلدر  علما

دمحمد يس، ران و روسيا يها جنگ، جهاد، دولت قاجار، ونيروحان :
 .رفتاحيم، مجاهد
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آقامحمدخان هاي  تالشار بر اثر حکومت قاج ليتشکو  يزدهم هجريآغاز قرن س
، ن قرنيل ايدر اوا، ينيد عدبُاز  .رود يم شمار بهران يخ ايدر تار يعطف ةنقط، قاجار

را  نهاد اجتهادگاه ين امر جايا .دندکرع غلبه يدر تش يگر يان اخباريبر جر ها ياصول
ام امام ع يبانعنوان نا بهدر جامعة شيعه ون را يروحانموقعيت و  هيع اماميدر تش

هرج و  يطوالن ةدورک ياز  پسران يا نيز ياسياز منظر س .ت کرديتثب بيغا
 .واحد قرار گرفت ير پرچم حکومتير زدوباره د، يو اقصاد ياسيس ينابسامانو مرج 

ز ينها نآ، ان برخوردار بودنديکه صفو يتياز آبشخور مشروعکوشيدند  قاجارشاهان 
ان يسطح صفو هم يتينتوانستند مشروع شانريگيپاي ه تالشباوجود اما  ؛شوند مند بهره
 ورند.آدست  ران بهيدر ا

ت و ين امر مشروعيا .دانستند مي ب امام زمانيو نا« ديس»ان خود را يصفو
ادامه  قاجار ةتا دور يکه حت يتيمشروع ؛آوردارمغان  به آنها يبرا ياناواعتبار فر

ان يمدعظهور سبب  به، اجارهاآمدن ق رکا يه تا رويسقوط صفو در فاصلةافت. ي
اعتبار ، کسب قدرت يبرا يپايپ يداخلي ها جنگران و بروز يمختلف سلطنت در ا

توانستند  مي اجارها تنهاقد. شتزلزل م شدت ودن آن بهب يو قدس« پادشاه»مقام 
 ؛دگرفته نش يکه هرگز در جامعه جد ييادعا ؛بودن داشته باشند« ظل اهلل» يادعا

چالش  بهرا هان پادشا يهلظل البرخي از روحانيون مقام ، هيحکومت صفورا از اواخر يز
 .ندبود دهيکش

تعلق  طيالشرا جامع به مجتهد بيابت عام امام غاينمعتقد بودند که  ونيروحان
 حکومت قاجار، از همين روي داشته باشد. ييباره ادعا نيتواند در ا نمي رد و پادشاهدا

ن ياز مقلد يکيشاهان قاجار تنها ت نداشت و يمشروعآنان  از ياريبس دياز د
 شدند. محسوب ميران يدر ا شانمارش يب

خته سا کاان پياغيران را از يکه ا قاجار يعيحکومت ش يريگ شکل، با اين حال
 ده گرفته شود.يون ناديتوانست از نظر روحان نمي، داشت« ياري نيد» يو ادعابود 

 يون روياز همان ابتدا به روحان، ت خوديعمشرو يهاکردن خألپر يبرانيز قاجارها 
 يريگ سبب شکل، ن رونديا آورند. دست بهرا  د آنهاييتأ ت ويحماکوشيدند و  ندوردآ



  

 

صدور  .شد ونيشاه قاجار با روحان يژه فتحعليو هان آقامحمدخان و بيک ميروابط نزد
ران و ياي ها جنگدوم  ةدر دور ها روسمقابله با  يبراون يروحان ياز سوجهاد  يفتوا

 با حکومت قاجار عهيش يان علمايم يهمکار ياز نمودهاق( 1421-1421) روس
را بر  ينچااقرارداد ترکم، ها در اين دوره از جنگان يرانيشکست فاحش ا .است

جهاد را  يفتوا ةون صادرکننديروحان، ي. مورخان قاجارتحميل کرد رانياحکومت 
رود شمال هاي  نيزدست رفتن سرزممسئول شکست و ا جهيجنگ و در نت گرآغاز

ابع مستقل و من يها ن منابع و اشارهيل ايو تحل ياما واکاو ؛کردند يارس معرف
ن يدر ا زيتبر تهران و دارالسلطنة دربار، ونيما در شناخت نقش روحانبه ، يخارج

 :است ياصلپرسش به سه  ييگو پاسخ يپ ن مقاله دريرساند. ا مي يارينبردها 

 هيران و روسياي ها جنگدوم  دورةدر آغاز  يچه نقش يعيش ونيروحان. 1

 ؟داشتند

 ؟انجام دادند ها روسنبرد با  يبرا يچه اقدامات، ون در طول جنگيروحان .4

 چه بود؟ ها روسن شهر به يم ايز در تسليون تبريگر روحانيرفتاح و دينقش م .1

تصرف  ةشياند، ريکب رحکومت پط ةاز دور ويژه به، هيمت صفوکواز اواخر ح ها روس
تالش آنها ، و مرگ پطر نادرشاه افشار يها تالش اما با ؛پروراندند مي قفقاز را در سر

گر يتسلط بر قفقاز و د ير برايکب رطرح پط، با اين حالطور موقت ناکام ماند.  به
در  .ماند يبازماندگانش باق يبرا يمنتسب به و نامة تيدر وص، يرانياهاي  نيسرزم

دن يرس يبرا و نامه اشاره شده بود که هندوستان مخزن ثروت عالم است تيآن وص
سمت  به، رانيو اضمحالل ا ان برد و با انحطاطيجود را ازمود تمام موانع ميبا، به آن

ن دوم يکاتر (161ص، 1131، انيراحمدي)ام کرد. يشرويگرم پهاي  ج فارس و آبيخل
گرم هاي  دن به آبيکه در آن رسـ ر ير کبت منسوب به پطيوصساختن  يملع يبرا
، 1131، )طالع .درصدد تصرف قفقاز برآمد ـ ه شده بوديقفقاز توص ةتصرف منطق و

 ها روسبه  برادر آقامحمدخان خان يقل يپناهنده شدن مرتض ،بر آن افزون (1ص
 ها روس يتجارهاي  تيعالو ممانعت آقامحمدخان از ف ،يدن به پادشاهيرس يهوا به



 

 

 

 (Atkin, 1980, P.33). ن به قفقاز بوديگر عوامل مهم توجه کاتريد از ،در استرآباد
ها  يسيدر تصرف انگل هندوستانِآنها را به  يياز سو ،در قفقاز ها روس يشرويپ

وابسته و  اغلبقفقاز بود که  يها التين ايتر هماز م ،. گرجستانکرد مي تر کينزد
آنها  ،موجود يو تضاد مذهب يرانيپادشاهان ا يدرفتاراما ب ؛ران بوديدربار ا گزار اجخر

در  ها روسهاي  يشرويزمان با پ هم ،جهي. در نتساخت ت آن دوريران و حاکميرا از ا
وس حکمران يهراکل ،ران در آن منطقهيت ايه به حاکميت زندحکوم يتوجه يقفقاز و ب
 ةيالحما خود را تحت ،وسکيرگويگ ةهدمعا يط ق1111در شعبان سال  ،انگرجست
 (11-14ص، 1164، بخش )تاج .درآورد ها روس

ران در يا ينيسرزم قلمرو ياياح يپ در ،يدن به پادشاهيرس يحمدخان براآقام
راه در آنجا  يعيو کشتار وسکرد رجستان حمله به گرو،  از اين ؛ه برآمديصفو ةدور

ايجاد در گرجستان  يو ادار يظامرت ناما قد (21، ص1131، الحکما رستم)انداخت؛ 
خود را  ينيق الحاق گرجستان به قلمرو سرزم1411/م1311در سال  ها روس. نکرد

توجه  ييگر مناطق قفقاز و از سويتصرف د يمهم برا يمحرکاين امر، . کردنداعالم 
سمت  منطقه به يها است کشاندن خانيس ،تصرف قفقاز يبرا ها روسبه هند بود. 

