
 

 

 جوادخان قاجار آخرين مرزبان ايران در گنجه

 محمد بهمنی قاجار 

ها بود و آقامحمدخان قاجار مؤسس اين دودمان در آغاز سلطنت قاجاريه منطقه قفقاز همچنان مورد توجه روس

فقاز قخواست در جهت تثبيت قدرت و نفوذ ديرينه ايران در منطقه در راستاي يكپارچگي حدود تاريخي ايران نمي

تفاوت باشد خصوصاً اينكه حاكم گرجستان علم طغيان برافراشته و پسران او، شهر گنجه را كه محل سكني ايل بي

 خان جوانشير نيزقاجار و از متعلقات قديمي ايران بود مورد تجاوز و حمله قرار داده بودند و از طرفي ابراهيم خليل

ا نيز همچنان پابرجا بود. اين مشكالت همگي موجب آن شد كه هگري برداشته بود و تحريكات روسسر به ياغي

با همراهي  1795هجري قمري برابر با ماه مه  1209لشگريان ايران به فرماندهي آقامحمدخان قاجار در شوال سال 

اي حاكم گنجه به گرجستان رهسپار شده و تفليس مركز گرجستان را فتح نمايند. ولي و استقبال جوادخان گنجه

ها با ايران در جهت نفوذ در قفقاز پس از كشته شدن آقامحمدخان قاجار و در ن پايان ماجرا نبود و رقابت روساي

ميالدي به زير سلطه خود  1800ها كه گرجستان را از سال شاه نيز ادامه پيدا كرد، روسدوره پادشاهي فتحعلي

نگ گيري گرجستان از آنها بود. جاه نيز خواهان بازپسشآورده بودند، درصدد نفوذ بيشتر در قفقاز بودند و فتحعلي

سرد بين روس و ايران در مورد قفقاز با حمله سيسيانوف فرمانده روسي كه تفليس را مركز ستاد عمليات خود 

اي تبديل به جنگي ده ساله شد، جنگي كه اولين مرحله كرده بود به منطقه گنجه و كشته شدن جوادخان گنجه

نشين گنجه آغاز شد و در اين جنگ فرمانرواي موروثي گنجه بدون توجه به موقعيت محلي حاكم آن با حمله به

سال همواره براي آن جنگيده بودند،  300خود، جان خود را در راه دفاع از وطن آبا و اجدادي خود كه پدرانش 

 السلطنه به ايران آمدند.نايب ميرزافدا كرد، و پس از پايان جنگ دوم فرزندان او و همسرش نيز به دستور عباس



 

 

 جوادخان قاجار آخرين مرزبان ايران در گنجه

  اي:آشنايی با جوادخان گنجه

خان، از خاندان زياد اوغلي قاجار از طايفه اسكندرلو تيره قوانلو اين قاجار فرزند شاهوردي ايجوادخان گنجه»

 (32تا  30:صفحة 3133)جهانسوز،خردادماه i«بود.

اند. اين طور كه خود او نيز اشاره كرده، در مناطقي از گرجستان نيز عالوه بر گنجه حاكم بودهادخان آنپدران جو

 نويسد: مورد را جوادخان در جواب نامه سيسيانوف مورد اشاره قرار داده و خطاب به سيسيانوف مي

 خانقليپدران ما كه عباس كس نشنيده است امانوشته بودي كه گنجه تابع گرجستان بود، اين سخن را هيچ»

اي در (جوادخان گنجه158:صفحه 1372) اداره انتشار اسناد، ii«.اندو سايرين باشند، در گرجستان حاكم بوده

داد، اندكي قبل از آمدن آغاز حكومت آقامحمدخان قاجار، همچنان به حكومت ارثي خود در گنجه ادامه مي

پسران پادشاه گرجستان به گنجه لشگر كشيده و در آنجا  الكساندر(» يولون( و»)آقامحمدخان قاجار به قفقاز 

به  1207در هنگامي كه آقامحمدخان قاجار در سال ( »312:صفحه 1335)نفيسي،iii«تاخت و تاز كرده بودند.

راهيم خان به منظور تنبيه ابباغ را داد و سليمان)دائي خود( فرمان حركت به آذربايجان و قره خانسليمان

اي به همراه ديگر بزرگان و خوانين آن حدود به باغ وارد تبريز شد، جوادخان گنجهخان جوانشير حاكم قرهخليل

( تاخت و 241:صفحه 1371)ساروي ،ii«خان آمده به انجام خدمات ديواني اشتغال و اقدام نمود.خدمت سليمان

در شوال »باغ، موجب آن شد كه جوانشير در قره خانتازهاي گرجيان در گنجه و ادامه سرپيچي ابراهيم خليل

                                                           
  ،جلد اول، )از  تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر،ن.ك به: سعيد نفيسي

شرق، تهران،  سه مطبوعاتي  س سيه(، مؤ ستين با رو سلطنت قاجاريه تا پايان جنگ نخ آغاز 

 .312، ص1335

نام جد جوادخان نيز شاهوردي سلطان بود كه نزد شاه اسماعيل صفوي مقام وااليي داشت، 

ــ السير )تاريخ روزگار شاه صفي صفوي(،  ةمحمد معصوم بن خواجگي اصفهاني در كتاب خالصـ

، در ذكر اوصاف شهر گنجه و ذكر احوال سلسله زياد اوغلي 1368تابستان ،انتشارات علمي

لطان در زمان شاهنشاهي شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي به تعريف از خدمات شاهوردي س

 .(322تا  319و تمجيد پرداخته است. )صص 
 ــقلي ــاه عباس خان زياد اوغلي قاجار در ادامه حكومت اين خاندان در گنجه در دوره ش

صفوي، حكومت قره سين  شجاعت سلطان ح شت و در جنگ با عثماني  باغ، گنجه و كاخت را دا

س شان داد. )ن.ك به: زينب صيري، العابدين محمدابراهيم بن زينيار از خود ن العابدين ن

هجري قمري پادشاهي شاه سلطان حسين صفوي(، به  1110تا  1105هاي )سال دستور شهرياران

 .(222، ص1373كوشش محمدنادر نصيري مقدم، چاپ اول، تهران، 
 سكندرميرزا بعدها به ايران ساندر يا ا شاه آمد و حتي در جنگ و دربار فتحعلي الك

 .330و320عليه روسيه شركت كرد. )ن.ك به: سعيد نفيسي، پيشين، صص 
 ــليمان ــمس ــمخان قوانلو قاجار، دائي آقامحمدخان، پدر محمدقاس خان، خان، محمدقاس

شـاه قاجار شـاه قاجار را به زني گرفت و از اين وصـلت، مادر ناصـرالديندختر فتحعلي

ـــفحه اول، آغاز  التواريخ،ناسخخخخمهدعليا( به دنيا آمد. )ن.ك به: ) جلد قاجاريه، ص

 شاه.(شاهنشاهي ناصرالدين



 

 

ميالدي، آقامحمدخان به قفقاز لشگر كشيد و شهر شوشي مركز  1795هجري قمري برابر با ماه مه  1209سال 

باغ را محاصره نمايد. در ساحل ارس جوادخان حاكم گنجه باز هم به حضور آقامحمدخان رسيد و به پيشواز قره

ترام بسيار كرد و حتي او را عم خود خواند. جوادخان به وي شكايت برد و او را برانگيخت وي رفت و وي به او اح

تنها نافرماني آراكلي حاكم گرجستان بود، بلكه گونه سبب حمله آقامحمدخان، نهحمله ببرد، بدين تا به كرتيل

جوادخان با هزار »روايت ديگر: ( طبق 1335:316)نفيسي،i«حمله به شهر گنجه نيز موجب اين حمله گرديده بود.

تن مالزم و پيشكش مرغوب به همراه ديگر بزرگان قفقاز به حضور پادشاه رسيد، آقامحمدخان پس از آنكه شوشي 

اي خطاب به آراكلي حاكم گرجستان نوشته و او را به تبعيت از پادشاه ايران فراخواند و ضمن را محاصره نمود، نامه

باشد، چنانچه چون نظر به قواعد و قرارداد قديم گرجستان متعلق به ملوك ايران مي: »آن در آخر نامه خود نوشت

پسندي اين است كه آن از عهد شاه اسماعيل صفوي تا آغاز دولت همايون. بنابراين، طريقه خردمند و روش عقل

جوع بوسي گردد و باز به مرجع خود رپناه، متوجه پايه سرير و مهياي ادراك عز بساطواليت

توجهي اراكلي به نامه شاهنشاه ايران و اينكه نوشت كه سلطنت بي( »272و  270،صفحه 1371)ساروي،ii«نمايد.

