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 قواى هجوم عليه  ايران دفاع سال ده پى در)م1813اكتبر25(1228 ق.ه شوال 29 در :چكيده

 كه رسيد امضا به روتيشچوف ژنرال و ايلچى خان ميرزاابوالحسن ميان اى هنام موافقت قفقاز، به  روسيه

 عنوان به ترديدى هيچ بى همواره، ايران معاصر تاريخ نويسندگان و محققان آثار در تاكنون زمان آن از

 كه پژوهش، اين آورددست كه صورتي در است؛ شده معرفى روسيه و ايران ميان قطعى اى عهدنامه

 باور  رغم به  كه، است آن از حاكي گرفته، انجام اول يدرجه منابع از مطابقتي و يليتحل روش با

 آن قاجارى منظرمقامات از گلستان، ينامه موافقت نويسندگان، و محققان نزد الذّكرفوق دار ريشه

 روسيه و ايران ميان جنگ يمتاركه براى اى نامه موافقت ميرزا، عباس چه و شاه فتحعلى چه روزگار،

  .قطعى اى عهدنامه نه بود،

  روسي دهانفرمان قفقاز، اصالندوز، جنگ مختار، وزير گلستان، يعهدنامه :كليدي هايواژه

_________________________________________________ 
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The Agreement of Golestsn, an Armistice 

 or a Definite Treaty (?!) 

Gholamhosein Zargarinezhad
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Abstract: At 25 October 1813 A.D after 10 years of Iran,s defense against the Russian 

force in of Caucasus an agreement was signed between Mirza Abolhassan Khan Ilchy and 

general Rotishchof. 

This agreement has always been intodused as a definite treaty by Iranian contemporary 

historians and researchers; in case, in spite of this rooted belief, the achievement of this 

research which, has been done by an analytic-conformity method, shows this truth that a the 

Golestan Agreement, in the viewpoint of Qajar authorities was an agreement just for armistice 

between Iran and Russia and not a definite treaty. 

Keyword: Golestan Agreement, Minister Plenipotentiary, Aslandooz War, Caucasus, Russian 

Commanders       
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�79  !)؟(ي قطعي ي جنگ يا عهدنامه ي گلستان، قرارداد متاركه نامه موافقت

   مقدمه

 جنگ يمتاركه براى اى نامه موافقت ميرزا، عباس  و شاه فتحعلى نظر از گلستان ينامه موافقت

 ومدارك اسناد قاجار، دولت مقامات بر افزون و قطعى؛ اى عهدنامه نه بود، روسيه و ايران ميان

 سرگور كه است آن بر ناظر تاريخى هاى گواهى و ها نشانه و شواهد از بسيارى و تاريخى

 به حتى ميرزا، عباس و شاه فتحعلى به روزگار آن در نيز انگلستان دولت وزيرمختار اوزلى،

 ژنرال كهچنان. كرد مى ارائه گلستان ينامه موافقت از تفسيرى چنين شيرازى، چىايل

 به يادداشتى نامه موافقت اين عقد هنگام هم، درقفقاز روسيه قواى كل فرمانده روتيشچوف

 اين كه باشند داشته خاطر اطمينان تا داد تحويل ايرانى مقامات به و نگاشت مضمون همين

  .نيست دائمى اى عهدنامه ىمعنا به نامه موافقت

 به شود، داده دست به خور در پاسخي هاآني برا شده سعي مقاله اين در كه هاييپرسش

  :است زير شرح

 يمتاركه براى اى نامه موافقت  روزگار، آن قاجارى منظرمقامات از گلستان، ينامه موافقت   .1

  قطعى؟ اى عهدنامه  يا بود، روسيه و ايران ميان جنگ

 جدا به منجر كه شد تفسير دائمي اي نامه عهد صورت به نامه موافقت اين كه شد چگونه   .2

  د؟يگرد ايران خاك از يبخش دائمي شدن

 كه) گلستان يعهدنامه نه گلستان، ينامه موافقت (فرضيه اين وارسى براى رسد مى نظر به

 و اول يمرحله هاى جنگ تحوالت روند به اندازى چشم است، حاضر ينوشته بنيان و اساس

 ينامه موافقت امضاى سوى به را ايرانى مقامات ق.ه 1228 سال در كه تحوالتى و كلى حوادث

 يفرضيه عقلى و نقلى مستندات يارائه از پيش دليل، همين به. باشد ضرورى داد، سوق گلستان

 كه افكنيم مى احوالى و اوضاع و جنگ تحوالت روند به گذرا، چند هر نگاهى، نظر، مورد

 را روسى مقامات روس، و ايران اول يمرحله هاى جنگ يساله ده يدوره مختلف فواصل در

 و فرانسه، با روسيه اتحاد يدوره در چه كه سياستى داد؛ مى سوق طلبى صلح سياست اتخاذ به

 به گزيرنا ناخواه خواه را ايران در كشور دو اين نمايندگان انگلستان، با اتحاد روزگار در چه

  .كرد مى آن با همراهى

 شد، خواهد استناد هاآن به مرور به كه خارجى و داخلى گوناگون مدارك و اسناد برابر

 جنوب هاى سرزمين سوى به پيشروى و قفقاز تصرف يانديشه پتركبير روزگار از ها روس

 از پس. ردندك مى تعقيب هندوستان به خود كردن تر نزديك براى اى مقدمه عنوان  به را ارس
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روسيه به او بازگشت و قفقاز به هجوم در پتركبير ناكامى
1

 كاترين، روايىفرمان روزگار در 

 زمان اين در اگرچه. شد تجديد قفقاز به هجوم در تزارها امپراتورىيي گراسلطه سياست

 ضاىام و كاترين هاى سياست با گرجستان، نشين والى ،)دوم هراكليوس (خان اراكلى هاى همراهى