روان و يش، قراباغ يها توانست خان ،ها روس ةفرماند ،انفيسيس غاز کردند.آخود را 
آنها را  يها در گنجه درخواست ياداوغلياما جوادخان ز کند؛ل يرا به خود متما يشک
با  .دانش را کشتندو فرزناو و کردند به گنجه حمله  ها روسبه همين دليل،  کرد؛رد 

)سه  فتند.ريرا پذ ها روساطاعت ، سمنطقه از تر يها خان اغلب ،تصرف گنجه

مقابله با  يبرا ميرزا عباسو با اعزام ق( 1413)ن زمان ياز ا (16ص، 1131، يتوخوسکيو
 ه آغاز شد.يسور و رانيا يها جنگاول  ةدور ،ها روس

 ون و دخالت گستردةيش قدرت روحانيشاهد افزا ،شاه يدر دوران سلطنت فتحعل
پارچه و متحد  کي يول ؛دادند مي را شکلبزرگي گروه  ونيروحان م.يآنها در امور هست

عه در عتبات تمرکز يش يعلما ،انيدر دوران فترت پس از سقوط صفو نبودند.
 رگييچ يق( فقه اخبار1413-1122) يداشتند و تا زمان ظهور آقامحمدباقر بهبهان

و  يعه را در قالب اصوليش يان داد و تفکر مذهبين سلطه پايبه ا ياما و ؛داشت
 (411ص، 1131، ي)تنکابن ساخت.ف مجتهد گسترش داد و تصوف را محدود يوظا



  

 

 يول ؛افتيادامه نيز  شاه فتحعليان در دوران يان و اصوليان اخباريمباحثه و مناظره م
جماعت توسط  ين و رهبريمجتهد يروزيان و پيدر عتبات به شکست کامل اخبار

ن ي. در اگسترش يافتعلما در دربار و امور  نفوذ شاه، فتحعلي ة. در دورانجاميد شانيا
به حکومت و روحانيت از ينهمچنين و  يد مذهبيشدهاي  گرايشبا توجه به  ،دوره
به  ،ت علمايجلب حما يشکل گرفت. شاه برآن دو ان يه ميدوسو يا رابطه ،گريهمد

ها از ميان آنرا  ييها االسالم خيش پرداخت و ن اماکن متبرکه و ساختن مساجدييتز
 و از دولت مواجب ندشد يون وارد مناصب ادارياز روحان يبخش رو، . از اينديبرگز

هاي ايشان  خواستهو دولت به  ندن گروه مستقل بوديت اياکثربا اين حال،  ؛گرفتند مي
 داد. مي تن

بود.  يرو مذهب اصوليشد و پ مي وارد يشاه در مناظرات و مباحث مذهب

 (61ص، 1161، )الگار .کرد مي با تصوف مخالفت ن دوره شخصًايدر ا شاه فتحعلي

هاي  هرگز گروه، داد مي تسامح نشان يالت مذهبيگاه در تمابا اينکه  شاه فتحعلي

، يفرمانده روس ،انفيسيسر اشپختر س يح نداد. در ماجرايان ترجيب را بر اصوليرق

ه تهران تو ب يمن سر اشپختر را چهل روزه برا»: به شاه گفت ياخبار رزامحمديم

و بن و  ين را منسوخ و متروک سازيمذهب مجتهد نکهيمشروط به ا م؛ساز مي حاضر

. «يران رواج دهيرا در بالد ا يو مذهب اخبار يين را قلع و قمع نمايخ مجتهديب

ان روز يرا در پا انفيسيسسر  يمحمد اخبار ينيب شيطبق پ .قبول کرد شاه فتحعلي

، نداشت يبه مذهب اخبار يليده بود و تماياو ترس اما شاه که از قدرت ؛چهلم آوردند

 ،يياحمد احسا خيروابط شاه با ش (441ص، 1131، ي)تنکابن د او را صادر کرد.يدستور تبع

ران وارد شده يبه ا ،ها گشت و گذار از مدت پسان بود. او که يشتر از اخباريار بيبس

ان يروابط شاه با اصول يرگيبه ت ،روابطاين اما  مواجه شد؛استقبال شاه با  ،بود

ه را يتق ةقير طرشتيب ،ياحسايشاگرد  ،يخان رشت مينکه محمدکريژه ايو به ينجاميد؛ن

قطع  يروابط شاه و وابستگانش با شاگردان و ،يپس از مرگ احسايو  ش گرفتيدرپ

که  يون اصوليروحان ،بين ترتيبد (61ص، 1161، الگار /11-21ص، 1131، ي)تنکابن .شد

 شاه فتحعليدر دربار  يادينفوذ ز ،بودند يافتگان مالمحمدباقر بهبهاني تيرباغلب از ت

 .افتندي



 

 

 

د که دي يمرور م به دربار قاجار ،هيران و روسياي ها جنگ دورة اولان يدر جر
و حاضر به  کنند ميد ين نبرد ترديران در اهداف قاجارها از ايسربازان و مردم ا

 ينکه همکاريا يپس برا .ستندين ها روسدر برابر مدافعه  يبرا يو مال ينظام ياريهم
دست آورند و جنگ با  هب هان نبرديرا در ا يليو ا يک مردم و نخبگان نظامينزد
 ها روس ةند و حمليل نمايتبد «اسالم با کفر» يدتيبه نبرد عق ينبرد نظام ه را ازيروس
ن بردن ياز ب يبرا يعيورش به قلمرو اسالم شيبلکه  ،نه حمله به قلمرو قاجارهارا، 

 ياصول ياز علما يجهاد يدرصدد گرفتن فتاوا، کفر وانمود کنند ةاسالم و اشاع
 يون و علمايت دهند. روحانيه مشروعينبرد خود با روس ق آنها بهيبرآمدند تا از طر

چون شاهد  يول، دانستند نمي اگرچه حکومت قاجار را مشروع ،ن دورهيطراز اول ا
 يط الزم برايز شرايدر خود ن ييو از سو ،بودند ياسالماي ه نيازدست رفتن سرزم

 شاه فتحعلي به درخواست، دنديد نمي را ها روسدر برابر  يل حکومت و لشکرکشيتشک
و  ندنوشت ها روسمقابله با  يبرايي ل و فتاوايو رسا ندمثبت دادپاسخ  ميرزا عباسو 
 لين رسايدر اروحانيون  (131-113، 1111، نژاد زرگري) .قاجارها دادند دست به

 ها روسمقابله با  يعنوان فرمانده سپاه اسالم برا بهاز جانب خود را  شاه فتحعلي
اختيار  ها روسمقابله با منظور  بهردم اخذ مال از م يبرا يو به و ندکرد يمعرف

 يبخش تيمشروع ديون را نباياقدام روحان نيا (1131ص، يفراهان يسيرزاعيم :)ر.ک .دادند
منزلة  به« نقش عالمان»بر  يگذار صحه معناي بلکه به، کرد يت قاجارها تلقکومبه ح

د يتأک ياصول يکه علما بود« ابت عامهيبر طبق ن»جارها ت قايمشروع سرچشمة
 هيران و روسياي ها جنگ دورة اول (21ص، 1161، )الگار .بر آن داشتند يا ژهيو

ي االت و شهرهايا يو واگذار ق1443 سال گلستان در با انعقاد عهدنامة سرانجام
پايان  ها روساز طالش به بخشي باکو و ، دربند، قبه، شروان، يشک، گنجه، قراباغ
(1613-1611، ص1ج، 1131، تي.ک: هدا)ريافت. 

 ةعهدنام ان بهيرانيدر نگاه متفاوت اد يه را بايران و روسيا يها جنگ دورة دومشروع 
د يبا، دانستک عهدنامه ياز آنکه بتوان  شيرا ب ة گلستانمعاهد .ن دانستگلستا

نده و سردار ينما ،شچوفيرت ،د. هنگام مذاکره بر سر مفاد آنينام« قرارداد متارکه»



  

 

، س که واسطه صلح بوديانگلرمختار يوز، يو سرگوراوزل ،قرارداد ةمنعقدکنند يروس
 ران جدايتان از اگلسمعاهدة ساس را که بر ا ياز مناطقهايي  تزار قسمت متعهد شدند

 /31ص، 4ج، 1122، يسينف /414ص، 1161، يرازيش يعلو) کنند.دوباره مسترد بود، شده 

ة هدنامعاز انعقاد  هسالة سيزده در فاصل ،ن اساسيبر ا (1111ص، 4ج، 1132، يموريت
 يا گستردههاي  قاجارها تالش ،ق1421در سال  ها جنگدور دوم  آغازتا  گلستان

، يرازيش يعلو) .رفته انجام دادند از مناطق ازدست يبخشکم  دستبازگرداندن  يابر

عنوان کردند خصوص ن ير ادخالت انگلستان دبا رد  ها روس (461 و 131، ص1161
اند و  رفتهيه را پذيل خود اطاعت روسيم به ،گنجه زا ريبه غ ه،ات متصرفيوال که
، 1ج، 1131، تيهدا) .را مسئول کردندرملوف يژنرال  ،دنظر در مرزهايتجد ةباردر

زمينة مذاکره در  ين براياز طرف ييمرتب سفراطور  به ،دو جنگ در فاصلة (1111ص
ر يدا رملوفيد يبا تضاد عقاها  اين تالش اما ند؛وآمد بود فترها در  نياسترداد سرزم