به گرجستان لشگر كشيده و  1209شناسد. موجب آن شد كه آقامحمدخان در سال كاترين دوم را به رسميت مي

هزار نفر بود، قواي ايران  60ن در اين حمله تفليس را فتح و هراكلي را سركوب نمايد. تعداد لشكريان آقامحمدخا

باغ با نقشه نظامي كامالً محرمانه به گرجستان حمله نمود، پس از از سه جبهه شيروان و داغستان، ايروان و قره

ميالدي  1796مارس  21، مطابق 1210رمضان  12اين فتح و انقياد اياالت شمال غربي ايران، آقامحمدخان در 

گذاري خود را در آغاز ( آقامحمدخان روز تاج11:صفحه 1372)اداره انتشار اسناد،iii«اري نمود.گذدر تهران تاج

خورشيدي و در روز اول فروردين )روز عيد نوروز( برگزار نمود. يك سال پس از تصرف تفليس كه با  1175سال 

ميالدي(  1796) هجري قمري 1210در سال »اي انجام شد. طبق روايات گرجي: حمايت از جوادخان گنجه

باغ گنجه را محاصره كرد و چون جوادخان، حاكم گنجه را سبب حمله آقامحمدخان خان حاكم قرهابراهيم خليل

اش داويد را به ياري او فرستاد و دانست  از آراكلي نيز ياري خواست و او آلكساندر و نوهبه تفليس و شوشي مي

ارگ شهر را بگيرند و آن را آتش زدند و مردم گنجه شكست خوردند  ايشان شهر گنجه را گرفتند و تنها نتوانستند

تن اسيري را كه در استيالي  1000( آراكلي به گنجه آمد و 1210القعده )ذي 1796و سرانجام در ماه مه 

آقامحمدخان گرفتار شده بودند آزاد كرد و خراج بر آن شهر بست. در همين اوقات سپاهيان روس به فرماندهي 

ن زوبوف، دربند، شماخي، باكو، ساليان، شكي، و شروان را گرفتند و زوبوف هزار تن را به فرماندهي ژنرال والري

                                                           
 ــت كه تفليك مركز آن مي ــتان اس ــهر در زمان كرتيل يكي از نواحي گرجس ــد. اين ش باش

سال  شد و در  سانيان بنا  صفر،  34سا سط اعراب فتح گرديد. )ن.ك به: علي پور قمري تو

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول،  هاي محلي قفقاز در عصر قاجاريه،حكومت

 .(173، ص1377بهار 



 

 

مانع گرفت و يك فوج سرباز در آن شهر ساخلو گذاشت ميخائيلويچ كورسكوف مأمور گنجه كرد و او آن شهر را بي

ار در خراسان بود و چون اين خبر را شنيد، و بقيه سپاهيان به تفليس برگشتند. در اين هنگام آقامحمدخان قاج

( در 316و 315:صفحه 1335)نفيسي، iiii«دوباره عزم جنگ نموده و به طرف آذربايجان و قفقاز رهسپار شد.

اي به همراه ديگر بزرگان قفقاز به خدمت شاهنشاه ايران رسيده، آمادگي خود را ساحل ارس، جوادخان گنجه

التواري (، تجاوزات و تحركات  بن محمدتقي ساروي در تاري  محمدي )احسناهللجهت نبرد اعالم كردند. فتح

گردد برشمرده اندازي به واليات و اياالت ايران كه منجر به لشگركشي مجدد آقامحمدخان ميها را در دستروس

ه گيالن جماعت روس به روش اواخر ايام سلطنت صفويه به عزم افساد روي ب 1211در سال »نويسد: و چنين مي

نهادند، گماشتگان حضرت سلطاني، چهل تن از ايشان را گرفته به دربار خسروي آوردند، و در تهران همگي را 

گردن زدند، اين مرحله لشگري بسيار با استعداد و تدارك از حد افزون به عزم تالفي به خاك ايران حركت نمودند 

را به سمت آذربايجان متوجه ساخته از آن راه به قراري كه  ...؟... بر اين نهج شد كه )شاهنشاه( رايات ظفر طراز

در  دريغ دهند، پسسامان ايران و روس است تشريف بردند كه روسيه را تنبيه بليغ و گوشمال حقيق از تيغ بي

(، با دبدبه و شوكت خاقاني و طنطنه و حشمت قاآني از دارالسلطنه تهران نهضت 1211بيست و پنجم ماه ذيقعده )

اي به شرف حضور مشرف شدند و عرايض عبوديت به آستان وده ...؟... در ساحل رود ارس ...؟... جوادخان گنجهفرم

(پس از ورود آقامحمدخان به ماوراي ارس او قصد حمله به شوشي 298:صفحه 1371)ساروي، iiشاهي رساندند.

گريخت و آقامحمدخان شوشي را متصرف  خان به شنيدن اين خبر به بيلقانخان پسر پناهابراهيم خليل»را نمود، 

ژوئن  12شد و سپس تصميم گرفت مردم كرتيل و كاخت را تنبيه كند كه اين امر ميسر نشد، زيرا او در شب 

 (316:صفحه 1335)نفيسي،i«هجري قمري در قلعه شوشي به قتل رسيد. 1212برابر با دهم محرم سال  1797

اي، همواره در خدمت لشگريان ايران و ها، جوادخان گنجهن جنگشود در تمام ايطور كه مالحظه ميهمان

شاه قاجار حكومت سپاهيان آقامحمدخان بوده است، پس از فوت آقامحمدخان و در آغاز شاهنشاهي فتحعلي

اي در گنجه ادامه داشت، ولي همواره او و شهر گنجه در معرض خطر هجوم نيروهاي روسي كه جوادخان گنجه

ر قُرب گنجه مستقر شده بودند، قرار داشت، و اما در اينجا الزم است قبل از اينكه به جنگ گنجه در تفليس و د

 بپردازيم به علل حضور نيروهاي روس در مناطق شمالي ايالت گنجه يعني در گرجستان و تفليس اشاره نماييم.

                                                           
 هللا بن محمدتقي ســـاروي، كشـــته شـــدن اين تاريخ در منابع گرجي آمده، اما محمد فتح

نوشـته، )ن.ك به:  1211ذيحجه  21ميالدي برابر با  1796آقامحمدخان قاجار را در سـال 

ــاروي، هللامحمد فتح ــارات اميركبير،  التواريخاحسخخ  بن محمدتقي س )تاريخ محمدي(، انتش

ــص 1371تهران،  ــا طباطبائي مجد، ص ــنادي از 379و298، به اهتمام غالمرض .( در كتاب اس

شدن آقامحمدخان قاجار  شته  شته  1211ذيقعده  21روابط ايران با منطقه قفقاز نيز ك نو

شار ا ست. )ن.ك به: اداره انت سنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز،سناد، شده ا  ا

 .(78و12، صص 1372تهران، چاپ اول، 



 

 

ي روس در اين منطقه جريان حضور نيروها چگونگی حضور نيروهاي روس در قفقاز و خصوصاً گرجستان: -

( فتح نمود و در محرم 1796مه  18) 1211به اين منوال بود كه پس از آنكه آقامحمدخان شوشي را در ذيقعه 

ميالدي( نيز هراكلي حاكم گرجستان درگذشت، پس  1798هجري قمري ) 1213كشته شد. در سال  1212سال 

خان ابتدا خود را مطيع دربار ايران ين او شد. گرگينخان، جانشاز هراكلي پسر او ژرژ سيزدهم معروف به گرگين

ه خان را از حكومت بها با دادن قرض تدريجاً گرگينخواند، ولي بعداً متمايل به سياست دولت روسيه گشت. روس

هاي مادي گرگين كه مردي ولخرج با اقدامات نماينده روسيه در گرجستان، خواسته»زير كشيدند. بدين منوال كه: 

از طريق قرض از روسيه تأمين شد و در برابر گرگين متعهد گرديد، چنانچه در موعد مقرر قرض خود را بود 

ا خان نتوانست به موقع قروض خود رپرداخت نكند در مقابل تفليس را به روسيه واگذار نمايد، و از آنجا كه گرگين

به حكومت گرجستان منصوب شد و  ها شهر تفليس را اشغال كردند. و ژنرال سيسيانوفپرداخت كند، روس

ر شد در خان مجبوپترزبورگ تبعيد شدند، بدين ترتيب گرگينخان به اتفاق خانواده و اعيان شهر به سنگرگين

اي را با دولت روسيه منعقد كند كه برطبق مواد ميالدي( معاهده 1800هجري قمري ) 1215االول تاري  جمادي

نظر كردند و پل اول امپراطور روسيه سمت تزار گرجستان را نيز رجستان صرفاش از حكومت گآن خود و خانواده

خان و رفتار دولت روسيه خشم و اعتراض مردم گرجستان را برانگيخت. شاهزاده به دست آورد. اين اقدامات گرگين

انقالبي را در  خان، در همراهي با اين خشم مردم درصدد برآمد تا زمينهالكساندر )اسكندرميرزا( برادر گرگين

نشانده روسيه در تفليس از اين اخبار مطلع شد و ژنرال ها فراهم آورد، اما حكومت دستگرجستان عليه روس

( با 1801هجري قمري )ژانويه  1215توضيح آنكه از  كوليسوف و الزاروف را مأمور سركوبي اين نهضت نمودند،

( قتل پل به 1801)مارس  1215شوال  15گرديد. در فرمان پل، گرجستان رسماً ضميمه امپراطوري روسيه 

ر تجديد طلبانه پطآميز او خاتمه داد. و با جلوس الكساندر اول بار ديگر سياست توسعههاي نسبتاً مسالمتسياست