روسيه، با گرجستان الحمايگى تحت قرارداد
2

 هاى پادگان استقرار براى  نظيرى كم هاى فرصت  

 پسرش رسيدن قدرت به و كاترين درگذشت اما ساخت؛ فراهم قفقاز شمال در تزارها نظامى

 فراخواندن و پل
3

  . انداخت تعويق به را قفقاز بر تسلط سياست ديگر بار روسيه، قواى 

 قدرت به و داشت اى دوستانه روابط ها فرانسوى با كه اول پل قتل با بعد، زمانى كوتاه

 بهي ابيدست و قفقاز به گسترده هجوم براى چيز همه ديگر بار الكساندر، پسرش رسيدن

 ياعالميهي الديم 1802 سال در الكساندر. گرديد مهيا تزارى امپراتورى ياوليه اهداف

منتشركرد، را وسيهر خاك به گرجستان الحاق معروف
4

 سيسيانوف ژنرال آن، از پس كمى و 

 امور ياداره گرفتن اختيار در ضمن كرد پيدا مأموريت قفقاز، در روسيه قواى فرمانده

 سرزمين، اين در روسيه نظامى عمليات فرماندهى مركز عنوان به جاآن تعيين و گرجستان

 و دهد انتقال روسيه به تفليس از بود، درگذشته تازگى به كه را خان گرگين فرزندان و همسر

 سيسيانوف ق،.ه 1217/م1802سال اواخر در. بخشد خاتمه گرجستان محلى حكومت حيات به

_________________________________________________ 

: عماد،تهران قلي مصطفي ي،ترجمهايران در افاغنه استيالي ايام و صفويه يسلسله ضانقرا ،)1363 (لكهارت الرنس: به بنگريد   1

 علم،: باكو گران،يد و زاده علي عبدالكريم اهتمام بهارم، گلستان ،)1970 (باكيخانوف آقا، عباسقلي ؛217- 210 صص مرواريد،

 صص ،يفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: انوار،تهران عبداهللا اهتمام به ،نادرى جهانگشاى تاريخ  ،)1377(استرآبادي ميرزامهدي، ؛132ص

 تاريخ ،)1376 (جمالزادهي محمدعل ؛334 ص: تهران ،2ج فخرداعي، يترجمه ،ايران تاريخ ،)1366 (سايكس سرپرسي، ؛18- 17

 يرشاه، ترجمه، زندگي ناد]تابي[؛ وهنوي، جونس، 178 و 18صص افشار، محمود موقوفات اديبن: تهران ،ايران و روس روابط

  .18بنگاه ترجمه و نشر كتاب،ص: اسماعيل دولتشاهي، تهران

  .151دنياي كتاب، ص: ، تهران2ي ميرزاحيرت، جايران،ترجمه ،تاريخ)1373(سرجان، مالكم   2

Armenians and Russia(1626-1796): a documentary record/annotated and commentary by george a bournoutian 

costamesa :mazda publishers, 2001, p292 -294. 

؛ وزارت امور خارجه، دفتر 13، ص1ي ملي ايران، ج، خطى،كتابخانهتاريخ ذوالقرنين، )متخلص به خاوري (فضل اهللا حسيني شيرازي؛ 

قفقاز و ، )1373(گوگچهجمال . 10، ص 1372: ، تهراني قفقازاسنادى از روابط ايران و منطقه، )1372(مطالعات سياسي و بين المللي

�. 9، ص 6 - 5نشر ويس، ش: ،تهران] بي تا[ي كاوه ؛ روزنامه99- 98وزارت امور خارجه، صص : ، تهرانامپراتورى عثمانى سياست

 لصفاىا روضة تاريخ ،)1339 (هدايت ميرزا رضاقلى ؛162 ملي،ص يكتابخانه: تهران خطى، ،آرا جهان تاريخ ،)نگار وقايع(، مروزي صادق محمد   3

 اسالميه،: تهران اول، جزءِ ،قاجاريه سالطين ،التواريخ ناسخ ،)1353) (الملك لسان (سپهر تقي محمد ميرزا ؛293 ص ،خيام: تهران ،9ج ،ناصرى

 بير،ك امير: تهران مجد، طباطبايي غالمرضا اهتمام به ،)التواريخ احسن( محمدي تاريخ ،)1371(ساروي تقي محمد ابن اهللا فتح محمد ؛83 ص

 ميرزا عليقلي ب؛369گ ملك، يكتابخانه: تهران خطى، ،التواريخ زینة تبريزي، مستوفيرضي محمد ميرزا ؛295 ص چاپى، ،281 ص خطى،

 قره :خمسه ملوك ،)1388 ) (هاكوپيان مليك هاكوپ(رافي . 51ص ويسمن،: تهران كيانفر، جمشيد اهتمام به اكسيرالتواريخ، السلطنه، اعتضاد

�.96ص دانش، پرديس:دراستپانيان،تهران آرا روس،ترجمه و ايران هاي جنگ تا صفويه فروپاشي از آن ارمني مليك جپن و باغ

 محمود محمود. 139ص سيمرغ،: تهران مازندراني، وحيد غالمعلي يترجمه ،قاجار يدوره ايران تاريخ ،)1356(واتسون گرنت رابرت   4

�.184- 183 صص همان، خانوف،يباك.46 ص اقبال،: تهران ،1ج ،ام 19 قرن در ليسانگ و ايران سياسى روابط تاريخ ،)1353(
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 از پس و كرد آغاز گنجه به را وسيعى يورش گرجستان، در خود موقعيت تثبيت از پس

 در امحمدخانآق به منسوب كشتار ياندازه به گاههيچ كه وسيع كشتارى پى در جا،آن تصرف

 و تهديد با و كرد صادر قفقاز محلّى حكّام به خطاب اى اعالميه است، نيافته اشتهار تفليس

.شوند روسيه قواى تسليم درنگ بى  خواست آنان از ترهيب
1

 خوانين از شمارى ديگر، سوي از 

 اناير مركزى دولت برابر در اى دوگانه سياست هركدام  قفقاز، در محلى بزرگ هاى قدرت و

 جنوبى مناطق به سيسيانوف هجوم ابتداى در آنان از شمارى. بودند كرده اتخاذ روسيه دربار و

 شده روسيه قواى هجوم با مقابله يروانه ايران دربار سوى از ميرزا عباس كه حالى در قفقاز،

 به نسبت وانقياد اطاعت اظهار و سيسيانوف با همراهى به نهان و آشكار كهآن ضمن بود،

 او با اتحاد به تمايل و ميرزا عباس از اطاعت اعالم به نيز گوناگون هاى راه از پرداختند، ها سرو