ن يا ازبخشي ا ياسترداد همه  يبرا ميرزا عباس تالش و يبر پس ندادن مناطق متصرف
، 1131، تيهدا /11-11، ص4111، يفراهان مقام قائم) .دينرس يمشخص ةجيبه نت ،ها نيسرزم

 (11ص، 1111، اسچرباتوف /1342-1341ص، 1ج
رفته را  مناطق ازدست گوو ق گفتياز طرد چون نتوانستن کانشيو نزد ميرزا عباس

 ،ها جنگ ومدورة داز آغاز  ميرزا عباسهدف  م به جنگ گرفتند.يتصم، رنديگبپس 
را او ، شاهزادگان مخالف ويژه بهبود که مردم و  رفته ازدست يها نيپس گرفتن سرزم

ة معاهد (6، ص4ج، 1122، يسينف /12ص، 1111، اسچرباتوف) .دانستند مي آنمسئول 
ران در يحاصل ضعف ا، ران باشديا يکه حاصل شکست نظامش از آنيب ،گلستان

ر مختار يوز ،ياوزلواسطة  الملل بود که به نيط بيشرااز  يو ناآگاه يپلماسيد ةعرص
 قرار مثابه بهن معاهده يبه ا ميرزا عباس ل شد.يو شاه تحم ميرزا عباسبه ، انگلستان
منظور  به ها روسمذاکره با  يبرارا فرصت الزم  يست که به وينگر يمتارکه م

 يقوا يا بازسازافت که بي مي رافرصت ن يا نيداد و همچن يمها  نيبازگرداندن سرزم
گرداندن تنها با بازو مشاورانش او باره در فکر جنگ باشد. دو ،خود ينظام

ازدست  (11ص، 4111، يفراهان مقام قائم) .دادند مي به صلح تن ،رفته ازدستهاي  نيرزمس
خطر انداخته  به يعهد را تا حد يلعنوان و به ميرزا عباست يموقع ،ها نيرفتن سرزم

 .کند نيسلطنت خود را تضم ةنديآ توانست مي ن مناطقيا يريگ بازپس با يو .بود



 

 

 

ح مخالف جنگ را هم با خود همراه نکه شاه و جنايا يبرا ،ارانشيو  ميرزا عباس

از  يا آنها عده ،منظوربدين  دند.يز به ماجرا کشيون را نيعلما و روحان يپا، سازند

 بررملوف يژنرال  ويژه ، بهها روساز ظلم و جور  کردندک ين عتبات را تحررايزا

، سپهر /116-111ص، 1ج، 1132، يموريت) کنند.ت يشکادمحمد مجاهد يس به ،مسلمانان

 (614ص، 1ج، 1131، يرازيش يخاور /161ص، 1ج، 1111
به همراه  ،مشورت با شاهو مردم  يها نامهدريافت از  پسسيدمحمد مجاهد 

، اعتضادالسلطنه /11، ص1121، يانصار ي)مستوف شد.ون عازم تهران ياز روحان يدتعدا

ران نوشت و از يا ونيروحان بههايي  نامهوي  (162، ص1ج، 1111، سپهر /111ص، 1111

که  ياصول ونياز روحان ي. اجتماع بزرگکنندآنها خواست مردم را به جهاد دعوت 

و  ل شديدر تهران تشک ،بودند يافتگان محمدباقر بهبهاني تياغلب از شاگردان و ترب

 «کفيمنش»به نام  تزار ةفرستاد ،نين بيد. در ايه گرديانش عازم سلطانيلشکر اب شاه

در تاريخ هفدهم  ون هميروحان .کنند ط صلح مذاکرهيباب شرا تا درشد ه يوارد سلطان

 افتو ،ن که انجمن بودندين جمله مجتهديا»و ه شدند يوارد سلطان ق1421قعده  يذ

متابعت ، زدان سربرتافتهياز اطاعت  ،نديز نشان بايراندند که هرکس از جهاد با روس

شان را دستور يز سخنان ايت نعهد دوليدار و ول نيطان کرده باشد. شاهنشاه ديش

خاطر  بهشاه » :سدينو يم يرازيش يخاور (161-162ص، 1ج، 1111، سپهر) .«داشت

دند از منابع معتق يبرخ (611ص، 1ج، 1131، يرازيش يخاور) .«رضا داد ،عتيت شريرعا

، انيان مردم و لشکريجهاد در مشة يدنران و گسترش ايون به اينکه با آمدن روحا

 يريجلوگ يپس ناچار برا ؛دشموفق ن کندشه غلبه ين انديتالش کرد بر ا چهشاه هر

ح يترج« ملت»را به جنگ با  هيجنگ با روس، ونيروحان يمردم به رهبراز شورش 

ون يروحان (1316-1314ص، 1ج، 1131، تيداه /13-11، ص1121، يانصار يمستوف) .داد

ا ر يعيتنها کشور ش حکومتِقاجارها که برضد  يدانستند که هر اقدام مي يخوب به

پس آنها  ؛بود نيمسلم يشتر بر اراضيب ةدر سلط ها روس کمک به، تندبرعهده داشت

ر و آن را د زدخطر اندا ان حکومت قاجار را بهيکه بن ياقدام ،يبه حکم ضرورت عقل

شورش عوام بر جهاد و احتمال . دادند ينمانجام ، کندف يها تضع يبرابر حمالت خارج

، دولت قاجار با توجه به اقتضائات آن دورهدر برابر ون يک روحانيام مردم با تحريق



  

 

 به آن اقدام يبه ضرورت عقل ونيعه بود و روحانيش ت جامعةدور از مصلح

 کردند. نمي

ن و اموافق در دست است که شاه فتحعلياز  ک نامهيو  ميرزا عباسنامه از  متن دو

 ةدر نام. کند يشکار مآ ونياز دعوت روحانرا  و اهداف آنهان جنگ امخالف

 :است الدوله آمده به آصف ميرزا عباس
چراکه اگر ه است؛ يکل ةديد فايمف ،ن وقتيدر ا ه ]مجاهد[يال يآمدن جناب معز

مدن او و آتوان گذاشت که با  مي هيبر سر روسها  منت ،صلح را مضبوط کند
، دييو اگر جنگ را شروع نما ؛ميباز مصالحه را بر هم نزد، شورش اهل اسالم

 .خواهد کرد و وجود او سبب شوق و شور مردم خواهد بود يحرف او اثر کل
م در يعظ يشور، ديآ مي ونياند او به دربار هما دهيمردم تا شن ،مينيب مي که چنان

صالح  ،باشد مي هيال يت از آمدن معزين خاصيچون ا [...] فتادهمردم ا يها دل
 يميهول عظ، ار دهند و به قول عواميشان دولت او را اعظم بسين است که ايا

مالها با چاوش و علم  ،رسد مي ها به هر شهر نکند و قدغن شود که در راه
ق يبه طرها  هو شاهزاد ،ن وضعيبه ا از دارالخالفه مالها نياستقبال کنند و همچن
نه ، مصلحت کار به او ندهند ين عظم را برايند که اگر ايخودشان استقبال نما

نه در  ،توان ]گذاشت[ مي هيبه روس يتدن حرف او منيدر صورت صلح از نشن
ه يروس يدنش برامو آ ،[ي]ا هيمردم خودمان ما يحرف او برا، صورت جنگ

ف و اسباب يت مال و ضعاس يه مرديال يجناب معز باعث حرف خواهد بود.
ن طورهاست که يبسته به ا ،آن ةرند و عظم جلويد فقيجاللش دو سر مال و س

 يچون طالع شاهنشاه ؛بشود ياگر خوب خال، پر شده يتفنگ خوب يبشود. بار
 (11-11، ص4111، يفراهان مقام قائم) .دينما مي کارها را آماده نموده و اسباب همة

الدوله  به آصف ميرزا عباساز طرف  ق1421رمضان خ يبه تارکه گر يد ةدر نام

 .ان شده استيب يگريبه شکل د يادشده در نامة پيشين،همان اهداف ، نوشته شده

ران يون را به ايروحان ميرزا عباسنند که ک مي ن دو نامه آشکاريا (21-23ص، همان)

 .ه بوديو محرک شروع جنگ با روس يو او عامل اصل دکردعوت 

حجه  يسوم ذن نامه در يدارد. ا يشتريصراحت ب ميرزا عباسبه  شاه فتحعلي ةنام

 است:نوشته شده  ،هيهفته مانده به آغاز جنگ با روس چند يعني ،ق1421



 

 

 