هاي ملي محو و زبان روسي را در آن ناحيه جانشين زبان گرجي نموده و آزادي مذهب شد. او دستور داد سازمان

 (14،13،12:،ص 1372)اداره انتشار اسناد،ii«ان بردارند.را از مي

                                                           
 خان كه پك نويسد: گرگينالتواريخ جلد قاجاريه در مورد وقايع گرجستان و. ميدر ناسخ

خان به حكومت گرجستان رسيد از بيم سپاه ايران سر به متابعت روسيان نهاد و از اركلي

ــاندرميرزا، بر ــهريار ايران پناه ادر گرگينالكس خان از تفليك فرار كرده به درگاه ش

ست. گرگين سيانوف و قواي روس را بر گردن نهاد و روزي چند ج سي خان طوق فرمانبرداري 

خان نخجير گرگ اجل گشــــت و پك از آن قرار شــــد ده ده فال عيال برنيامد كه گرگين

ميرزا پسـر او نيز فرار ند و طهمورثخان و خانواده او را به تختگاه روس بفرسـتگرگين

 (1218جلد قاجاريه، در ذكر وقايع سال  التواريخ،ناسخكرده به درگاه شهريار آمد. )

صادق وقايع ستان مطالبینگار مروزي نمرحوم ميرزا  صيل در مورد وقايع گرج به  يز به تف

ــادق وقايع ــيده. )ن.ك به: ميرزا ص  ايران و روس،هاي تاريخ جنگنگار مروزي، تحرير كش

ــنگ آذر، تهران، چاپ اول،  ــين آذربه، به اهتمام اميرهوش ــرو ، گردآورنده حس آهنگ س

 .(80تا  77، صص 1369



 

 

ميالدي به فرماندهي كل قفقاز منصوب شد و  1801سيسيانوف در سال  حمله سپاهيان روس به گنجه: -

سيسيانوف قبل از حمله به گنجه، جوادخان حاكم »جوئي جهت حمله به گنجه نمود، شروع به تحريك و بهانه

روسيه فراخواند، ليكن جوادخان زير بار حركات سيسيانوف نرفت. سيسيانوف كه مركز  ايراني گنجه را به اطاعت

ستاد خود را در تفليس برقرار كرده بود، و نيروهايش در نزديكي واليت گنجه مستقر شده بودند از جوادخان حاكم 

را به شاهنشاه ايران اطالع نشانده ايران بود، ماليات يك ساله آن ناحيه را خواست. جوادخان مراتب گنجه كه دست

داد و از تهران لشگرياني به ياري او رهسپار شدند، اما پيش از اينكه قواي ايران برسد، سيسيانوف در ماه دسامبر 

نويسد: جوادخان هجري قمري( شهر را محاصره كرد. مؤلف مأثرالسلطانيه در اين مورد مي 1218)رمضان  1803

خود را به لشگريان روس زد و كاري نتوانست از پيش ببرد و سرانجام به واسطه چندين بار از شهر بيرون آمد و 

رخ داد و در نتيجه ارمنيان گنجه  لو از فرماندهان لشگر ايرانالدينبيك شمسمخالفتي كه در ميان وي و نصيب

آوردند و پس از ها بر قلعه هجوم هجري قمري روس 1218ها شدند، بامداد غره شوال خيانت كرده و تسليم روس

كشته شدند و شهر به تصرف سربازان روس  ، جوادخان و يكي از پسرانشسه ساعت جنگ

ها به گنجه چنين آمده است كه: التواري  در مورد حمله روس( در ناس 241:صفحه 1335)نفيسي،iii«درآمد.

ر، حاكم گنجه، صورت حال ارتش روس آهنگ تسخير گنجه نمود و قلعه گنجه را محصور داشت. جوادخان قاجا»

را به دست سفيري انفاذ حضرت پادشاه داشته، خود با جماعتي كه داشت از قلعه بيرون شده جنگ پيوست، 

و ارامنه گنجه در ميدان جوادخان را گذاشته  لوالدينلو، برادرزاده علي سلطان شمسالدينبيك شمسنصيب

                                                           
 ها لو از رعاياي جوادخان بود كه به او خيانت كرد و با روسالدينبيك شـــمكنصـــيب

ــفحات بعد خواهد آمد، جوادخان گنجههمكاري نمود، در نامه ــخ به اي در اي كه در ص پاس

صيب سيانوف، به ن سي سيانوف با تهديدات  سي شروع تهاجم  بيك و خيانت او كه از ابتداي 

 كند.ها همكاري نموده اشاره ميروس
 خان زياد خانوف از جنگ بر خالف نظر منابع گرجي ســــه ســــاعت طول نكشـــيد، عادل

ًا يك ماه طول نويســـد، جنگ متوالياي در كتاب طيران قلم ميبازماندگان جوادخان گنجه

ــيد، )ن.ك به: عادل ــناد و تاريخ  طيران قلم،خان زياد خانوف، كش ــارات مركز اس انتش

.( جميل قوزانلو در كتاب 22، تهران، ص1381ديپلماسي وزارت امورخارجه، چاپ اول، سال 

نويسد: مي 19تا  15، در صص 1362جنگ اول ايران و روس، انتشارات دنياي كتاب، تهران، 

 وزهاي سوم و چهارم شوال، دو روز تمام دوام داشت.جنگ در ر
 خان خان در اين جنگ كشــته شــد. )ن.ك به: عادلپســر بزرگ جوادخان به نام حســينقلي

 .(22زياد خانوف، پيشين، ص
 شد، طبق روايات گرجي: همان شاره  خان هراكليوس به همراهي ابراهيم خليل»طور كه ا

س سال پك از فتح تفليك و اين عمل ابراهيم « يله آقامحمدخان، به گنجه حمله كردند.يك 

يل جه ابراهيم خل به گن خان بود. در يور   مد قامح با آ خان  كاري جواد به تالفي هم خان 

سليمخليل شير،  شمكخان جوان سلطان  شكي و علي  سه متحدان هراكليوس الدينخان  لو كه هر 

ستند كه حك شمكبودند به گنجه آمدند و از جوادخان خوا سلطان  لو الدينومت را به علي 

شت، با  نماينده هراكليوس واگذارد، جوادخان كه از رويارويي با گروه مخالفان بيم دا

هاي خود در حق پايداري شكوفه خانم همسر  و مذاكرات او با علي سلطان و يادآوري نيكي

ــت و به اطاعت دوباره ج ــلطان را از همراهي با مخالفان بازداش وادخان باز وي، علي س

مؤســســه تاريخ  هاي محلي قفقاز در عصخخر قاجار،حكومت)ن.ك به: علي پورصــفر، « آورد.

 .(156، ص77معاصر ايران، چاپ اول، بهار 



 

 

ه افتاد و روسيان از چار سوي يورش آورده قلعه را فرو گرفتند و به روسيه پيوستند، ناچار جوادخان به محاصر

قمري( سعيد نفيسي در  1273)سپهر لسان الملك iiii«جوادخان را با پسر و جمعي از لشگر مقتول ساختند.

كتاب خود به نام تاري  اجتماعي و سياسي ايران به نقل از منابع گرجي در مورد حمله سيسيانوف به گنجه تاري  

كند. اما طبق آنچه در منابع ديگر آمده، تاري  تصرف گنجه را قيد مي 1805برابر با سوم ژانويه  1219وال اول ش

 1218اي نيز تصرف گنجه را در روز چهارم شوال باشد، عدهمي 1084برابر با سوم ژانويه  1218در روز اول شوال 

براي گرفتن گنجه از تفليس رهسپار شد، »ي آمده: سيسيانوف طبق آنچه به نقل از منابع گرج اند،قيد كرده

رو شد، اما شكست خورد و به ارگ شهر پناه برد روي )جبير( با او روبهجوادخان حكمران آن شهر بيرون شهر، روبه

و لشگريان روسيه شهر را گرفتند، سيسيانوف، هرچه جوادخان را دعوت كرد، تسليم شود به جايي نرسيد، 

خواست لشگريان خود را در ارگ شهر جا بدهد، به او پيشنهاد كرد كه همه دارايي او مصون سيسيانوف چون مي

رفت. ناچار باشد و خود او وارد خدمت روسيه شود، ولي جوادخان، چون متكي به مواعيد شاه ايران بود، زير بار نمي

سپاهيان روس )در سوم ژانويه سيسيانوف به لشگريان خود دستور داد، نردبان بگذارند و ارگ را تصرف كنند. 

( به پاي ديوار ارگ رسيدند و از ديوار باال رفتند و ارگ را گرفتند، و آن روز عيد فطر مسلمانان 1218( )شوال 1804

بود، )بايرام اوروج( و بامداد روز عيد ارگ را گرفتند، در اين جنگ مردم كرتيل شركت مؤثري كردند، و شهر را 

سيه هم در اين گيرودار بسيار خشمگين بودند، جوادخان دليرانه مقاومت كرد و در جنگ لشگريان رو آتش زدند.