.كردند مبادرت ها روس عليه
2

   

 سياست آشكارا نيز آنان روحانى رهبران و ارمنى هاى مليك از برخى شرايط، همين در

.كردند اتخاذ را ها روس با همراهى و ايران با دشمنى
3

 خان، گرگين پسر دو كه بود حالى در اين 

 به روسيه، به پدر فرزندان ديگر و مادر تبعيد از پس نيز، ميرزا تهمورث و الكساندرميرزا يعنى

.بودند شده نبرد وارد ها روس با ايران قواى كنار در و ملحق ميرزا عباس
4

 از فضايى چنين در 

 خوانين و حكام يگسترده هاى همراهى رغم به ها روس منطقه، ناهمگونى و تضاد و تعارض

 گرفته پيش را تذبذب سياست ايران دربار مقابل در كه خوانينى و آنان سياست به متمايل

 ناتوان ميرزا، عباس قواى مقابل در خود نظامى اهداف به حصول در مكرر طور به بودند،

 ناكامى و باكو يقلعه كنار در سيسيانوف قتل. شدند جدى هاي شكست متحمل بارها و ماندند

.است سخن اين بارز هاى نمونه از گيالن، سواحل تصرف در شفت قواى
5

 سيسيانوف قتل از پس 

_________________________________________________ 

�.125 ص همان، سپهر،. 69 ص همان، ،يرازيشينيحس   1

 دانشگاه مركزي يكتابخانه: تهران ،1ج خطى، ،قاجاريه تاريخ نگار، بدايع ابراهيم محمد ؛71- 70 صص همان، ،يرازيشينيحس   2

 ميرزا ؛391ص ام،يخ: تهران ،9ج ،ناصرى الصفاى روضه ،)1339 (تيهدا رزايميرضاقل. 125ص همان، سپهر، ب؛24گ تهران،

�.687ص كبير، امير: ،تهران1ج فسايي، رستگار منصور يتحشيه و تصحيح ،ناصرى يفارسنامه ،)1367 (فسايي حسيني حسن

3  Armenians and Russia (1626-179), Vol 2, p118.�

�.ب454گ همان، ،يزيتبريمستوف ؛179ص همان، ،يمروز   4

 ؛87و83صص همان، ،يرازيشينيحس ؛162و158صص سينا، ابن: تهران ،مĤثرسلطانيه ،)1351) (مفتون (دنبلي، عبدالرزاق   5

 ،1ج خطى، ،قاجاريه تاريخ نگار، بدايع ؛210- 199 صص ،يخط همان، ،يمروز ب؛458گ ،يخط همان، ،يزيتبريمستوف

 اعتماد خان حسن محمد ايران؛ ملي يكتابخانه: خطى،تهران ،صاحبقرانى تاريخ ميرزا، محمود الف؛ 7 گ و ب26گ

 الف؛86گ و ب85گ كتاب، دنياي: تهران ،1ج رضواني، اسماعيل محمد ،تصحيحناصري منتظم تاريخ ،)1367 (السلطنه

�.410- 409صص ،9ج  همان، ت،يهدا ؛135 ص ،همان سپهر، ؛188ص همان، خانوف،يباك ؛1476ص ،3ج
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 ق.ه 1222 تا 1220 سال فاصله در و) م1806 سال يفوريه 8 (ق.ه 1220سال يقعدهذي 18 در

 داليل به ها، روس مقابل در هايى پيروزى رغم به  ايران، قشون و ميرزا عباس ،)م1807 ـ1805(

متعدد
1

  .نشدند قفقاز از روسيه قواى راندن به موفق 

 هر رايز است، اهميت حائز بسيار اروپايي دول نقش روس و ايران هايجنگ خالل در

 ايران، به هاروس هجوم با مقابله براي اروپا، روزآن سياسي هايبنديدسته تناوب به كدام،

 اروپا در ها بندي دستهي متغيرها از تابعي خود اتحادها اين اما دادند؛ مي ياري و كمك يوعده

 مي تغيير را چيز همه ايران، با قرارداد طرف اروپايي دول هاي سياست در آن، تغيير با كه بود

 افسران و گاردان ناپلئون، و الكساندر مابين تيلسيت صلح يمعاهده امضاى مثال، عنوان به. داد

 ايران، در خود مأموريت اوليه اهداف رغم به كه بود كرده واقف خوبى به  را او همراه نظامى

 اساس، برهمين. ورزند اجتناب خود متحد عليه ايران قواى به جدى مساعدت هرگونه از

 قواى فرمانده گودويچ، ژنرال از هايى نامه دريافت و ايران در استقرار از پس اندكى گاردان

 پيشنهاد به دادن تن قالب در ايران دربار دادن بازى با تا خواست مى او از كه قفقاز، در روسيه

 پذيرفتن براى را ايرانى مقامات بارها كند، تالش صلح مذاكرات براى ها روس يفريبكارانه

 نه بود، قفقاز به تر گسترده هجوم براى قوا تجديد آن اصلى هدف كه روسيه صلح پيشنهاد

. داد قرار فشار تحت جدى، و واقعى صلحى
2

 زودي به  ،گاردان هاي بيني شپي خالف بر اما 

.كردند تجديد ايران قواى به را خود وسيع هجوم ها روس
3

  

   هامدت كه آورد روي ها انگليسي سمت به اقبال  ها، فرانسوى از قاجار دربار اميدي نا با

 انگلستان، و ايران بين مجمل يعهدنامه امضاى  اما .بودند تالش در ايران با مجدد اتحاد براي

 از برخوردارى در ايرانى مقامات براى اى اميدواركننده هاى وعده آن چهارم فصول در كه

 شد معلوم زودى به و نياورد دوام چندان داشت، وجود ها روس مقابل در ها انگليسى حمايت

  كه چرا باشند، اميدوار ها انگليسى به ها روس تجاوز عليه نبرد در توانند نمى ايرانى مقامات كه

 در گاردان حضور يدوره هاى بندى دسته  به نسبت اروپا، نظامى و سياسى اوضاع يدوباره يرتغي با

_________________________________________________ 

. كردند مى عمل ها روس پنجم ستون مثابه به منطقه در قفقازكه خوانين از شمارى وسيع همكارى دليل به جمله از   1