د آقا يام. شما مصلحت دانست من قصد و نظر شما را انجام داده در هر مورد
شما به  .اند آنها آمده ،اهلل نجا آورده شوند. بسمياه ب يمذهب يدمحمد با رؤسايس

 ]...[ ديخواست مي نجا هستم. شما پوليمن ا ،اهلل م. بسميايه بيد به سلطانيمن گفت
 شما وضع سرحد و احوال امور را ام. من آورده ،ديخواه مي يشترير پول باگ

د. اگر خواهان جنگ ييصلح نما ،باشد مي د صلح مصلحتيکن مي د. اگر فکريدان مي
نجا يچون مرا تا ا ؛ديرين را به گردن بگآت يسئولد و ميرا شروع کن آن ،ديهست

، 4ج، 1132، يموريت) .ام نکرده ياور که من همراهيبهانه ن گريد ،يا کشانده

 (F.O60/27 نگ.يالک به کنيگزارش و/ 1111ص
نوشته  ميرزا عباسبه  ينچاامترک ةمعاهد از که پس يگريد ةدر نام شاه فتحعلي

صلح با  ن در فکر برهم نزدنيبعد از ا»: کند مي هيبه فرزندش توصاست، 

شاه و  ن سخن کهيپس ا (112ص، 1111، يفراهان مقام قائم) .«گانش نباشديهمسا

، اعتضادالسلطنه) اجبار به جهاد و جنگ کشانده شدند جهاد علما به يبا فتوا ميرزا عباس

، يصاران يمستوف /111ص، 1112، يبجنورد /11-41ص، 1132، رزايرميجهانگ /111، ص1111

 /131-132ص، 1112، ينجم /161، ص1134، يتنکابن /13ص، 1161، يخورموج /13، ص1121

 ةدر خاطر شتريب ،با نبرد شاه ةيمخالفت اول اشتباه است. (11ص، 4116، دوفيبايگر

از کارکردها و  .داشتريشه تکرار آن از  و ترس ها جنگ دورة اولشکست در 

 توان به مي نمونه يبرا، آن را داشت يادعا شاه فتحعليکه  يرانيف شاهنشاه ايوظا

 يادعاها، ها به روسها  نيسرزم ياما واگذار ؛اشاره کرد« و حفظ مرزها ياري نيد»

 ياعظم ، بخشگلستانمعاهدة اساس  را بريز ؛برد مي الؤر سيشدت ز را به شاه فتحعلي

در دست درآمده بود و مسلمانان آن منطقه  «ها ياجنب»ن به تصرف يزم رانياز ا

 .خود را نداشتند «ن و ناموسيمال و د جان و»ار يو اختشدند گرفتار  «روس ةکفر»

کرد  مي جابيا« يپناه نيعه و ديپادشاه ش» و «رانيپادشاه ا»عنوان  به يو ةفيپس وظ

 بازگرداند. يعيران شيرا به خاک ا رفته ازدستهاي  نيکه سرزم
برادرش  و يروانيا خان سردار نيحس ويژه به ،ن منطقهيبعدها خوان ميرزا عباس

شک  يب (66ص، 4116، دوفيبايگر). به جنگ دانست يک ويرا عامل تحرخان  حسن
شروع  يبرا ياريبس زةينگا، خود را ازدست داده بودند ياطق حکومتنکه م ينيخوان

 را به آغاز منازعه يو ،جمع شده بودند ميرزا عباسجنگ داشتند و آنها که دور 



  

 

 ةدربار ييم نهايتنها مشاوره بود و تصم ،انيم نياما نقش آنها در ا ؛دکردن ميتحريک 
 بود. ميرزا عباسبا  ،ه و آغاز جنگيروابط با روس

ن يا دورة اولانند هم جهاد ماعال يون برايبه روحان ميرزا عباسآوردن  يرو
به  يانتخاب و دليلبه  ميرزا عباسبرادران  .داشت يا ل گستردهيدال ،ها جنگ

در  آنها .کردند مي يکارشکنش يهمواره در کارهاو  نداختالف داشت اوبا  ،يهدع يول
هاي  در راه ارسال کمک يو حتنرساندند  يبه و يکمک موثر ،اولي ها جنگان يجر

 /111ص، 1164، دوگاردان /123ص، 1111، ليدروو) کردند. مي يکارشکن يشاه به و

بر  حًايعلما صر يشک وقت يب (11ص، 1ج، 1161، يسينف /11-21ص، 1ج، 1136، يمستوف
برادران ، کردند مي دادند و مخالفان آن را کافر قلمداد يمفتوا وجوب جهاد 

مجبور به  يو تاحدکنند  يکارشکن يتوانستند آشکارا در برابر و نمي گريد ميرزا عباس
با د اون به جهيروحان يبا کشاندن پا ميرزا عباس ،يياز سو بودند. يبا و يهمکار
 داد. مي قرار ه را در حالت انفعاليجنگ با روسمخالفان  ،ها روس

 در مواقع شتريب ،جهيدر نت ؛دانستند مي گانهيب را از خودها  مردم حکومت ،رانيدر ا
 ةدر دور (44ص، 1131، انيکاتوز) کردند. نمي گانگان از دولت و کشور دفاعيب ابربر

، 1161، نوي)دوگوب .نه خود ،دانستند مي قاجارها فةيمردم دفاع از کشور را وظنيز قاجار 

 ها روسکه خطر  جانيمردم آذربا شتريب ،ها جنگ دورة اولدر روي،  نيهم از (412ص
 (424ص، 1114، رزاي)نادرم پرداختند. آنهابه دفاع در برابر  کردند، مي احساس هتررا ب

ن يدر ار جلب حمايت معنوي، نظامي و مالي همة مردم ايران از دولت قاجا يپس برا
 يبرا ،ن فتاوايا بود. يجلوه دادن نبردها ضرورر يشرع يون برايروحان يتواف ،نبرد

به جهاد  ها روسان قاجارها و يمدرگيري ن نبردها از ياتغيير نگرش مردم به 
 ،جهاد يادر صورت صدور فتو ديگر، ياز سو اهلل و جنگ اسالم و کفر بود. ليسب يف

چون دولت نامشروع حق  بگيرد؛ات يز مردم مالتوانست ا مي دولت قاجار بهتر
ج نفرات و امکانات يدوار بود با بسيام ميرزا عباسپس  ا نداشت.ر آن يگردآور

را پس  ة گلستانبر اساس معاهد رفته ازدستهاي  نيبتواند سرزم ،کمک علما به
 رد.يگب

 جهاد مو اعال هيدر نبرد با روس يهمکار يبرا ياديز ةزيهم انگ يعيون شيروحان
واجب است بر مجتهدين ، استيذان از او ممکن نباشد»اگر امام غايب باشد و داشتند. 



 

 

 

 ؛واجب است تقديم افضل مجتهدين يا مأذون از جانب او ]...[ ؛]جهاد[ قيام بر اين کار
مخالفت امام  ،و هرکه مخالفت ايشان کند ؛واجب است مردم را اطاعت ايشان

گاه نهاد اجتهاد و يت جايتثب (11-16ص، 1ج، 1132، راميدرجبي و پو) «.السالم کرده عليه
مانند  يطيدر شراآنان د که شسبب  ،يت اجتهادياز ظرف يون اصوليروحان يريگ بهره

ب ياگرچه حق حکومت را از آن نا ،ات زمانهيبر مقتضبنا  ،هيران و روسياي ها جنگ
از  شاه فتحعلياما به ، دانستند مي ونيروحان ةاز طبق (الشريف اهلل تعالي فرجه ل)عجب يامام غا

عنوان  ون بهيروحان. بدهند يان اسالميدفاع از ک ياقدام به جهاد برا جانب خود اجازة
 يب با مفهوم مرزهايعجاي  گونه ه بهيصفو ةکه از دور ،عيتش« يمل»و  ينيرهبران د

 ـ يعيشهاي  نيافتادن سرزم دربارةتوانستند  نمي، ن شده بوديران عجيا يخيتار
دورة علما در  ةقاطب يباشند. بر اساس فتواتفاوت  يب ها روس دست بهقفقاز  ياسالم

و زنان اختيار آنها ن در يمسلمهاي  نيسرزمکه  يصلح با کفار در صورت ،ها جنگ اول
، تا يب، يفراهان يسيرزاعيم)؛ ز نبوديجا، گرفتار باشندو مردان مسلمان در دست آنان 

ون ينداشت و باطل بود. روحان يتيمشروع ينيد عدبُاز  ة گلستاننامدپس عه (11ص
 ،گذاشته بودند شاه فتحعليبنا را بر تعامل با  ،ياسيبا توجه به اقتضائات س ،ن دورهيا