تن از سپاهيان روس  400اي از مردم شهر را كشتند. در اين واقعه كشته شد، ارگ را به كلي نابود كردند و عده

ته داد و مردمي را كه گريخ جان سپردند، و پس از آن سيسيانوف شهر گنجه را تعمير كرد و آن را تابع تفليس قرار

بودند، به آنجا بازگرداند و آن شهر را )يلزابدپول( نام گذاشت به نام امپراطريس )يلزواتا الكسئيونا( زن الكساندر اول 

و اين تغيير نام، رسماً پذيرفته شد، چون اين خبر به امپراطور الكساندر رسيد منصب ژنرالي به او داد و به افسران 

( عالوه بر اشاراتي كه منابع گرجي در مورد جنگ 319:صفحه 1335)نفيسي،iii«ه و نشان داد.روس نيز درج

هاي ديگر آمده، در كتاب و كتاب نگار مروزيهاي وقايعالتواري  جلد قاجاريه و نوشتهگنجه دارند و آنچه در ناس 

                                                           
 شته سال ها و كتابدر نو شوال  صرف گنجه در  سوم  1218هاي مختلف تاريخ ت برابر با 

شده از آن جمله جميل قوزانلو  1804ژانويه  ساله ايران و ميالدي قيد  در كتاب جنگ ده 

، تاريخ تصـرف گنجه را چهارم 19تا  15، تهران، صـص 1362روس، دنياي كتاب، چاپ اول، 

ها را در روز عيد خان زياد خانوف، تاريخ اشغال گنجه به وسيله روسشوال دانسته، عادل

، «خانوفخان زياد عادل)»داند، ميالدي مي 1802برابر با ســوم ژانويه  1218فطر ســال 

 .(1381مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امورخارجه، تهران،  طيران قلم،
  متون گرجي شركت گسترده مردم كرتيل گرجستان را به انتقام شركت مردم گنجه در قواي

سال  صرف تفليك در  دانند. )ن.ك به: هجري قمري( مي 1210ميالدي ) 1795آقامحمدخان در ت

جلد اول، مؤسسه مطبوعاتي  جتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر،تاريخ اسعيد نفيسي، 

 .(1335شرق، تهران، 
  ،ـــنگ آذر ـــحيح هوش ـــين آذر، به تص ، «هاي ايران و روستاريخ جنگ»ن.ك به: اميرحس

 .1369نگار مروزي، چاپ اول، هاي ميرزا محمدصادق وقايعيادداشت



 

 

به شهر گنجه شرح داده شده كه جنگ ده ساله ايران و روس تأليف جميل قوزانلو نيز چگونگي حمله سيسيانوف 

هجري قمري، حاكم و فرمانده ساخلو شهر گنجه كه  1218روز سوم ماه شوال »آوريم: عين مطالب را در زير مي

يازي( منعقد نموده مشغول مذاكره وضعيت گرجستان مجمعي از اهالي شهر در سربازخانه )قره اصالً قفقازي بود

باغ شرحي از صدمات جه بوده و با حضور علما و امناي دين و سركردگان قرهو تجمع ارتش روس در قرب ناحيه گن

ها اشغال كرده بودند، بيان كرده و مسلمانان را دعوت نمود كه اسلحه مسلمانان تفليس و ساير نقاطي را كه روس

وي آن صحبت بردارند و صدها هزار مسلمان را نجات دهند و در پايان مذاكره از وضعيت قلعه و كم بودن ساخل

الفور حضار پرچمي ترتيب داده به كمك مستحفظين هاي روس از خارج شهر صدا كردند، فيكرد كه غفلتاً توپمي

قلعه شتافتند. آن روز تا غروب توپخانه شهر و قلعه را از بلندترين نقاط  به توپ بسته، در نقاط مختلفه ايجاد حريق 

هاي ايرانيان شروع به تعرض نمودند، به علت مقاومت جدي ندقها به خنمود، پس از بمباردمان سخت، روس

دهد كه در تمام جبهه به طور يكنواخت حمله نكنند، زيرا به اين ترتيب ايرانيان، فرمانده قشون روس دستور مي

جا ضعيف خواهند شد. بلكه بايد نقاط خيلي مهم خط محاصره را در مدنظر گرفته و تهاجمات را روي در همه

هاي سربازان ساخلوي شهر و ين نبرد بسط بدهند، در خالل اين اوقات تيراندازي توپخانه روس روي جبههجناح

العاده شدت يافته، در هر دو جبهه خسارت عمده وارد آورد، محاربه آن به آن به جبهه اهالي گنجه به طور فوق

نجه چنان وسعت و شدتي پيدا كرد كه اداره كرد، در تمام محيط گ« ايشپخدر»شد نبردي كه ژنرال شديدتر مي

ها دوام كرده، باالخره روز هم به ها درهم شكند، تمام نُه ساعت تعرض و هجوم روسنزديك بود مقاومت ايراني

 شب باز تهاجماتكم زائل گرديد. از نصفپايان رسيد، تاريكي شب همه را احاطه نموده، صداي توپ و تفنگ كم

ها را دفع و هاي )باغالرباشي( حمالت روسربازان ايران موفق شدند، در خندقنظام روس شروع شد، سپياده

موقعيت خودشان را حفظ كنند، ولي در جبهه جنوب اهالي و مجاهدين نتوانستند از تهاجمات شديد روس 

در  عجلوگيري بنمايند، رجعت و هزيمت ابتدا از اين نقطه شروع شد، در اين بين دو دسته سربازي كه تا آن موق

احتياط بودند، با نظريه اطالعات مساعدي كه به آنها رسيده بود، حكم گرفتند كه به جبهه جنوب حركت نمايند، 

هاي توپ در سرتاسر زمين ايجاد هايي كه به وسيله گلولهاما موقعي كه به ميدان نبرد مجاهدين در رسيدند، حفره

گان روحيه آنها را نيز منكسر لي و داد و فرياد زنان و بچهشده بود، باعث ترس آنها گرديده و فرياد و فغان اها

ها طوري كه بايد به سمت دشمن تعرض كنند، نتوانستند، ولي ظلمت شب قدري از پيشرفت روسنموده، آن

هايي كه حاصل شده بود، ژنرال ايشپخدر دستور كلي داد كه به كاست. از صبح چهارم شوال متعاقب پيشرفت

                                                           
  ـــمن اينكه جوادخان از در آن هنگام مناطق جنوبي قفقاز فرمانبردار ايران بودند، ض

طايفه اســـكندرلو، تيره قوانلو ايل قاجار و از خاندان زياد اوغلي قاجار بود و با 

سوز،  ضا جهان سرگرد ر سله قاجاريه نيز اين خاندان فاميل بودند. )ن.ك به:  تاريخ سل

 .(35، ص1333پ اول، خردادماه چاپخانه ارتش، چا بنيان قاجار،



 

 

هاي روس شروع به داخته و در هر دو جناح نبرد را بسط دهند. كمي قبل از طلوع باز هنگتكميل موفقيت پر

تعرض نمودند. حمله ارتش روس در اثر حمالت متقابله ايرانيان قدري ضعيف شد ولي به زودي تقويت يافته باز 

رمانده هنگ شهر حمله كردند، اين هجوم را هم فوج گنجه در سايه جسارت رئيس هنگ دفع نمود. جوادخان ف

بار محاربه كرده، اما  15، الاقل زما و كشورگشا بود. چنانچه )در عمر چهل و هشت ساله خود(گنجه مردي رزم

اين بار نبرد نظير محاربات پيش نبود كه مركب از يك رشته تطاول و تاراج و منظور عمده آن غنيمت باشد، بلكه 

شد، فرزند جوادخان كه رئيس مجاهدين محله پايين بود، در سر يعموماً جنبه مذهبي، سياسي و ملي باعث آن م

ها را گرفته، شمشير به دست به آنها حمله نمود، دسته علما با مجاهدين كوچه مسجد عباسي، جلو تهاجمات روس

ها را گرفتند، دشمنان كه آنان را ديدند، دانستند كه همه دل به مرگ ها سخت جلو روسيكي شده، در سر كوچه

ها و شمشيرهاي خود را محكم به دست گرفته به تيرباران پرداختند ولي مجاهدين از اند و اين بود كه تفنگنهاده

هاي آنها هم جدا نشده و با دسته علما خود را همچنان فشرده به هم نگاه داشته، به سوي دشمن دويدند و حربه

آنان زدند و بسياري از ايشان را به خاك انداختند ولي را از دستشان ربوده، با حربه به سر و رو و سينه و شانه 

رفتند، در اين اثنا جستند و شمشيرها را به دست لخت خود گرفته جلو ميها هم دليري كرده كينه باز ميروس

ها بسياري از علما و مجاهدين را العاده دوام كرد، روسچهار فوج قزاق به آنها كمك رسيده نبرد با يك شدت فوق

 هاي اطراف رجعتهايي كه از قلعهبردند. در اين ميان توپچيتند، نيزه، شمشير، قمه، كارد، چاقو به كار ميبكش

هاي مسجد كرده، در نيمه راه شهر نگران ايستاده، چشم به راه مجاهدين داشتند، چون فرياد و غوغا را در نزديكي

ضعيت را خبر داد، از اين جهت آنان نيز بيدرنگ به شنيدند و نيز يك نفر )امربر( نزد ايشان آمده و چگونگي و