�.بودند آنان مشهورترين دنبلى خان جعفرقلى و طالش خان مصطفى شروانى، خان مصطفى جوانشير، خان خليل ابراهيم

 ،9ج همان، ت،يهدا ؛234ص همان، ،يمروز ب؛468 گ همان، ،يزيتبريمستوف ؛103 ص همان، ،يرازيشينيحس: نك   2

�.696 ص ،1ج همان، ،ييفساينيحس ؛1490ص ،3ج همان، اعتمادالسلطنه، ؛172ص همان، سپهر، ؛455ص

 شهيدي، همايون كوشش به آشتياني، اقبال عباس يترجمه ،ايران در گاردان ژنرال مأموريت خاطرات ،)1362(گاردان آلفرد   3

 در ناپلئون سياست ايران، ديپلماسى تاريخ ،)1318 (بياني بابا خان ؛245- 244صص ايران، تاريخ و فرهنگ سترشگ: تهران

�.174ص همان، سپهر، الف؛469خطى،گ همان، ،يزيتبريمستوف. 117- 116 صص: تهران ،1ج ،فتحعليشاه زمان در ايران
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 توانست نمى ديگر ها انگليسى سياست روسها، و ها فرانسوي بين گسترده جنگى برپايي و ايران

  .باشد ناپلئون، جدى دشمن و خويش جديد متحد ها، روس عليه ايران از نظامى حمايت سياست

 را شفيع - جونز مجمل قرارداد تهران به رسيدن از پس اوزلى سرگور اگرچه ن،بنابراي

كرد مفصل عهدنامه نام به جديد ى عهدنامه به تبديل
1

 هاى وعده برخى هم باز آن قالب در و 

 جديد سياست اصول مجرى او كه گرديد آشكار زودى به اما شد، داده ايران به نظامى و مالى

 به ايران واداشتن براى را خود تالش تمام  دارد وظيفه سياست اين ىمبنا بر و است انگلستان

 را انگلستان و روسيه تزلزل قابل اتحاد كهاين ضمن سياست، اين. گيرد كار به جنگ يمتاركه

 جنگ، توقف از بردارى بهره با داد مى امكان پترزبورگ سن دربار به بخشيد، مى تحكيم

 گردد منجر روسيه قطعى پيروزى به بود نتوانسته هرگز آن از شيپ سال نه طى در كه جنگى

 خويش قواى از بخشى يافتند، مى دست هايى پيروزى به ها روس مقابل در همچنان ايران قواى و

 ها دغدغه از كمدست يا كند، فرانسه با نبرد هاى جبهه يروانه قفقاز از موقت، طور به چند هر  را،

 كه هنگامى است بديهى. شود خاطر آسوده قفقاز، يجبههي ابر گسترده تدارك و ها نگرانى و

 مقامات خصوص به تهران، دربار يانديشه دادن سوق براى را ها نغمه نخستين اوزلى سرگور

 به و كردند تداعى را گاردان هاى تالش آنان كرد، آغاز روسيه با صلح سوى به دارالسلطنه،

  .نبودند صلح پى در ها روس آنان نظر از زيرا دادند، گوش اعجاب و باترديد نيز او سخنان

 سرگور ورود زمان تا و داشت جريان روسيه و ايران ميان كه نبردى كه بود آن واقعيت

. بود شده آغاز قفقاز به ها روس آشكار تجاوز با گذشت، مى آن از سال هشت حدود اوزلى،

 براى مذاكره بر مبنى ها روس اىه پيام با هرگاه كه بود امر همين به توجه با قاجارى مقامات

 نيروهاى از قفقاز يتخليه مستلزم صلح برقرارى كه دادند مى پاسخ شدند، مى روروبه صلح

 ايرانى يتابعه ممالك و ايران هاى سرزمين به نظامى تجاوز سياست به دادن خاتمه و روسى

 يپيشنهادها نينخست به فراهانى، ميرزابزرگ و ميرزا عباس خصوصبه شاه، فتحعلى اگرچه. است

 خود تربيش هرچه فرانسه و روسيه نبردهاى تشديد با كه وى اما ندادند؛ مثبت پاسخى اوزلى

 مذاكرات برقرارى براى تالش سياست ديد، مى موظف ها روس نفع به جنگ كردن متوقف به را

 در هاروس يدجد فرمانده روتيشچوف، ديگر، سوي از. كرديم دنبال تربيش جديت با را صلح

 مه 30 (ق.ه1227 سال االول جمادى 17 تاريخ در  تفليس، به ورود از پس زمانى اندك قفقاز،

_________________________________________________ 

1  A Memoir Of The Late Right Hon. Sir Gore Ouseley, Bart. Sometime Ambassador Extraordinary Plenipotentiary At 

The Court of Persia, p77; Kelly, Britain and The Persian Gulf, p97; Morier. James Justinian, A Second Journey 

Through Persia, Armenia And Asia Minor To Constantinople, Between The Years 1810 And 1816, Vol.2, p188.  
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 وزيرمختار با ديدار از پس تا كرد، تبريز يروانه فريگان كلنل رياست به را هيئتى) م1812 سال

 اتخاذ به تربيش هرچه را وى فرانسه، عليه انگلستان و روسيه اتحاد به عنايت با و انگليس

 روسيه منافع كه اى گونه به صلح، مذاكرات تجديد و ايران و روسيه ميان جنگ توقف سياست

.فرابخواند باشد، برداشته در را
1

 به روسى افسرى ژنرال تبريز، به فريگان ورود از پس چندى 

 ها روس يامتم به ميرزا، عباس به روتيشچوف ينامه تقديم با تا شد شهر اين وارد نيز پوپوف نام

.كند تأكيد جنگ يمتاركه مورد در
2

 يمتاركه به ميرزا عباس رضايت ها، تالش اين حاصل 

  .بود جنگ يروزه چهل

 و برد كار به روسيه و ايران بين صلح انعقاد براي را خويش تالش تمام اوزلى آن، از پس

 عباس كه دانستيم و بود مطلع ها، روس طلبى صلح به عهدولي يديرينه اعتمادى بى از چون

 داند،مي روسيه قواى از ايران هاى سرزمين شرط و قيد بى تخليه را صلح مذاكرات اساس  ميرزا