بهتر جامعه و مقابله با کفار  ةادار يشاه برا با ،يعمل عدبُپس در  .يونه مقابله با 
ن اسالم و يدت از يحما ينيد ةفيغفلت از وظ يمعنا ن بهياما ا ؛کردند مي يهمکار

د يدنبود که از  يامر ،روس «کفار»به ها  نيسرزم يواگذاربنابراين،  نبود. مانانمسل
از يدست ن ميرزا عباسو « نيمنمؤ»که  يهنگام ،جهيدر نت پنهان مانده باشد.ون يروحان

« هيَروسروس  ةکفر»راندن  يب خاطر برايشان با طيا ،ون دراز کردنديروحان يسو به
 تالش کردند. ين اسالمياز سرزم

 يتابع ،هيران و روسياي ها جنگدر زمينة ژه يو به، رانياست انگلستان در قبال ايس
ه و يو روابط آنها با روس ،شانيا يياست اروپاياز نگاه آنها به حفظ هندوستان و س

مناسبات ر ييه و تغيدر روابط آنها با روس يهرگونه تحول .بود يياروپاهاي  گر دولتيد
رگذار يه هم تأثيران و روسيژه در قبال جنگ ايو به ،رانياست آنها در ايبر س ،در اروپا
ن يا يه و همراهيبا روس يبه دوست گاههر ،ران و روسياي ها جنگدر ها  يسيبود. انگل

تعهدات  همة گذاشتند و مي تنها ها روسبرابر ران را در يا از داشتنديکشور در اروپا ن
 قرار شاندر برابر ها روساما هرگاه که  ؛نهادند مي ر پايران زيبرابر ادر را خود 



  

 

ه يدر قفقاز ها روسساختن ه و مشغول يجنگ با روس يقاجارها را برا، گرفتند مي
کنند منحرف  يتا حد يياست اروپايرا از توجه به س ها روستا هم  کردند، مي قيتشو

است يهم غافل از س يرانيان ايد. درباررنيآنها به هندوستان را بگ يکينزد يو هم جلو
 ن اعتماد خود رايکردند و هربار تاوان ا مي ت آنها حسابيحما يهمواره رو ،انگلستان

مرزها را  ة گلستانعمد در معاهد بهها  يسيمعتقد است که انگل يسينف پرداختند. مي
 نکهيا يراب ؛ه شوديگر وارد جنگ با روسيار دران بيتا ا ق مشخص نکردنديطور دق به
انگلستان  يافغانستان و هندوستان برا ينتواند در مرزهابرود و ل يش تحليروين

 ن فراتريپا را از ا يملک ساسان خان (414، ص1ج، 1161، يسينف) .جاد کنديا يمزاحمت
ات از موقوفها  را که سال دمجاه رمحمديم ها يسيانگل :سدينو مي د وگذار مي

 .«ران کردنديروشن کردن آتش جنگ مأمور ا يبرا» هندوستان در بغداد متنعم بود
کار به ن يو در انجام ا ران آمديبه امجاهد به دعوت دربار  (13ص، تا يب، ي)ساسان

 .نه خواست انگلستان ،کرد مي خود عمل ينيد ةفيوظ
 يسيگونه که نف آن يمرز ينه اختالفات جزئ ،ن عامل جنگيتر ن مهميهمچن

کم  دستا ي رفته ازدستتمام نقاط  گيري بازپس يبرا رانيبلکه تالش ا، ديگو مي
، 1ج، 1111، سپهر /611ص، 1ج، 1131، يرازيش يخاور) .بودن قفقاز ينش بخش مسلمان

سر  بره يس با روسيدولت انگل يسر ةمعاهد (1111ص، 4ج، 1132، يموريت /166ص
م( 1346) يهجر 1421ل سال ياوا در يران و عثمانيا ةدربار ويژه به ،شرق يايقضا

 يکيکه ، انجام دهند يد در ممالک شرقخواهنب يهر اقدامرا مختار نمود که  ها روس
دوک  ،ن هنگاميدر ا (411، ص1ج، 1113، )محمودبود.  هيران و روسيجنگ اآن  جياز نتا

و  کرده امضا يرا با دولت روس يسر ةاو معاهد .س بوديانگل يالوزرا سينگتون رئيول
 يران و عثمانين بود که اياست آنها اينبود. سراضي  ها روست از تجاوزا يريبه جلوگ

د در حال ضعف بر آنها غلبه بتوانن يراحت تا بهشوند ف و ناتوان يضع ها روس دست به
است ين سيا خته شده بود.يبرانگ يران و عثمانياتضعيف  يدولت روس برا پس ؛کنند

ن کشور يون اياسياز س يرايمخالفت بسباوجود س يانگل ةخارج رينگ وزيرا مسترکان
 (421ص، 4ج، 1111، ينوائ /411ص، 1113، محمود) .ش برديپ

مناک بودند و يران بيدر ا ها روسشرفت يکه از توسعه و پها  يسيانگل سويي،از 
ان يرانيکه ا ندل نبوديم يب ،ندديد مي منافع خود را در افغانستان و هندوستان در خطر



 

 

 

 .نددکر مي نبرد فراهم آعاز دوبارة يبرانه را يزمرو،  ناز اي ؛درنيرا بگ ها روس يجلو
ديگر  ياز سوها  يسيانگل (163ص، 1131، انيراحمديام /414-411ص، 1131، يمهدو)

 يبرارا د تا توان الزم شوف يتضع ها روس دست بهران يخواهان آن بودند که ا
، 4ج، 1111، يائ)نو .هندوستان نداشته باشد ةدرواز مثابه به ،دن به افغانستانيرس

ن دو کشور را ياست آنها بود تا ايه موافق سيران و روسيجنگ ا ،بيترتن يبد( 421ص
اما بعد که قاجارها شکست  ؛ندازنديبه جان هم ب ،هندوستان بودند يبرا يکه خطر

، رفت مي به تهرانآنها  يدرآمد و احتمال لشکرکش ها روسز به اشغال يخوردند و تبر
به هندوستان  ها روس يکيران و نزديتار انگلستان از تصرف ار مخيدونالد وز مک

دونالد  و مک با روسيه شد حاضر به صلح شاه فتحعلي يو با درخواست وشد مناک يب
 (114، ص1131، انيراحمدي)ام .ديصلح گردواسطة اين 

موافق  الدوله نين امخا و عبداهللالدوله  ارخان آصفي اهلل ،رانيبار ادر بزرگان از
معتمدالدوله نشاط مخالف جنگ رزاعبدالوهاب يمو  يلچيخان ا ابوالحسنرزايمو  جنگ
، 1131، يرازيش ي)خاور .ر ساکت شدنديد علما و ترس از تکفيبا تهداين دو که  بودند

 هم يبند ن صفياز ا (11، ص1132، رزايرميجهانگ /424، ص1ج، 1134، يفسائ /611ص، 1ج
الدوله و  آصفچراکه  ؛موافق جنگ بودندها  يسيلد که انگيجه رسينت نيتوان به ا مي
 (424ص، 4ج، 1111، ينوائ) .س بودندينگلالدوله از سرسپردگان دولت ا نيام

دنبال منافع خود و  به ،هيران و روسين ايجنگ ب ةطول دو دورقفقاز در  يها خان
آنها ، بود ها روسنفع  به ها جنگ ةو صحن استيس گاههر کسب استقالل بودند.