ها حمله كردند، سوي قتلگاه دويدند كه ياوري نمايند و چون بدانجا رسيدند، از عقب سر با شمشير به روس

وكشتار به آخر مرحله رسيده و كمي قبل از طلوع آفتاب، مجاهدين دور مسجد كامالً به قتل رسيده و يك كشت

هاي شمالي شهر، يعني به خطوط دفاعي سربازان فوج گنجه رجعت و پس الي شهر به طرف تپهعده از علما و اه

از رسيدن به آنجا مجدداً حالت دفاعي به خود گرفته باز با دشمن داخل مقابله شدند. بعد از اين جدال، ارتش 

و، آويزان به بازت، نيزههاي روس شمشير به دسروس فوج فوج وارد شهر شده و خونريزي سختي برپا گرديد، قزاق

عام رسيد، تقريباً ده هزار مسلمان در قرب مسجد قتلتاختند و خون مقتولين تا زانوي آنها مياز هر سوي مي

كس جان نبرد و حتي زن و اطفال گرفت، از اهل شهر هيچرفت پايش را خون ميشدند و هر كس در آنجا راه مي

ها چون از خونريزي سير شدند، به س از كشتار نوبت به غارت رسيد، قزاقخردسال را هم معاف ننمودند ...؟... پ

شد آنجا را ملك طلق ها ريختند و هرچه به دستشان افتاد ضبط كردند ...؟... هر سرباز روس به هر جا وارد ميخانه

ن ت شود، ليكن در ايدانست ...؟... و اين رسم چنان ساري بود كه گويي قانوني است كه بايد مو به مو رعايخود مي

                                                           
  



 

 

ها كمي انتقام كشيدند، اما چون عده آنها كم بود، به زودي بين دهقانان اطراف گنجه به شهر هجوم آورده از روس

هاي شهر هجري، محاربه در بين كوچه 1218محو و نابود شدند و شهر از ايرانيان خارج شد، روز چهارم ماه شوال 

غروب آفتاب آخرين ضربت مهيب ايرانيان به عدم موفقيت منجر و ...؟...  گنجه دوام داشت باالخره كمي قبل از

ي ها در اين شهر به قدري سفاكي به خرج دادند كه نمونهعام گرديدند. روستمام اهالي شهر بدون استثناء قتل

عام و غارت عمومي، مساجد مسلمانان با خاك يكسان محشر گرديد و گذشته از قتل

 (19تا  15:صفحه 1362لو:)قوزانii«گرديدند.

                                                           
   ،ساله ايران و روسبه نقل از: جميل قوزانلو )جنگ اول(، دنياي كتاب، چاپ  جنگ ده 

 .19تا  15، صص 1362اول، 



 

 

اي در خان نواده جوادخان گنجهاي پسر اسماعيلخان گنجهاُف )زياد اوغلي( فرزند ابوالفتحخان زيادخانو اما عادل

از فداكاري جد خود، )جوادخان زياد اوغلي قاجار(، حاكم گنجه ياد كرده و ضمن آن  كتاب خود به نام طيران قلم

ماه ، دي1804اش ايران را نيز بازگو نموده است، او از زمستان سال ن آبا و اجدادياحساسات خود نسبت به وط

ها به گنجه به وقوع پيوست، چنين هجري كه تجاوز روس 1218خورشيدي، مصادف با شوال سال  1182سال 

ن در ايالت جوادخان آخرين خان مستقل گنجه بود، نسل خانواده )زيادخان( )زياد اوغلي( چند قر»كند: ياد مي

گنجه به طور موروثي حكمراني مستقل داشت و حدود خاني ايالت گنجه در زمان سلطنت نادرشاه از پل خداآفرين 

رود ارس تا پل قرمز در گرجستان نزديك تفليس بود. وقتي كه قشون امپراطور روس در تحت سركردگي ژنرال 

آور ايران بود نمود، به گنجه از طرف تفليس هجومسيسيانوف شروع به تصرف قفقازيه كه تحت حمايت دولت عليه 

شدند، جوادخان شخصاً دفاع قلعه گنجه را به عهده خود گرفت، هر چند از طرف ژنرال سيسيانوف، شرايطي خيلي 

با منفعت و مفيد براي خود جوادخان و نسلشان تكليف شده بود، و به موجب شرايط فوق، تمام امالك ايالت گنجه 

ماندند و در آمد و جوادخان و نسل او ارثاً خان مستقل گنجه باقي ميتصرف خانواده جوادخان درمي ارثاً در تحت

گرفتند و ساليانه، بيست هزار منات عوض از تحت حمايت ايران خارج و تحت حمايت امپراطور روس قرار مي

رايط را رد نموده و زير بار اين ننگ بايست بپردازند، معذالك جوادخان، تمام اين ش)روبل( به خزانه امپراطوري مي

دفعه ژنرال فوق اين پيشنهاد را تجديد كرد، اما باز جوادخان به طور قطعي رد كرد، آخراالمر ژنرال  5نرفت. تا 

مزبور به جوادخان به وسيله مراسله سختي تهديد نمود كه در مقابل اين مقاومت و ايستادگي قلعه گنجه را گرفته 

خواهم رسانيد، جوادخان در جواب نوشت: كه تا من زنده هستم شما براي گرفتن قلعه قادر و شما را به قتل 

نخواهيد بود، مگر اينكه اول از روي جسد من گذشته، بعد وارد قلعه شويد، آن وقت در رفتار با جسد من اختيار با 

شون روس حمله به طرف هاي خيلي سخت شروع و قشماست. در فصل زمستان در اوايل ماه مبارك رمضان، جنگ

، روز 1804ها ادامه دادند، فقط وقت صبح در تاري  سوم ژانويه قلعه گنجه نمود، مدت يك ماه متوالياً به جنگ

شود و تا حال به يادگار باقي است، حمله كرده، عيد فطر قشون روس به برج قلعه كه )حاجي قلعه( ناميده مي

ر به دست در پاي توپ در رديف اول مدافعين به شهادت رسيد، متصرف شدند و در همان برج جوادخان شمشي

خان هم مقتول گرديد، فقط بعد از شهادت جوادخان تصرف قلعه گنجه براي جا، فرزند بزرگش حسينقليدر همان

ژنرال سيسيانوف ممكن بود، چنانچه تصرف هم نمود. عيد فطر در آن روز در شهر گنجه يك روز مصيبت ملي شد 

شمار امپراطوري جنگيده، روز عيد با سردار خود با خون شون اسالمي تمام ماه رمضان را با لشگر بييك مشت ق

الوان شده، بيرق مقدس استقالل را به آغوش گرفته، جان خود را در راه دفاع وطن عزيز خود تسليم نمودند. به 

                                                           
 در چاپخانه مجلك شوراي  1310صفحه كه در سال  47اي است در رساله طيران قلم رساله

 ملي در تهران چاپ و منتشر شد.



 

 

قيقي را اشخاصي دارند كه مرگ جاي بيرق مقدس فوق، بيرق يك دولت خارجي جهانگيري جا گرفت، نيكنامي ح

شاهزاده » ايدهند. بعد از شهادت جوادخان گنجهشرف اين دنيا ترجيح ميبا شرف در راه وطن خود را به حيات بي

ميالدي در مقابل قشون جهانگير  1826و  1811كه سردار قشون ايران بود، در سنوات « السلطنهميرزا نايبعباس

در شرق  1826ماه سپتامبر  13اري و رشادت جنگيدند. آخرين محل جنگ او در روس در قفقاز با كمال فداك

ترين و عزيزترين يادگار ادوار كه قبر او بزرگ« شي  نظامي گنجوي»گنجه نزديك قبر شاعر مشهور و نامي عالم 

كست، شتاريخي گنجه است به وقوع پيوست. سيسيانوف پس از تصرف گنجه به امپراطور نوشت: قلعه مهم گنجه 

 (25،23،22،22،21:ص 1381)زياد خانوف،iii«راه هندوستان باز گرديد، متأسفم كه جوادخان كشته شد.