مقام، قائم بزرگ ميرزا تهديد از اعم ،عملي هيچ از
3

ايران به انگلستان مالي هايكمك قطع 
4

 و 

مصالحه، منافع باب در عهدولي به اساس بى هاي وعده  دادن
5

 كه حالي در نكرد؛ كوتاهي 

 پس را ايران هاى سرزمين هرگز مصالحه از پس ها روس كه داشت راسخ اعتقاد خودش

.داد نخواهند
6

) م1812سال اكتبر 12 (ق.ه1227 سال شوال 5 در اوزلى هاى تالش يادامه در 

 ميرزا مذاكرات اين در. شود گيرىپي اصالندوز در صلح گفتگوهاى داد رضايت ميرزا عباس

 ،روتيشچوف ژنرال ينماينده عنوان به ورديف حق و عهد،ولي ينماينده عنوان به مقام قائم لقاسمابوا

  . كردند آغاز را صلح گفتگوهاى موريه، جيمز حضور با

 شرايط به ايران واداشتن براى اوزلى سرگور مطلق همراهى به زمان اين در كه ها روس

 غيرقابل شرايطى اصالندوز، مذاكرات در د،داشتن راسخ اعتقادى جنگ يمتاركه براى خود

 و ايران قواى كه بود آمده آنان، پيشنهادى يقرارنامه دوم و اول شروط در. ساختند مطرح قبول

 اساس همين بر كشور دو مرزى حدود و بمانند باقى خود تصرف تحت مناطق همان در روسيه

 حال... «: داشت اعالم صراحت به ها، روس پيشنهادات شنيدن از پس نيز، مقام قائم. شود تعيين

_________________________________________________ 

1  A Memoir Of The Late Right Hon. Sir Gore Ouseley, Bart. Sometime Ambassador Extraordinary And 

Plenipotentiary At The Court of Persia, pXXViii; Studies Journal Of Persian Studies Of Lieutenant Colonel 

Joseph Darcy R.A.1780-1848, p255. 

�.233 ص همان، سپهر، ؛139ص همان، ،يرازيشي نيحس ؛374 ص همان، ،يبلدن   2

3  Journal Of Persian Lieutenant Of Colonel Joseph Darcy R.A. 1780-1848, p258.  

�.471 ص ملي، آثار انجمن: تهران ،1ج ،انگليس و ايران وسياسى بازرگانى روابط تاريخ ،)1353 (طاهري ابوالقاسم   4

�.467 ص همان،   5

�.462 ص همان،   6
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 و ابدي قرار بوده االيام قديم از كه هرجا به مملكتين سرحد بايد است، ميان در مصالحه كار كه

 بواعث تا ندارند حدود از تجاوز شده، مالك را خود ملك انصاف قاعده به دولتين از هريك

.»...آيد ميان به وفاق لوازم و برخيزد ميانه از نفاق
1

  

 هيچ بى درنگ بى خويش، مواضع در طرف دو نمايندگان ايستادگى با اصالندوز، ذاكراتم

 آشكار بستى بن مقابل در و پيچيده شرايطى در را اوزلى سرگور امر اين. يافت خاتمه اى نتيجه

 ها روس مقابل در ميرزا عباس نشينى عقب براىي انظامى دليل هيچ كه دانست مى او. قرارداد

 دشمن، به خود هاى سرزمين از بخشى واگذارى با كه فرماندهانى القاعده على و ندارد وجود

. كنند احساس ناتوان نظامى عمليات در را خود بايد پذيرند، مى را مصالحه سخت شرايط

 نشده گرفتار نظامى ناتوانى به آنان مقابل در ها، روس با نبرد سال نه طى در تنها نه ميرزا عباس

ها، روس برابر در خويش جنگ عليه منطقه منفى شرايط يهمه مرغ به بلكه بود،
2

 بود توانسته 

 و قفقاز يرتبه عالى فرماندهان خفّت و روس قواى شكست باعث بارها ساله نه مقاومتى با

  . گردد تزار توسط هاآن تغيير

 اكتبر 17 (ق.ه1227 سال شوال 10 در اوزلى سرگور اصالندوز، مذاكرات شكست پى در

 يمتاركه قبول به حاضر وجه هيچ به كه را ميرزا عباس  ديگر بار تا كرد تالش) م1812 لسا

 قصد راستى به ها روس كه كند معتقد باور اين به نبود، ها روس درخواست براساس جنگ

 جنگ، يمتاركه ينامه موافقت امضاى از پس و ندارند را ايران هاى سرزمين دائمى تصرف

 مقاومت ادعايى چنين مقابل در هم باز ميرزا عباس. داشت خواهند مسترد ار ايران هاى سرزمين

 اصالندوز، شكست از پس حتي كه، است ذكر شايان. نشد مذاكرات تجديد به حاضر و كرد

جنگى يحيله به توسل با هاروس
3

 خالف بر كه زدند، خونيشب السلطنه نايب اردوگاه به 

_________________________________________________ 

 كوشش به ،روسيه به) ايلچى(شيرازى خان ابوالحسن ميرزا يسفرنامه السفرا، دليل ،)1357 (شيرازى علوى محمدهادى ميرزا   1

�.50 ص آسيا، فرهنگي اسناد مركز: تهران گلبن، محمد

 خيانت از آكنده محيطى در ميرزا عباس كه دانند مى خوبى به د،ان داشته مبذول كافى تعمق اول يمرحله هاى جنگ تاريخ در كه گرانىپژوهش   2

 و گسترده اطالعات و خوانين اين نظامى هاى سياست دوگانگى. داد مى ادامه ها روس مقابل در جنگ به قفقاز، محلى خوانين همراهى و

 ها روس سرعت به بتواند ميرزا عباس تا بود آن از مانع ند،داشت مى تقديم روس قواى به ارامنه، بر افزون آنان، كه فراوانى مالى - نظامى هاى كمك

�.كنند پيدا نظامى تفوق قفقاز در ها روس كه شد آن مانع اما نيافت، دست هدف اين به ها سال اين طى در او اگرچه. كند اخراج منطقه از را

 مطلوب فرصت منتظر ميرزا عباس اردوگاه هب شبيخون براى اغالن آق در كتالروسكى فرماندهى به روسيه قواى كه شرايطى در   3