ران يبه سمت ا، بودند روزيان پيرانيشدند و هرگاه ا مي هديه کشياست روسيسمت س به
د و حفظ حالت دنبال منافع خو بهها  استير سيين تغيدر اآنان  شدند. متمايل مي

خان  ينقليحس ديبا ،نين بي. در ابودند دخو يموروث ياستقالل و حکومت در قلمروها
 را يروانيخان سردار ا نيو حسحاکم گنجه  ياوغلاديجوادخان ز، حاکم باکو يا بادکوبه
، 1131، ادخاني)ز کردند. تيران و حکومت قاجار حمايکه همواره از اکرد استثنا 

ر يخان جوانش ميابراه (421ص، 1134، يقدس /141ص، 1132، يباغ ر قرهيجوانش /44-41ص
کورک »رارداد ق م1311و در سال  بودمتمايل  ها روسدا به اگرچه ابت ،باغ حاکم قره

 دست ، بهرانيل به ايبا تما اما بعدًا، شد ها روسه يالحما و تحتکرد را امضا  «يچا



  

 

 (421و  413ص، 1134، يقدس /141و  142ص، 1132، يباغ ر قرهي)جوانش .کشته شد ها روس
و تحت  کردامضا  ها روسرا با  يچا اگرچه قرارداد کورکز ين يخان حاکم شک ميسل

از آنکه  پس اما کرد، مي تيران حمايگرفت و از آنها در جنگ با ا ا قرارت آنهيحما
و به دربار کرد اقدام  ها روسبرضد ، کشته شد ها روسدست  هر بيخان جوانش ميابراه

 (111-111ص، 1132، )فاتح .ران پناهنده شديا
به جنگ  يليتما، يياست اروپاياشتغال به سدليل به  يزمان ةدر آن بره ها روس
ظر اشتباه ن نيا اما ؛انگر آن استيان بيرانيحمالت ا ازآنها  ةياول يريغافلگ ؛نداشتند

 .قانع بودند، آورده بودند دست به ة گلستانبر اساس معاهد است که آنها به آنچه
از اشغال  پس مقام قائمکه  اي گونه آنها به ياست اصليس (11-13ص، 4ج، 1122، يسينف)

ها خواهش سرحدداران آن  ارس باشد که سال سرحد همان آب» ،ز نوشته استيتبر
تزار  يمشغول دل (414ص، 1113، يفراهان مقام قائم) .«د آن بوده استيدولت در تحد

ن يدر ا .داشت مي ران بازيا ياهآنها را از توجه به مرز ،يياست اروپايبه س روس
 ها روساگر  يول کردند؛ رانيققفاز را مسئول روابط با ا يرملوف فرمانروايآنها  ،راستا

دل ، در مرزهاهايي  توانستند با گذشت مي، دار در منطقه بودنديحاضر به صلح پا
 .کنندرا برکنار  ميرزا عباسمخالف  رملوفِيکم  دستا ي آورند دست بهان را يرانيا

ر يسفبه شاه  يفتحعل، جهاد يه و صدور فتوايان در سلطانيون و لشکريبا اجتماع روحان
بازگشت داد دستور به  ،ها نداشت نيسرزم يواگذار يبرا يديشنهاد جديکه په يروس

 دورة اول برخالف (12-11ص، 1131، هايقاض) کرد.را صادر  ها روسحمله به فرمان و 

ون يروحان ن دورهيدر ا، بسنده کردند يل جهادينوشتن رساتنها به که علما  ها جنگ
در جنگ جان شدند تا يمجاهد عازم آذربا محمد دياست سيه به رينحاضر در سلطا

از  ياديز تعداد (12ص، 1132، رزايرميجهانگ/ 166ص، 1ج، 1111، سپهر) کنند.شرکت 
 ،جمع شده شانيا گرد ونيروحان يفتوادن يبا شن ،جانيآذربادر ويژه به ،ناريمردم ا
 يها يوزريپ (141ص، 1ج، 1134، يفسائ /121ص، 1121، واتسن) .دنديگرد جهادعازم 

ران ياز ا ها روسکه  يمناطق شتريباي که  گونه به ؛کننده بود رهيران خيقشون ا ةياول



 

 

 

ممالک محروسه  ةميپناه ضم نيدن يض مجتهديسپاه و تحر يبه دالور» ،بودند گرفته
 يشوش ةمشغول محاصرون يهمراه روحان ميرزا عباس (111، ص1ج، 1134، ي)فسائ .«شد
علما تمامت سپاه را  يبه فتوا» ميرزا عباسپس  .افتاد ها روس دست بهگنجه  که بود

، ي)فسائ .ن شهر به نبرد پرداختيا يکيو در نزد« ه شتافتجبه جانب گن ،برداشته

از  يقسمت ها روس ةد توپخانيد مي که ميرزا عباس ،ن جنگيدر ا (111ص، 1ج، 1134
دستور ، اند به توپ بسته، پسرانش بودآن در دست  يجان را که فرماندهيآذربا يقوا
شاهد فرار فرماندهان خود  که يانيلشکر .ندشونبرد خارج  ةتا پسرانش از صحن داد
از  يجانيلشکر آذربا» .ختندينبرد گر ةو از صحن ندبرداشتدست از مبارزه ، ندبود

 ن ويبان مجتهداجن يک شب راندند و عاليو  زک رويگنجه تا رود ارس را در  ةکنار
شتر از همه خود را به ساحل نجات يب ،ن جنگ بودند و حضور داشتنديا ةيعلما که ما

 (111ص، 1ج، 1134، ي)فسائ .«دنديرسان

چون نبرد  ؛داند يم يرانيا يفرار قوا يا عامل اصلون ريروحان ،اعتضادالسلطنه

ن روس را يآنها که ک» ،در آن شرکت داشتند« طالبان جهاد»و گرفت گنجه شدت 

چون آنچه خواستند  ،ث وجدتموهميدند و اقتلوهم حييسرا مي دانستند و مي نيداصل 

در حال  ؛نيطاق من سنن المرسليال  ممّاالفرار  :القول گفتند متفق يجملگ ،نتوانستند

 (ت ورد زبان )شعرين بيه را مضمون ايزان شدند و روسيزان گريافتان و خ

 شيخ تشريف ببر بزم شراب است اينجا
 

 «ر نشود، عالم آب است اينجادامنت ت
 

 (111ص، 1111، )اعتضادالسلطنه
ن آنها يهم در ب« انيغاز» ران کهيلشکر اشد بب س ميرزا عباسک ياشتباه استراتژ

 هاي ختهون و داوطلبان از آموياست که روحان يهيبد .ندنپاشد و فرار کبازهم ، بودند

نبرد  ةنتظار داشت که در صحنشان ايتوان از ا نمي الزم برخوردار نبودند و ينظام

بود که با  ميرزا عباسمله جفرماندهان قشون از  ةفين وظيبلکه ا ؛کنند يازخودگذشتگ

است سبب شکست و يبا سوءس اواما  ؛روها استفاده کنندين نياز ا، بهتر يده سازمان

 .شدتحت فرمان پسرانش  يفرار قوا

، ون بروز کرديروحان گرين او و ديکه ب يو با اختالفات ن شکستياز ا پس

ز يدر تبر ک باشد.ينبرد نزدهاي  تا به جبهه ديز اقامت گزيدر تبر دمحمد مجاهديس



  

 

 يديس، جهات آنکهاز  يکي»دمحمد مجاهد را گذاشتند. يبا س يبدرفتار يبنا يگروه

گر از يد يود و جماعتبز در جنگ گنجه کشته شده يتبر يالقدر از خطبا ليجل

دمحمد را يز جناب آقا سيو چون عوام تبر ؛ان گذشته بودندن در آنجا از جيمجاهد

 يال آزار ويدانستند و در خ مي هيمباشر جنگ و شکست عهد مصالحه با روس

مردم دست از  ،جهيدر نت استمالت نمود و يرفت و از و يدار وياما شاه به د ؛«بودند

عزم  بهز يتبراز » رمحمد هميم، ز توسط شاهيدنبال ترک تبره ب .سر او برداشتند

، وفات نموده، ن راه به مرض اسهال مبتال گشتهيات حرکت فرموده و دريعتبات عال

از  سد که پسينو مي يتنکابن (114ص، 1ج، 1134، يفسائ) .«ديرضوان خرامبه روضة 

فتح لسان  ةين مرحله ماين معاودت فرمود. ايآن جناب به قزو» ،شکست مسلمانان

ت احترام سلطان شان و قّلين از اعتقاد به جناب ايمسلم فةعَضَن و رجوع يافقنم

ض يمر، آبا و اجداد آن جناب بود ةيچنانچه سج ،و آن جناب از حزن و اندوه ؛گشت

هم به  يزيمدرس تبر (161ص، 1134، يتنکابن) .«شد و در همان سفر وفات کرد

ر يتقد ياقتضا هلکن عاقبت ب»کند:  مي مجاهد اشارهدمحمد يسشاه در حق  يالتفات يب

ده يناچار آن رسوخ و خلوص عق .ديران بدان مرام مقدس موفق نگرديسلطان ا، يازل

ست و يپرمالل که از اقوال ناشا يز با دليد نيس فت.ايفتور  ،يد داشتيکه در باب س

ن اقامت کرد يدر قزو ،ه داشتهيه الهيبيخبر از اسرار غ يست آن جماعت بيافعال نابا

، يزي)مدرس تبر .«افتيست و چهل و دوم در همانجا وفات يدو و ل سال هزاريتا در اوا

 (211ص، 1ج، 1112
ان يب يدمحمد مجاهد به روشنيو س شاه فتحعلين يعلت بروز اختالف و نقار ب

لت بروز ع نبرد را بههاي  رمحمد مجاهد از صحنهيالگار بازگشت م نشده است.