اي و مردم دلير گنجه در مقابل سپاهيان روسيه بيشتر در معرض ديد جهت آنكه فداكاري جوادخان گنجه

گنجه در پاس  به تهديدات او  هايي از نامه جوادخان كه قبل از حمله سيسيانوف بهخوانندگان قرار گيرد قسمت

شود: جوادخان در ابتداي نامه خود ادعاهاي به تحرير كشيده و براي سيسيانوف فرستاده در ذيل آورده مي

سيسيانوف را كه گنجه را تابع روسيه و جزء تفليس دانسته رد كرده و از حكومت خود و اجدادش در گنجه ياد 

ه فرستاده بودي رسيد و نوشته بودي كه در ايام طومار دده فال گنجه در اين وقت كاغذي ك»نويسد: كرده و مي

و سايرين باشند در  خانقليكس نشنيده است، اما پدران ما كه عباستابع گرجستان بود اين سخن را هيچ

 ان درخاند، هرگاه قبول ننمائيد از مردان پير اهل گرجستان تحقيق نماييد، كه عباسقليگرجستان حاكم بوده

گرجستان، حاكم و والي بوده است يا نه و بالفعل مسجد و دكان او در گرجستان هست و خلعت و تعليقه او هم در 

خان و پدر ما سرحد گنجه و گرجستان معلوم بوده كه از كجا تا به خانه اهل گرجستان است و از ايام پدر آركلي

                                                           
  سيانوف كه شون سي شرافت جوادخان و فرزند  در موقع هجوم ق شجاعت و با  از مرگ با 

روس مطلع شد به تمام قشون خود امر داد كه كمال عزت و احترامات نظامي به جسد مرحوم 

جوادخان به عمل آورند... ژنرال شخصًا در موقع دفن جوادخان در مقبره مخصوص در مسجد 

شهر گنجه كه تا امروز موج شت. )ن.ك به: عادلجامع تاريخي  ضور دا ست ح خان زياد ود ا

، صص 1381مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امورخارجه، تهران،  طيران قلم،اوغلي، 

 .(23و24
 سقلي شاه عبا صفوي از طرف  سين  سلطان ح شاه  سلطنت  خان زياد اوغلي قاجار در دوره 

و سپاه دشمن را شكست داد. او خان عثماني و قواي عثماني گرديده مأمور جنگ با سليمان

باغ، و گنجه و كاخت بود، ميرزا بديع نصـرآبادي از شـعراي آن دوره، پيروزي حاكم قره

 چنين به نظم آورده:خان قاجار را بر سپاه عثماني اينقليعباس

 هلل الحمد كه از دولت شاهنشه دين
 

 كه ركابش ز دو سو حلقه گوش ظفر است 
 

خان آن فتحعباسقليشد به سرداري   
 

 كه كمين بنده درگاه شه تاجور است 
 

 لقبش هست زياد اوغلي از آن رو كه به شاه
 

يشتر استاعتقادش همه دم بيشتر از پ   
 

 1110تا  1105هاي )سال دستور شهريارانالعابدين نصيري، )ن.ك به: محمدابراهيم بن زين

محمدنادر نصـيري مقدم، چاپ اول، هجري قمري( پادشـاهي شـاه سـلطان صـفوي، به كوشـش 

 .(223و  222، صص 1373تهران، 



 

 

كند و همچنين از ه به پادشاه ايران صحبت مياش از تعلق خود و گنجكجاست... جوادخان در جاي ديگر نامه

نويسد: ...؟... والحال پادشاه ايران اينكه رعايا او را سيسيانوف در تحت حمايت خود قرار داده اعتراض كرده و مي

آيد و ديگر اينكه در نزديك و حاال غالم سردارش به اينجا آمده است و قشون هم آمده و باز مية الحمدهلل و المنـ

اما روز اول كه شما  ايد درست است.ته بودي كه گرجستان به پادشاه تعلق دارد و از تجار او هم مال گرفتهنوش

كه رعيت ماست و از ما روگردان « نصيب»وارد گرجستان شديد به شما نوشتيم و آدم فرستاده، معلوم كرديم كه 

نوكر پادشاه هستيد، البته مال آدم ما را گرفته شده، اموال تجار ما را گرفته است و خيال كرديم كه شما كه 

اند، گرفته به ما خواهيد داد، ديديم كه را كه از ما روگردان شده لوهاالديندهيد، و نصيب و ساير شمسمي

ايم از ديگران بپرسيد و ببينيد كه از رعيت گنجه كه شمكوري كدام را به عمل نياورديد و ما هم آنچه گرفتههيچ

 "ايم.؟ايم يا از اهل گرجستان گرفتهگرفتهباشد 

 نويسد: در ادامه جوادخان به تهديدات سيسيانوف جواب داده مي 

زني از شفقت ؟... واال هرگاه بناي دعوا داريد، ما هم آماده جنگ هستيم و اگر از توپ و توپخانه خود الف مي»...

ت، توپ ما سه گز و چهار گز است و نصرت هم با خدا توپ ما از شما كمتر نيست، هرگاه توپ شما يك گز اس

ايد و دعواي قزلباش رشيدتر هستيد، شما دعواي خود را ديده شود كه شما از قزلباشخداست و از كجا معلوم مي

                                                           
  سال شده و در اين  1218اين نامه در  شته  سيانوف به گنجه نو سي و قبل از تهاجم 

طور كه در اين مقاله اشاره شده، روسيه تدريجًا بر گرجستان مسلط شده بود زمان، همان

 1215فرمان پل امپراطور روسيه از سال و گرجستان پك از تسلط نظامي روسيه، رسمًا با 

( رسمًا ضميمه امپراطوري روسيه شده بود و اشاره جوادخان به 1801هجري قمري )ژانويه 

اسخنادي از روابط ايران با منطقه اين واقعه اسـت. )ن.ك به: اداره انتشـار اسـناد، 

ــي و بين قفقاز، ــياس ــال  المللي وزارت امورخارجه، چاپتهران، دفتر مطالعات س اول، س

 .14، 13، 12، صص 1372
 كرد و آخراالمر ها همكاري ميلو از رعاياي جوادخان بود كه با روسالدينبيك شمكنصيب

سخهم در جنگ گنجه به او خيانت كرد. )ن.ك به:  سال  التواريخ،نا جلد قاجاريه، وقايع 

1218). 
  ســـرنوشـــت بد  پيدا  ردبيني كرده بود، ســـيســـيانوف وادخان پيشكه ج گونههمان ،

به گنجه حمله  1218سيسيانوف از شروع جنگ ايران و روس و از هنگامي كه روز سوم شوال 

سيه عليه ايران بود، او نماينده امپراطوري در قفقاز و حاكم  نمود، فرمانده قواي رو

شده  ستان  شعبان  بود، و گرج سا از ( در جنگ اوچ1804هجري قمري )نوامبر  1219در  كلي

با حيله سـعي كرد، در حالي كه نيز 1805قواي ايران شـكسـت خورد و در سـال بعد يعني 

ــت به تهران  ــغال بندر انزلي و رش قواي ايران در قفقاز در حال جنگ بود، از طريق اش

حاكم گيالن شــكســت خورد . ســيســيانوف خان الهيجي حمله كند كه با شــجاعت ميرزا موســي

ــرانجام در ــت ابراهيم (1806قمري )ژانويه هجري  1220ذيقعده  س خان و در باكو، به دس

سينقلي سرعموي ح سال پ سيانوف در  سي شد.  شته   1801هجري، ) 1216خان حاكم بادكوبه ك

ــار  ــده بود. )ن.ك به: اداره انتش ــوب ش ميالدي( به فرماندهي قواي روس در قفقاز منص

 .(16اسناد، پيشين، ص



 

 

بوديد و رعيت ما را تابع  لوالدينايد و نوشته بودي كه آماده جنگ باشم، از آن وقت كه شما به شمسرا نديده

كني دعوا خواهيم كرد ايم، هرگاه دعوا ميد، از آن روز تا به حال در تدارك هستيم و حاضر و آماده بودهخود كردي

م كه دانيكني، بدبختي ترا گرفته است، ما همچنين ميها را قبول نميو آنكه نوشته بودي كه هرگاه اين سخن

پطرزبورك قضا به اينجا آورده، انشاءاهلل تعالي ايد، شما را بدبختي كشيده از شما هم به اين خيال افتاده، آمده

ها در گنجه، ( پس از استقرار روس158،159: صفحه1372)اداره انتشار اسناد،iiii«بدبختي شما معلوم خواهد شد.

اغورلوخان پسر جوادخان به ايران آمد و نيز بعداً دولت روسيه مادر اغورلوخان را كه در گنجه بود به همراه يكي از 

:صفحه 1377)پورصفر، iiiiiالسلطنه فرستاد.ميرزا نايبقاجاريه كه در گنجه محبوس بود، به دربار عباسبزرگان 

158) 

اي و عشق و عالقه او به دودمان و خاندان و گذشته حماسي ايل و تبار آوازه فداكاري و دينداري جوادخان گنجه

آنها بوده، موجب آن بود كه او همواره دولت  گاه ظهور و نموداو كه ايران جلوه خود و حميت و تعصب قزلباشي

ايران را يگانه حامي و پشتيبان خود در مقابل تجاوزات بيگانگان بداند كه اين موضوع آشكارا در پاس  او به 

ه و فرماند« السلطنهميرزا وليعهد نايبشاهزاده عباس»سيسيانوف نمودار است. در آن زمان دربار ايران و خصوصاً 

ران، به جوادخان توجه عميق داشتند و شهادت قهرمانانه او در راه دين و ميهن و خاطره فداكاري او، كل قواي اي

اي كه خطاب به نمود، به طوري كه اين تأسف و تأثر در نامهرا متأثر و ناراحت مي« ميرزامرحوم عباس»همواره 

 1804هجري ) 1219اي كه در سال نامه ميرزا درنويسد نيز مشهود است، عباسناپلئون، امپراطور فرانسه مي

                                                           
  سال شده و در اين و قبل از تهاج 1218اين نامه در  شته  سيانوف به گنجه نو سي م 

سيه طور كه در ايزمان، همان شده، رو شاره  شده بود و  ن مقاله ا سلط  ستان م بر گرج

سال  سيه از  سمًا با فرمان پل امپراطور رو سيه، ر سلط نظامي رو ستان پك از ت  1215گرج

ه جوادخان به ( رسمًا ضميمه امپراطوري روسيه شده بود و اشار1801هجري قمري )ژانويه 

اسخنادي از روابط ايران با منطقه اين واقعه اسـت. )ن.ك به: اداره انتشـار اسـناد، 

ــي و بين قفقاز، ــياس ــال تهران، دفتر مطالعات س المللي وزارت امورخارجه، چاپ اول، س

 .14، 13، 12، صص 1372
  سال شده و در  1218اين نامه در  شته  سيانوف به گنجه نو سي اين و قبل از تهاجم 

طور كه در اين مقاله اشاره شده، روسيه تدريجًا بر گرجستان مسلط شده بود زمان، همان

 1215و گرجستان پك از تسلط نظامي روسيه، رسمًا با فرمان پل امپراطور روسيه از سال 

( رسمًا ضميمه امپراطوري روسيه شده بود و اشاره جوادخان به 1801هجري قمري )ژانويه 

اسخنادي از روابط ايران با منطقه )ن.ك به: اداره انتشـار اسـناد،  اين واقعه اسـت.