 روسيه ينارال «پس. كنند دور اردوگاه از نيز اصالندوز در را ميرزا عباس اندك قواى از بخشى تا انديشيدند اى حيله ها روس بودند،

 شيوه به بفرستاد افقانمو لباس در ياغيان قربانيان از چند تنى و گشاد تزوير سرحقه و نهاد حيلت دام و افتاد جويى چاره فكر به

 كه ايم آمده قراباغ ايالت طرف از ما كه كردند اظهار و پيوستند قراباغى خان جعفرقلى مالقات به و اسالميان معسكر به فراريان

 از خان جعفرقلى. آوريم اثر سعادت ركاب به كوچانيده ترتر رود كنار از تماميت به را قراباغ ايل و بريم منصور ركاب از سپاهى
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 گزارش به. بودند مستقر آن در ركابى نيروى هزار دو قطف آميز، مبالغه و نادرست هاى گزارش

 ها انگليسى نفع به او هاى گزارش غالب ،كه ميرزا عباس نظامى اردوى فرانسوى افسر دروويل،

 بسيار زمانى در و كرد جبران را شبيخون هاى آسيب سرعت به ميرزا عباس است، شده تنظيم

.آورد پديد تر قوى مراتب به اى توپخانه بود، ديده آسيب كه اى توپخانه جاى به كوتاه
1

  

 رسانده تهران به را خود او كه رسيد اوزلى سرگور به حالى در اصالندوز شبيخون خبر

 نشده ميسر تبريز در آنچه پذيرفتن به انگليس به وابسته درباريان طريق از را شاه فتحعلى تا بود

 با ديدار در اگرچه بود، كرده دريافت را اصالندوز شبيخون خبر كه نيز  شاه. كند راضى بود،

 سلطان على به او دستور از اما داشت، اعالم صلح مذاكرات تجديد با را خود كلى موافقت اوزلى

 اردوى در خويش سپاهيان همراه كهاين بر مبنى خويش، پسران از تن دو ميرزا، محمدتقى و

شوند، ملحق او به سلطانيه،
2

 را ها روس با نبرد يادامه يشهاندي هنوز شاه كه بود معلوم 

 قصد به را تهران بعد، كمى بود، نرسيده مطلوب ينتيجه به تهران در كه اوزلى. است واننهاده

 براى را خويش هاى تالش بهار، فصل در جاآن به شاه ورود هنگام به تا كرد ترك همدان

  . دهد ادامه او، رضايت جلب

 وزيرمختار كه حالى در ،)م1813 سال ژوئن 16 (ق.ه1228 سال االخراى جمادى 16 تاريخ در

 عليه گرجستان انقالب هاى شعله ديگر بار كه رسيد خبر بود، همدان در همچنان انگلستان

 حركت سلطانيه جانب به نيز شاه فتحعلى كه شرايطى در بنابراين،. است شده ور شعله ها روس

.رفت شاه يدارد به و ديرسان جاآن به شتاب با را خود بود، كرده
3

شاه ميل رغم علي اوزلي  
4

 و  

 به زمان آن تا انگلستان دولت كه هاييپول تمام غرامت پرداخت برايي و  تهديد به توسل با

 شاه فتحعلى شد باعث  خود، نظرات با او اطراف انگليسى عوامل  كردن همراه و بود، داده ايران

  . دهد رضايت سال يك مدت به جنگ يمتاركه به

 به ايلچى خان ابوالحسن ميرزا تعيين براى تالش شاه، رضايت جلب از پس اوزلى بعدى گام

_________________________________________________ 

 تنى و نمود عبور ارس از و بگرفت السلطنه نايب نواب از قاجار خان صادق سردارى به سپاهى فريفته، آنها سخنان به لوحى ساده

 بهانه به آگاه اردو سوار و پياده شمار و وكيف كم و سپاه عدت از مانده خان جعفرقلى بنگاه در دزدان چون مزبور جاسوسان از دو

 همان، ،يدنبل. »داشتند خبردار كار هر حقيقت از را او و پيوستند ينارال اردوى به و عبور ارس از رويم، مى مأموران پى از اينكه

�.238ص همان، سپهر، ؛352ص همان، اعتضادالسلطنه، ب؛35 گ ،1ج خطى، ،قاجاريه تاريخ نگار، بدايع ؛394ص

�.293 - 291 صص شباويز،: تهران م،مقد اعتماد منوچهر يترجمه ،درايران سفر ،)1365 (گاسپار دروويل،   1

�.243ص همان، سپهر، ؛404 ص همان، ،يدنبل   2

3  Morier, A Second Journey..., Vol 2, p271.    
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 به رسيدن براى بايد كه دانست مى خوبى به اوزلى. بود صلح مذاكرات در ايران ينماينده عنوان

 روسيه، و ايران نمايندگان ميان گفتگو جلسات مجدد خوردن هم به از ممانعت و مقصود

 ميرزا يا دوم، و اول مقام قائم خصوص به ميرزا، عباس اعتماد مورد رجال كه كند كارى

 انگليسى عوامل از يكى ايشان جاى به و باشند نداشته حضور جلسات اين در آشتيانى، محمدعلى

 ميان در رى كاسل با ميرزابزرگ از را خود هاى شكوه بارها اوزلى. گردد آنان گزينجاي دربار

 از ميرزابزرگ گذاشتن كنار به شاه فتحعلى واداشتن براى كه بود شده آن استارخو حتى و نهاده

.شود قطع انگليس مالى هاى كمك مصالحه، امور در دخالت
1

 حذف سياست يباره در 

 به شاه پيرامون انگليسى دوستان نيز، شيرازى خان ابوالحسن ميرزا كردن جايگزين و مقام قائم

 ايلچى«: است نوشته بود، امور اين شاهد نزديك از خود كه دنبلى.  برخاستند وزيرمختار يارى

 و داد مى جلوه پادشاهى نظر در مستحسنات. كرد مى ها سعى او االستدعاى حسب انگليس

 حضور در و نمودند مى موافقت او با انديشى صالح مقتضاى به نيز شفيع محمد ميرزا صدراعظم