ل يما ميرزا عباسشاه و » :ديافزا يم در ادامه داند و مي يو و ميرزا عباسان ياختالف م

سپاه هاي  يروزيتا مبادا پ (112-111ص، 1161، الگار)« بودند از رفعت مقام او بکاهند

 ،ران در گنجهيا يروهايدر شکست نسوي ديگر، از  .ران به نام علما نوشته شوديا

ران يون را عامل شکست و فرار قشون ايروحانکوشند  ميک به دربار قاجار يمنابع نزد

ر يران تفسيضرر ا و به يمنف ،ردون در نبينقش روحان ،بين ترتيتا بدکنند  يمعرف



 

 

 

هرچه آنها  ،ونيروحان ضدختن عوامل دربار بريبا برانگشود تا  مي و تالش گردد

مبادا به  ،ران حاصل شديا يبرا يروزيجنگ دور شوند تا اگر پهاي  از صحنهشتر يب

و  شاه فتحعلي گردند. يهرمانان جنگ معرفو آنها ق ون نوشته شودينام روحان

د بپردازند يت سيکردند که به آزار و اذ مي کيرا تحر« عوام»بودند که  ميرزا عباس

از همراهان  يبرغان ين راستا بود. مالمحمدتقيهم در ا يشاه به و يالتفات يو ب

را  ها روسعلت شکست از  يدر جواب شاه که از و ،رمحمد مجاهد در جهاديم

چون قصد ، اول ]آغاز نبرد[ يالسلطنه در دعوا بيشاهزاده نا» :گفت ،ده بوديپرس

فلذا ، شان مشوب بوديچون ا، بر لشکر روس غالب آمد و در جنگ دوم ،قربت داشت

رمحمد يبه م ميرزا عباس يياعتنا ين گفته هم بيا (11ص، 1131، ي)تنکابن .«مغلوب شدند

ون يمردم به روحان ياقبال عموماز که  رزامي عباسشاه و  کند. مي مجاهد را آشکار

است و دخالت يون را از سين اقدامات قصد داشتند روحانيبا ا ،شده بودند زده وحشت

حضور آنها در . ندازنديت فاصله بين مردم و روحانيو بکنند در امور کشور دور 

در بين آنها  ةاقتدار اين قشر در امور سياسي و پايگاه گسترد نمبيّ ،جنگ با روسيه

ت ياست فعاليس ينظر ةدر حوزاز گذشته اگرچه  ،يعيون شيروحان مردم بود.

ت ياست و مشروعيطور گسترده به س خود بههاي  داشتند و در نگاشته يا گسترده

بود که  يا ه عرصهيران و روسياي ها جنگ دورة دوماما  ،پرداختند مي حکومت

 يابيسنجش و ارز در ترازوينيز است يس يعمل ةون شانس خود را در حوزيروحان

ة ون و استقبال گسترديروحان يجهاد يران به فتاوايمردم ا يقرار دهند. اقبال عموم

 گاهين پايا .داد مي ون را نشانيروحان ةگسترد يگاه مردميدر واقع پا ،ن فتاواياز اآنان 

است باشد يون در سطوح مختلف سيروحان يدخالت عمل يبرا يا توانست پشتوانه مي

ا در يگو داد. مي شيون در برابر دولت را افزايروحان يزن قدرت چانهسوي ديگر از  و

ن يو ا بردند يو قدرت خود پ يع مردميگاه وسيون به پايبود که روحان ها جنگن يا

حکومت قاجار بود و آنها را واداشت تا در روابط خود با  يبزرگ برا يزنگ خطر

 ندهيفزا يريران تأثيا ياسيس ةندير آد ،جنگن يا کنند. تجربة د نظريون تجديروحان

 .داشت



  

 

ر يبا سوءتدبلشکريان ايراني که  ه نگذشته بوديهنوز دو سال از آغاز نبرد با روس

از  يو يت جديعدم حما شاه و تخسّ، ها از خان يانت بعضيخ، فرماندهان خود

ک فوج از قشون ي ارس رانده شدند. ين سويو به ا ندردشکست خو ،ميرزا عباس

 ةارس گذشت و روان رود مرند از يها انت خانيبا خ، ستوفيار يبه فرمانده هيروس

 (112ص، 1ج، 1164، کرزن /136-131ص، 1ج، 1111، )سپهر .ز شديتبر

 يحاج يدالزمانهولد ناخلف جناب مجت ،نام رفتاحيم» ،زيبه تبر ها روس يکيبا نزد

والد  عاقّساز و  لتيکبوترباز در سلک رنود ح يکه جوان، يزيوسف تبريزا ريم

ه اغوا يبه اطاعت روس مردم شهر را، شنماز بودياو پ يجا سعادت انباز و بعد از پدر به

مپراطور روس برگشود. اوباش و يدوام دولت ا يزبان به دعا، وس منابرئنمود و بر ر

به اخراج حفظه قلعه و نهب اموال ، انيصوفه به يالواط شهر را در روز ورود روس

ن يدر ا .«بر حفظه مسلط آورد ،عام يسبب غوغا کرد و آن جمع را به يشان جريا

از  يد و مردم کسانينرس ييجا ط بهيآرام کردن شرا يالدوله برا تالش آصف ،انيم

 .ر انداختنديز از قلعه به، ندان داشتيطرف روس توپ بهک يشلهل قلعه را که قصد ا

 ،دنديز رسيشهر تبر يکيبه نزد ها روسچون  (661-611ص، 4ج، 1131، يرازيش يخاور)

وارد  ق1421 يالثان عيدر رب ها روس .ان رفتشيرفتاح با مردم شهر به استقبال ايم

و به کردند ر يدستگ ،که مسئول دفاع از شهر بود الدوله را و مردم آصف ز شدنديتبر

اعتماد  /664ص، 1ج، 1164، کرزن /131-136ص، 1ج، 1111، سپهر) .سپردند ها روس

 (111ص، 1111، اعتضادالسلطنه /111ص، 1ج، 1134، يفسائ /1111ص، 1ج، 1161، السلطنه
را به  يو« زيان تبرياعاظم و اع»، ستوف در مرند بوديار يت معتقد است که وقتيهدا

 ةدرواز« هرش يکل اهال»رفتاح با يم ،زيبه تبر يو يکيزدبا ن و شهر دعوت کردند

، تيهدا) .شتافتند يبه استقبال و «ان شهريو عموم اع»رفتاح يشهر را شکستند و آقام

 (1311-1363، 1ج، 1131
ک يتحر، ها روسز از يعلت استقبال مردم تبر يابي شهيبدون ر يمنابع قاجار

ز يالدوله به حکومت تبر گماشتن آصف ،تيهدا .دانند مي را عامل آن« خائن»رفتاح يم
و  يرا عامل ناراحت يطوالني ها جنگاز  يبه حراست از شهر و خستگها  يازندرانو م



 

 

 

الدوله با مردم  سوءرفتار آصف (1363-1361ص، همان) .داند مي زيتبراقدام مردم شهر 
م يدر تسل يز از حکومت قاجار بود و نقش مهميمردم تبر ياز عوامل ناراحت ،زيتبر
 يز با فتوايکه مردم تبر معتقد است يلکِ (111ص، 4ج، 1122، يسي)نف .ز داشتيتبر

 جان مسلمانان يرضروريهدر رفتن غ عث بهمقاومت با معتقد بود»رفتاح که يم
 نشانة به» ياديان زيقربان ،ر لشکر روسيمس درو  «سر از اطاعت برتافتند، شود مي
 ، افزونرفتاحيم (134ص، 1131، ي)کل .«خورد مي چشم همه جا به يصلح و آشت ينذر

 ةدربار ،ده استيفا يت بممقاو، رانيا وجود شکست قشونبا  بر آنکه معتقد بود
او  ،نيبر ا افزون .گفت مي بر منبر سخن ،قاجارها يها يا و تاراجگره يدادگريب

 ها روسبه استقبال « از مردم شهر ييها گروه و با «ونياز روحان يريکث عدة» همراه به
 ،گرانيرفتاح و ديتوسط م ها روسز به يم تبريتسل (124ص، 4ج، 1122، يسي)نف .رفت
ز ياز مردم تبر ياري. بسقاجارها بودهاي  تاراج ها و يدادگريبدر برابر اعتراض  ينوع

آنها با  ييارويدفاع از آنها در صورت رو يو قدرت حکومت قاجار برا ييدر توانا
تند و مقاومت داش يد جديشک و ترد ،ورود به شهر يو اجازه ندادن آنها برا ها روس