ــي و بين قفقاز، ــياس ــال تهران، دفتر مطالعات س المللي وزارت امورخارجه، چاپ اول، س

 .14، 13، 12، صص 1372
 سيانوف به قزلبا  بودن خود و ايل قاجار افتخار مي سي كند جوادخان در نامه خود به 

شود كه شما از قزلبا  رشيدتر هستيد، شما دعواي خود را ا معلوم مياز كج»نويسد: و مي

اسخخخنادي از روابط ايران با )ن.ك به: كتاب « ايد.ايد و دعواي قزلبا  را نديدهديده

، تهران، 1372اداره انتشـار و اسـناد دفتر مطالعات وزارت امورخارجه،  منطقه قفقاز،

 .(158ص



 

 

كند و ها و سيسيانوف به گنجه و كشته شدن جوادخان چنين ياد ميميالدي( به ناپلئون نوشته از تجاوزات روس

 نويسد:مي

در اين اوقات كه كارگزاران آن دولت رايت عزيمت به واليات روس برافراشته و ايشان را از تعرض به سرحدات »

خان ايران ممنوع داشته بودند، جواب ايشان بوده كه ممالك گنجه و گرجستان را از اوالد اركليممالك محروسه 

اند، اوالً اينكه معامله طايفه مزبوره والي گرجستان و جوادخان حاكم گنجه خريده و بدان جهت متعرض گرديده

يرت به بديهه عقل، روشن خالف واقع و محض تهمت و مخالف رأي و رويتست و بر فرض وقوع بر هر صاحب بص

و مبرهن است كه مبايعه ملك با مالك است نه با زارع و دشتبان و اختيار گله با صاحب است نه با شبان و هويدا 

خان و جوادخان رسيده است، همين است كه است كه بهائي كه در ازاي اين معامله ادعائي به اوالد اركلي

قهر ايشان شربت زهر چشيده و جوادخان حاكم گنجه از تيغ بيدادشان  خان از جامخان پسر بزرگتر اركليگرگين

ساغر مرگ كشيده و بقيه اوالد ايشان برخي در واليات روس محبوس و بعضي ديگر از خانه و وطن و محل و 

 (179و  178:صفحه 1335)نفيسي،iii«اند.مسكن نوميد و مأيوس، معتكف اين آستان شوكت مأنوس

 جريان جنگ دوم ايران و روس: گيري گنجه دربازپس -

منعقد شد،  1813اكتبر  12هجري قمري، برابر با  1228شوال  29در تاري  »پس از انعقاد قرارداد گلستان كه  

ز ها واگذار شد و امناطق طالش شمالي )شامل لنكران و ساليان( و منطقه بادكوبه، شكي، شروان و گنجه به روس

گل براي باغ، نخجوان و ايروان و شورهرديد و از ماوراء ارس و قفقاز واليات قرهگرجستان و داغستان قطع عالقه گ

ها مجدداً شروع به تحريك در مناطقي كه جزء بعد از انعقاد اين قرارداد پس از چند سال روس «ايران باقي ماند.

ها و مواجهه تنبيه روسشاه تصميم به هجري قمري فتحعلي 1241خاك ايران بود، نمودند، به طوري كه در سال 

؟... و در اين هنگام شاهنشاه ايران در كيفر »...التواري  جلد قاجاريه آمده: با آنها گرفت. در اين مورد در ناس 

لوي ايروان به شرح رفت و جماعت روسيه يك جهت شد، چه از اين پيش نقض عهد ايشان و درآمدن به قلعه بالغ

نمودند. انان مسلط بودند، از درازدستي با زنان و اخذ اموال مردم خودداري نميهم در اين مدت كه در اراضي مسلم

مد نگران بودند، گوش زد. آقا سيدمحالسلطنه كه از مصالحه با روسيان دلاين حديث به دست بعضي از چاكران نايب

ا كه اين هنگام جهاد ب اصفهاني كه ساكن عتبات عاليات بود گشت و او به كارداران درگاه شاهنشاه ايران نگاشت

ها و اعالن ( در پي تجاوزات روس1241:ذكر وقايع سال 1273)سپهر،لسان الملك،ii«جماعت روسيه فرض افتاده

ها نموده و عزم جنگ با روس« ميرزاالسلطنه عباسنايب»جهاد از طرف علماي نجف، سپاهيان ايران به فرماندهي 

                                                           
  ،139، ص1362دنياي كتاب، چاپ اول،  ان و روس،جنگ ده ساله ايرجميل قوزانلو. 



 

 

طق از دست رفته در جنگ اول از جمله ساليان و لنكران را به تصرف در آغاز جنگ دوم ايرانيان بسياري از منا

 ايكشته شدن جوادخان گنجه»، منطقه گنجه نيز كه در پي عهدنامه گلستان و 1241درآوردند و در همين سال 

( به تصرف قواي روس درآمده بود، 22:ص 1381)زياد خانوف، iii«1218خان در سال و پسر بزرگش حسينقلي

التواري  چنين آمده كه پس از فتح لنكران و ساليان زپس گرفته شد. شرح فتح گنجه در كتاب ناس مجدداً با

 خانالسلطنه، اغورلوخان پسر جوادخان زيادلوي قاجار، حاكم گنجه را از خوي طلب نموده و او را با محمدولينايب»

يض جهاد با روسيه كرده، بديشان سپرد و افشار ارومي متفق ساخت و علما و اعيان گنجه را مكتوبي مشعر بر تحر

را از طريق آيروم بر سر قبايل قاجار، « اغورلوخان»برادر « عليقلي آقاي»گسيل گنجه داشت و از قفاي ايشان 

لو فرستاد تا ايشان را بر روسيان بشوراند، اما مردم گنجه و قبايل و نواحي آن بلده كه الدينآيروملو قزاق و شمس

آگهي يافتند، در عصيان با روسيان يك جهت شدند و سر به طغيان برداشته، جماعت « رلوخاناغو»از رسيدن 

روس كه در زورآباد گنجه سكون داشتند، چون اين بديدند از بهر كيفر ايرانيان و تسخير گنجه بيرون شتافتند و 

د، در ميانه جنگي عظيم گنجه با روسيان دچار شدن« خان باغي»مردم گنجه جنگ ايشان را پذيره گشتند و در 

يدند و گروهي اسير شد و هشت برفت، هم در پايان روسيان شكسته شدند و جمعي كثير از ايشان هالك گرد

« اغورلوخان»عراده توپ، دستگير آمد، از آن جماعت، عددي اندك با يك عراده توپ به طرف شمكور گريختند، 

به جاي جد و « اغورلوخان»شمكور، ايشان را نابود ساخت، آنگاه جمعي از سواران را از قفاي ايشان بتاخت، تا در 

پدر در شهر گنجه به حكومت نشست و در روز يكشنبه يازدهم محرم، سرهاي روسيان و اسيران ايشان از پيشگاه 

 خانالسلطنه فرمان داد تا اميرخان سردار نيز در گنجه متوقف باشد، و عبداهللپادشاه گذشت و اين هنگام نايب

)سپهر،لسان iiii«خان، سرهنگ سپاه سمناني، قلعه گنجه را حافظ و حارس كرد.دماوندي و نوروزعلي

 (1241: ذكر وقايع سال 1273الملك،

گيري گنجه در جريان جنگ دوم ايران و روس چنين نگار مروزي نيز در مورد چگونگي بازپسميرزا صادق وقايع

از گردان ايران، بدون تأمل به قلعه ساليان حمله نمودند و آن را  ، سه نفرپس از فتح قلعه لنكران»نويسد: مي

                                                           
  موضوع تصرف لنكران در جريان جنگ اول ايران و روس وسيله ارتش روسيه تزاري در شب

ــيانه بود كه ايرانيان  ــروع جنگ دوم به قدري وحش ــال قبل از ش ــورا در چهارده س عاش