 و امرا و مقام قائم و السلطنه نايب نواب اما است،آر مى او راى حسن تحسين به ها سخن اقدس

 عرضه ضمير آسمان سربر پايه در بود، محول ايشان به آذربايجان امور كه سپاه سركردگان

 نيايد، عمل به اكمل وجه بر آنها تالفى كه مادام كردند، حركتى روسيه گذشته سال كه داشتند

 عرايض جواب در ايلچى و داشت نخواهد صورتى فالح و ايمنى تمناى و اصالح و صلح وقوع

 و سفرا تردد از بعد گيرد، قرار سازش به كار بناى اگر كه نمود تعهدات كرده، عرض ايشان

 هم چند شروحى. شد خواهد عليه دولت خواهش موافق آن خاتمه طرفين، ايلچيان شد آمد

 به خود تعهدات بر مشتمل بود، او به روس سردار مسطوره شروع از منوط و اعتبار مناط كه

.»...سپرده خود خط
2

  

 ميرزا تعيين و جنگ يساله يك يمتاركه به شاه كردن راضى از پس اوزلى، بعدى گام

 كردن راضى منظور به تبريز به عزيمت روتيشچوف، با گفتگو و ديدار براى خان ابوالحسن

 كه متعددى هاى نامه و اه مالقات در درنگ بى تبريز، به عزيمت از پس اوزلى،. بود ميرزا عباس

 يتخليه اصل بر همچنان السلطنه نايب كه شرايطى در كرد سعى نگاشت، ميرزا عباس به

 وعده اين به را وى كرد، مى تأكيد اى مذاكره نوع هر شرط پيش عنوان به ايران هاى سرزمين

 و كرد خواهند تخليه را ايران هاى سرزمين جنگ يمتاركه از پس ها روس كه سازد دلخوش

_________________________________________________ 

�.471ص ،1ج همان، ،يطاهر   1

�.407- 406 صص همان، ،يدنبل   2



�1390 بهار،  8ي  وم، شمارهسسال ، مطالعات تاريخ اسالم  88

  .ندارند را هاآن دائمى تصرف قصد

 وزير به كه گذاشت مى ميان در ميرزا عباس با را سخنان اين حالى در پرداز دروغ سفير

 زبان بر آنچه جز ما نازنين دوستان ها، روس« : نوشت مى صراحت به انگلستان يخارجه

 : افزود نيز گزارش درهمين اوزلى. »پرورانند مى سر در ايران براى ديگرى هاى نقشه رانند، مى

 در خود نازنين دوستان به توانم مى كامل اختيارات گرفتن و شاه فتحعلى رضايت جلب با اكنون«

 انقالب سركوب براى كه را نيروهايى تابتوانند كنم كمك جهان بخش ترين دورافتاده

.»ارندد گسيل فرانسه عليه ما مشترك جنگ هاى جبهه به بودند، كرده فراهم گرجستان
1

   

 رضايت دليل به ميرزا عباس سرانجام ،)م1813 سال سپتامبر(ق.ه 1228 سال شوال اوايل در

 خان ابوالحسن ميرزا عزيمت با را خود همراهى موافقت، اين به اوزلى استناد و شاه فتحعلى

داشت، اعالم تفليس به ايلچى
2

 يروانه روتيشچوف، يفرستاده با همراه درنگ بى او و 

 كل فرمانده كه را اى نامه موافقت متن و رسيد جاآن به چون شيرازى، ايلچى. شد نگرجستا

 از. فرستاد السلطنه نايب براى را آن كرد، مالحظه بود، ديده تدارك قفقاز در روسيه قواى

 به ميرزا عباس بنابراين، بود، نيامده ميان به سخنى ايران واليات استرداد از متن، آن در كه جاآن

 هم باز اوزلى حالى، چنين در. نشد آن تأييد به حاضر و كرد اعتراض آن به نسبت تصراح

 نويس پيش اين در اگرچه ايران، هاى سرزمين استرداد موضوع كه كرد تأكيد و شد عمل وارد

 داشته روسيه دولت از ايران دولت كه اى مطالبه كه است مشخص عالم بر اما«: نشده ذكر

 سردار قديم سند هم، آن از عالوه. بشود تواند نمى ديگرى چيز ياتوال استرداد سواى باشد،

 توقع تواند مى نمودن، مصالحه از بعد كه است نوشته آن در كه دارم دست در روسيه

 همين من دولت براى و ام فرستاده خود دولت پيش را كاغذ اين. نمايد را واليات گرفتنپس

،...است كافى آويزدست
3

 اراده عليحده، شرط اين جهت به كه كنم مى عرض  اللّه نبي و بينى لهذا 

 دل در هرچه... دارد اختيار واال نواب ديگر بينم، نمى صالح نمودن تبديل جنگ به را صلح

.»است جنگ از به نمودن صلح كيفيت هر به كه كنم مى عرض است، رسيده دولتخواه
4

  

 ينامه موافقت امضاى يآستانه وادثح روند بهراجع داخلى منابع سكوت دليل به متأسفانه،

 چگونه كه دريابيم درستى به توانيم نمى باره، اين در آرشيوى مدارك و اسناد فقدان و گلستان
_________________________________________________ 

�.471 ص ،1ج همان، ،يطاهر   1

�.407ـ406 ص همان، ،يدنبل   2

�.477 ص ،1ج همان، ،يطاهر   3

�.464 ص همان،   4
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 ايلچى خان ميرزاابوالحسن مذكور، نويس پيش متن به ميرزا عباس اعتراض از پس هفته دو حدود

 شايان. گذاشت تأييد مهر بود، هداد قرار او روى پيش در روتيشچوف كه اى نامه موافقت بر

 اوزلى باالى سخنان به ميرزا عباس پاسخ از حاكى نيز گزارشى و سند هيچ كه است ذكر

 يباره در داورى و نظر اظهار به توان نمى قطعيت با اگرچه اساس، برهمين. نداريم دردست

 قدر اما رسيد، روتيشچوف و خان ابوالحسن ميرزا توسط گلستان ينامه موافقت امضاى مبانى

 اخير گزارش همين براساس قبلى، شواهد و داليل تمام از نظر صرف حتّى كه است آن مسلم

 تمام سپس و السلطنه نايب كه رسيد نتيجه اين به توان مى ميرزا، عباس به خويش سخنان از اوزلى