 ،حساس ةمان برهدر هبا اين حال،  ؛دانستند مي ن رفتن جان و مال خوديرا باعث ازب
ن گروه با ياما سخن ا کردند؛ مي ون مردم را به مقاومت دعوتياز روحان يبرخ

رق کفر ير بيگفتند تا در ز ر شهر را ترکيناگز، ن روياز ااستقبال مردم مواجه نشد. 
 (116، ص1161، الگار) .دنباشن
 يتهاجم خارج در برابرران يمردم اکه است ده شده ياز موارد د يارير بسد

ا محکوم يدادگر يرا ب که سلطان يو گاه هنگام اند دادهاز خود نشان ن يمقاوت چندان
 (44، ص1131، انيکاتوز) اند. کرده استقبال هم ،از آن تهاجم يحت ،دانستند يبه فنا م

 يتيرضاناو  (34ص، 4116، دوفيباي)گر بودند ياجار ناراضجان از دولت قيذرباآمردم 
 اعتراض مردم دشمن قاجارها نشان دادند. يعني ،ها روسخود را در قالب استقبال از 

را  ميرزا عباسن شهر کاخ يبلکه مردم ا ؛نبود ها روسز تنها شامل استقبال از يتبر
 .را مسدود نمودند انهرجان به تيذرباآراه  جانير آذربايعشا يحت .غارت کردند

س هر ياز طرف رئ يندگانيروزه نما همه» ،طيدر آن شرا (122ص، 4ج، 1122، يسي)نف
 يابراز وفادار يبرا ييشنهادهايروند و پ ي[ مها نزد دشمن ]روس يا و منطقه ليا

 (1111ص، 4ج، 1132، يموري)ت. «ندينما مي ميتسل



  

 

جان از يمردم آذربا يتينارضا شه در مخالفت با جنگ وير ها روسز به يم تبريتسل
آن بر دوش مردم  يبار اصل ه کهيبا روس يجنگ طوالن مرحله. دو قاجارها داشت

با ل برده بود و يتحل شدت بهن خطه را يامردم  يرو و توان اقتصادين، جان بوديآذربا
 ،ار بوديبس ها روسان جنگ با ين منطقه در جريشدگان ا کشته ةک عدش يبآنکه 

 ميژه شاه عقيو به ،قاجارها يريتدب يبا ب منطقهاين  مردم يخودگذشتگرشادت و از
از  .دنديد مي را از چشم قاجارهاها  نيو ازدست رفتن سرزمها  ن شکستيمردم ا. ماند
 نداشتند. قاجار «دادگريب» ق ويدفاع از حکومت ناال يبرا يديزه و اميانگروي، ن يهم

 يقشون قاجار که يزمان را ها روست در برابر ممقاوز يمردم تبر نيهمچن
 يامدهايپتوانست  مي م نشدنيتسلد يترد يدانستند. ب يثمر م يب، ده بوديپاش ازهم

 از توان مردم خارج بود. که ظاهرًاداشته باشد آنها يبرا يميوخ
ک گروه يتوان  نمي ،دنديآفر يز نقش اصليم تبريکه در تسلرا  يرفتاح و کسانيم

 ةاجاز ،اگرچه سکوت منابع ن کار داشتند.ياز ا ياف واحداهد يکه همگ واحد دانست
، و نفرت از قاجارها و انتقام از آنها يتياما نارضا، دهد نمي به ما يشتريب يواکاو
ن يتر توان از مهم مي را ها روسبا  يو دوست يپرست گانهيو ب ،انتيخ، ترس، يلوح ساده

از آنها در هر  يا مجموعها يدانست و هر عامل  ها روسز به يم تبريعوامل تسل
 تر باشد. توانست پررنگ مي يگروه

 کردندصلح را آغاز  مذاکرات ها روسو  ميرزا عباس، جانيز و آذربايم تبريبا تسل
 يلشکرها [...] انجام آوردند مبارکه را به ةعهدنام» ق1421شعبان  6 نکه دريتا ا

خاشاک فتنه و خس و  از ،و گلزار مملکت ،از سرحدات دولت برخاسته شد ،آراسته
 راسته آمد ]...[يآشوب پ

 اي دل آخر از قضاياي سپهر کج مدار
 

 روس را آمد به ضبط مملکت ارمن دسترس
 

 (611-661ص، 4ج، 1131، يرازيش يورخا)
خ يتارهاي  عهدنامه نيتر نياز ننگرا که  ينچااترکم ، عهدنامةيمورخ دربار قاجار

 دفاع از يبرا ،از جنگ شيپ قاجارها کند. ين ميمز« همبارک»با لقب  ،بود رانيا
 ين براين سرزميا يوقت اما ؛آوردند ياز دست کفار روس به جهاد رو« داراالسالم»

 هپنا نيد» شاهنشاه ازتا مبادا ، افتي «ار ارمنيد» لقب، افتاد ها روس دست بهشه يهم
 .شود انتقاد ان اسالميدر حراست از ک يکوتاهبه دليل « اسالم



 

 

 

س يسأت يبا تالش قاجارها برا ،عهيش ة جامعةگاه نهاد اجتهاد در اداريت جايتثب

ک ينزد اي رابطه ،از همان ابتداد. شزمان  هم يعيران شياهاي  نيحکومت در سرزم

 مشروع يون شکل گرفت. قاجارها برايبا روحان شاه فتحعلي ويژه بهن شاهان قاجار يب

ت يو هدا ينيدهاي  تيگسترش فعال يبراون يو روحان ،حکومت خود دنکرقلمداد 

 حمالت از داشتند.ين رابطه نيبه ا ،عيت از تشيو حما ينيحکومت در جهت اهداف د

ن بود و حکومت يران زميا ينينکه تجاوز به قلمرو سرزميبر اافزون  ،به قفقاز ها روس

 که اسالم وبود  ياسالمهاي  نيوز کفار به سرزمدر واقع تجا، نشانه گرفته بود قاجار را

قلمداد نمودن نبرد  يشرع يحکومت قاجار برا ،رو نياز ا .کرد مي ديمسلمانان را تهد

دن آن از نبرد دو حکومت يران و برکشيت مردم ايآوردن حما دست بهه و يبا روس

ز قلمرو دفاع ا يبرانيز ون يو روحان ؛آوردند يون رويبه روحان ،به نبرد اسالم با کفر

 ها جنگ دورة اولدر روحانيون، اگرچه  .پرداختند« عهيپادشاه ش»ز ا تيبه حما ،اسالم

با دعوت دربار  ها جنگدوم  در مرحلة، بسنده کردند يل جهاديتنها به نگارش رسا

فعاالنه  ينبرد هم حضورهاي  در صحنه ،ها روسدر برابر جهاد  معالوه بر اعال ،رانيا

عه بود يش ةبزرگ در جامع يتحول ،نبردهاي  ون در جبههيحضور روحان .کردنددا يپ

 .است شده بودنديس يدان عمليموارد  ،ر بردهيآن دست به شمش ينيکه رهبران د

 ،نبرد ير قرار دهد. در ابتدايحت تأثرا تران يا ياسيس ةنديتوانست آ ميامر  نيا

هاي  يروزيان به پيرانيا، ها روس يريو غافلگ يجهاد ةياگرچه با غالب شدن روح

هاي  قاجارها در صحنهو ون ين روحانياما با بروز اختالف ب، افتنديت دس يريچشمگ

دند و حکومت قاجار که از عواقب دخالت يون خود را از جنگ کنار کشيروحان، نبرد

هاي  د به شکلکوشي ،مناک شده بوديون در نبرد و اقبال مردم به آنها بيروحان يجد

 ها روسز به يم تبريتسل .سازد دور استيو از سبيندازد مختلف آنها را از چشم مردم 

از حکومت قاجار  يتيشه در نارضايکه ر ،هين قضيون در اياز روحان يو دخالت بخش

ون و حضور يروحان ياگر فتاوا ه بود.يران و روسياي ها جنگبخش  انيپاعامل ، داشت



  

 

ز ياما در آخر کار ن گرم ساخت، دل ها روسبه آغاز نبرد با  آنها حکومت قاجار را

ان دادن به جنگ يقاجارها را به پا ،ونياز روحان يتوسط برخ ها روسز به يم تبريتسل

ان و يرانياگرچه با شکست سخت ا ،هيران و روسياي ها جنگ. واداشت ها روسبا 

 يبرا ياما آزمون ،همراه بود رانيا ينياز قلمرو سرزم يعيازدست رفتن بخش وس

 ةنديآ يبرا يديجد يکه دورنمااست بود يس ةون در عرصيروحان يدخالت عمل

داد. مي ديران نويا ياسيس
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