گسيخته روسيه ه لجامسپا»رحمانه را از ياد نبردند، در اين هجوم گاه اين كشتار بيهيچ

با فجايع گوناگون، زن و بچه را از دم تيغ گذرانيده. قلعه مزبور را از ســـيل خون 

آغشـته نمودند، در همچو شـبي )در آغاز جنگ دوم( سـران ايران بدان قلعه محكم كه در 

تصـــرف ســـپاهيان روســـيه بود، ناگهاني يور  بردند و چون انجام آن عمل وحشـــيانه 

ظر ايرانيان مجسم بود، در اين شب نيز كه شب عاشورا بود، بدون رعايت التصور در نفوق

ايام عزاداري به حمله پرداخته، با اندكي كوشــش، آن قلعه پر اســتحكام را با جاري 

صرف درآوردند و اندوخته  سي به ت سپاهيان رو صد  14ساختن جوي خون از  ش ش ساله را با 

عه استوار نموده بودند، با ساير سازوبرگ عراده توپ كه در بلندترين محل قل 7اسير و 

ــت آوردند. ــرو ، « به دس ــنگ آذر، آهنگ س ــحيح اميرهوش ــين آذر، به تص )ن.ك به: حس

 .(241، ص1369چاپ اول،  نگار مروزي،هاي ميرزا محمدصادق وقايعيادداشت



 

 

شمار از نظر او گذشت، كليه اسرا در برابر شاه تصرف نمودند، فتوحات در اردبيل به سمع شاه رسيد و غنايم بي

السلطنه پس شاه از اردبيل براي رسيدگي به امور، به طرف دارالخالفه رهسپار شد. نايبمعرفي گرديدند، و فتحعلي

خان افشار ارومي با نوشتجات علما كه مشعر حاكم گنجه را به اتفاق محمدولي« اغورلوخان زياد لوئي»از رفتن شاه، 

قلي آقاي زياد اوغلي پسر ديگر جوادخان )علي« قلي آقايعلي»بر تحريك ايالت گنجه بود، روانه داشت و 

الدين، از طريق آيرم اعزام تي ايالت قاجار، آيرملو، قزاق، شمسرا كه در ايروان متوقف بود به سرپرس اي(گنجه

طوايف مذكور، تحت راهنمايي « بيگيايل»به محال مزبور معلوم گرديد كه « قلي آقايعلي»داشت، پس از ورود 

ر هزا 5سران روسيه، طبقات آن محال را زير اراده و نفوذ دولت روس درآورده و چند نفر از سران روسيه را با 

چون از توسعه نفوذ روسيه در محال مزبور، اطالعات « عليقلي آقا»اند، صالدات در حوالي آن محال ساخلو نموده

ت به تحريك دس« لوالدينشمس»كافي به دست آورد، با تدبير به وسيله چند نفر از بزرگان مورد اعتماد، بين قبيله 

مود و در نتيجه ايل قزاق سر به شورش برداشتند و مذهبي زده، عامه را براي شورش برعليه دشمن آماده ن

را دستگير و به قتل رسانيدند، يكي از سران روسيه كه در زورآباد گنجه توقف داشت سعي به جلوگيري « بيگيايل»

از شورشيان نمود، ولي كار از دست رفته بود، زيرا موقعي كه با يك عده صالدات به شهر گنجه رسيد، 

اي از رو شدند، پس از چندي زدوخورد، عاقبت عدهها روبهداغي گنجه با صالداتحل خانكنندگان در مشورش

ها مقتول و بعضي دستگير شدند و كليه تجهيزات آنان به دست فاتحين محلي افتاد، ولي عده معدودي با صالدات

يك عده سوار « اغورلوخان»يك عراده توپ از رزمگاه شورشيان فرار نمودند و به قريه شمكور پناهنده شدند ولي 

ها را در خرابه شمكور، محاصره و اسير نمودند، چند السيف صالداتةدر تعاقب آنها فرستاد، قسمت اعزامي بقيـ

نفري در آن هنگام شب از تاريكي استفاده كرده به جانب تفليس متواري شدند )اغورلوخان( بعد از متواري و 

طنه السلآباد( قرار گرفت، نايبمحل اصلي اجداد خويش به نام )اصليدستگير نمودن دشمن وارد گنجه شد و در 

را با چند فوج سوار « اميرخان دولوئي»و « نوروزخان شهنائي»و « خان دماونديعبداهلل»بعد از شنيدن اين خبر، 

 (243و  242: ص 1369)وقايع نگار مروزي،iiiii«جهت ساخلو در اطراف گنجه متوقف ساخت.

 

 

                                                           
 اي بود كه در ايروان بودقلي آقاي زياد اوغلي قاجار فرزند ديگر جوادخان گنجهعلي 

ـــلطنه عباسكه به امر نايب ـــتي قبايل قاجار، آيرملو، قزاق و الس ـــرپرس ميرزا به س

 التواريخ،ناسخلو به گنجه رفت، تا ايشان را بر روسيان بشوراند. )ن.ك به: الدينشمك

 هجري قمري.( 1241جلد قاجاريه، در ذكر وقايع حوادث سال 



 

 

اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اين مطلب مورد اشاره قرار گرفت چهره جوادخان گنجهبا توجه به آنچه 

گردد كه جوادخان توانست موقعيت گنجه را در بين ديگر خانات قفقاز و در مواجهه با دولت روسيه روشن مي

ديد و به يد روسيه ميحفظ كند، اما او همواره حكومت و مالكيت آبا و اجدادي خود را در گنجه در معرض تهد

همين جهت در دوره پادشاهي آقامحمدخان قاجار همواره از طرف اين پادشاه مورد حمايت بود و با كمك 

آقامحمدخان قاجار توانست در مقابل روسيه تزاري و ديگر خوانين متمرد قفقاز ايستادگي نموده و به حكومت 

شاه قاجار، او مدخان قاجار و در اوايل سلطنت فتحعليموروثي خود در گنجه ادامه دهد. با كشته شدن آقامح

مندي خود به ايران ادامه داد و باالخره در آغاز جنگ ايران و روس در روز اول شوال همچنان بر پيوستگي و عالقه

خورشيدي به دست  1182ماه ميالدي برابر با سيزدهم دي 1804قمري برابر با سوم ژانويه سال  1218سال 

 وسيه كشته شد.سپاهيان ر



 

 

 

i ،سوز ضا جهان سرگرد ر چاپخانه ارتش، خردادماه  ،تهرانبنيان قاجار،. 

 .32تا  30، چاپ اول، صص 33

ii ،ــناد ــار اس  اسخخنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز،. اداره انتش

ــي و بين ــياس ــال تهران، دفتر مطالعات س المللي وزارت امورخارجه، س

 .158، ص1372

iii،آغاز  تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، . سعيد نفيسي(

ارها تا پايان جنگ نخسـتين با روسـيه(، جلد اول، تهران، سـلطنت قاج

 .312،جلد اول، ص1335مؤسسه مطبوعاتي شرق، سال 

ivــاروي، . محمد فتح ــن تاريخ محمديهللا بن محمدتقي س التواريخ(، به )احس

 .241، ص1371اهتمام غالمرضا طباطبائي مجد، تهران، اميركبير، 

v316. نفيسي، پيشين، ص. 

vi272، 270هللا بن محمدتقي ساروي، پيشين، صص . محمد فتح. 

vii11. اداره انتشار اسناد، پيشين، ص. 

viii 316، 315. نفيسي، پيشين، صص. 

ix298. ساروي، پيشين، ص. 

x316. نفيسي، پيشين، ص. 

xi 14، 13، 12. اداره انتشار اسناد، پيشين، صص. 

xii241. نفيسي، پيشين، ص. 

xiiiــان ــپهر لس ــال  لتواريخ،اناسخخخالملك، . محمدتقي س در ذكر وقايع س

هجري  1273يكهزار و دويست و هجده هجري قمري، چاپ تهران، رمضان سال 

 قمري.

xiv319. نفيسي، پيشين، ص. 

xv ،جنگ اول ايران و روس(،  جنگ ده سخخاله ايران و روس. جميل قوزانلو(

 .19تا  15، صص 1362تهران، دنياي كتاب، 

xviعادل خانوف، .  ياد تاريخ  طيران قلم،خان ز ناد و  تهران، مركز اســـ

 .25، 23، 22، 21، صص 1381ديپلماسي، 

xvii 159و  158. اداره انتشار اسناد، پيشين، صص. 

xviii،تهران،موسسه های محلی قفقاز در عصر قاجاريهحکومت. علی پورصفر ،

 .158،صفحه 1377مطالعات تاريخ معاصر ايران،

 
xix 179، 178. نفيسي، پيشين، صص. 

xx،1241در ذكر وقايع سال  . سپهر، پيشين. 

xxi22خان زيادخانوف، پيشين، ص. عادل. 

                                                           



 

 

                                                                                                                                                                                           
xxii 1241. سپهر، پيشين، در ذكر وقايع سال. 

xxiiiقايع ــــادق و مدص گار مروزي، . مح نگن هاي ايران و روس، تاريخ ج

گردآورنده حسين آذر،  ،نگار مروزي ق وقايعهاي ميرزا محمدصاديادداشت

 .243، 242صص ،1369،سرو   به اهتمام اميرهوشنگ آذر، تهران،آهنگ