 سال والش 29 در كه گلستان ينامه موافقت به ايلچى خان ابوالحسن ميرزا حتى و درباريان

 كه شد اشاره. نگريستند نمى روسيه و ايران ميان اى عهدنامه عنوان به رسيد، امضا به ق.ه 1228

 استوار فرضيه اين بنياد بر گلستان ينامه موافقت درخصوص ديرينه باور و عمومى يانديشه

 لستانگ يعهدنامه امضاى به ناگزير اصالندوز، در نظامى شكست از پس ايرانيان كه است شده

.كردند واگذار تزارها به را قفقاز هاى سرزمين از قسمتى و دادند تن
1

  

 اين در اوزلى طلبى صلح هاى تالش به كه السلطنه نايب و شاه بر افزون كه كنيم توجه اگر

 نگريستند، مى دائمى يمصالحه عقد نه و جنگ يمتاركه براى گفتگوهايى عنوان به تنها زمان،

 زين دليل همين به و داشت تأكيد معنا همين بر دوره اين در نيز انگلستان اروزيرمخت اوزلى حتّى

 به را اى متاركه دارم كامل اختيارات اكنون«: نوشت خود باالى گزارش همان از قسمتى در

 در اى شبهه گونه هيچ جاى بنابراين،. »كنم برقرار روسيه و ايران ميان ماه دوازده مدت

 نظامى شكست از پس گلستان ينامه موافقت اوالً، كه ماند نمى باقى ادعا اين بودن پذير خلل

 و ايرانى مقامات منظر از بود قرار نامه موافقت اين ثانيا، نشد؛ امضا ها روس مقابل در ايران

 اخير گزارش كهاين به عنايت با. گردد تنظيم جنگ يمتاركه براى انگلستان وزيرمختار

_________________________________________________ 

 كه ديگر نادرست سخن اين بيان و اصالندوز شبيخون درباره نادرست گزارشى يارائه از پس آشتيانى، اقبال عباس مرحوم   1

 ديگرى نادرست گزارش گرفت، قرار تهديد معرض در آذربايجان و كرد نشينى عقب تبريز به اصالندوز شكست از پس ميرزا عباس

 طغيان علت به بود، روسيه با جديدى جنگ طرح و آذربايجان حركت براى تهيه درصدد كه شاه فتحعلى«: است نوشته و آورده

 و نمود پترزبورگ سن روانه را ايلچى خان ابوالحسن حاجى صلح تقاضاى براى و گرديد منصرف لخيا اين از خراسان در تركمانان

 صدر از ايران مفصل تاريخ ،1382عباس، آشتيانى، اقبال.( »شد روسيه پايتخت و تفليس عازم طهران از توسط براى هم سرگوراوزلى

 ايم، آورده مختلف مستندات براساس تاكنون كه هايى گزارش به تعناي با.) 783 ،فراسوگستر،ص تهران قاجاريه، انقراض تا اسالم

 صلح تقاضاى ها روس از شاه فتحعلى كه چرا است، نادرست آورده، آشتيانى اقبال مرحوم آنچه تمام كه نيست تفصيل به الزم طبعاً

 به گفتگو براى هم خان بوالحسنا ميرزا بود، شده كشته كاشغرى و شده سركوب كه بود هامدت كاشغرى خان يوسف طغيان نكرد،

�.نشد تفليس يروانه صلح گفتگوى براى هيچگاه هم اوزلى سرگور. پترزبورگ سن نه رفت، تفليس
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 در است، رفته سخن جنگ يماهه دوازده يمتاركه برقرارى اىبر تالش از آن در كه اوزلى،

 در گلستان ينامه موافقت و شده ارسال) م1813 سال يژوئيه 11 (ق.ه 1228 سال رجب 12

 تأمل اين جاى بنابراين، است؛ شده تنظيم بعد، ماه سه حدود يعنى ق،.ه 1228 سال شوال 29

 اى عهدنامه عنوان به نامه موافقت اين از ايرانى مقامات تلقى صورت در كه دارد وجود وكاوش

 مذاكرات منظوربه خود جدى يانديشه از آنان تا شد باعث عواملى و علل چه راستى به دائمى،

 بخشى و آورده روى دائمى اى عهدنامه امضاى به جنگ، يمتاركه قرارداد تنظيم قصد به صلح

  . كنند واگذار اه روس به هميشه براى را قفقاز هاى سرزمين از

 تن و جنگ يمتاركه براى مذاكره سياست از ايرانى مقامات عدول كه است اين واقعيت

 ينامه موافقت از رايج تفسير و مشهور يفرضيه اساس كه دايمى اى عهدنامه امضاى به دادن

  روس قواى از آنان كامل شكست و نظامى مهم بسيار حوادث زاييده بايد مى يا است، گلستان

 تا اصالندوز نبرد يفاصله در يا باشد،) ق.ه1228 سال شوال تا رجب (كوتاه يدوره اين در

 دربار دادن سوق در عاملى كه باشد داده رخ توجهي قابل داخلى يحادثه گلستان، ينامه موافقت

معاصر مورخان از برخى آنچه البتّه كه باشد، شده گلستان ينامه موافقت امضاى به ايران
1

 آن هب  

 تركمانان بزرگان از يكى كاشغرى، خان يوسف طغيان اند، كرده اشاره داخلي عوامل عنوان به

 حاكم ميرزا محمدولى محلّى قواى توسط زودى به هم آن كه بود، استراباد يمنطقه در يموت

.يافت خاتمه كلّى به ق.ه 1228 سال رجب 4 در خان يوسف شدن كشته با خراسان،
2

  

 ترين مهم كه است ايپراكنده نبردهاى اصالندوز، شبيخون از بعد نظامى مهم حوادث از

 قواى فرمانده كتالروفسكى، سرهنگ شدن زخمى به كه بود لنكران به ها روس هجوم هاآن

 نيروهاى از شمارى گرچه آن، در كه بود پنيك نبرد بعدى، نظامى يحادثه. شد منتهى روسيه،

 جاى به ترىبيش بسيار و توجه قابل نظامى تلفات نيز ها روس ل،مقاب در اما شدند، كشته ايرانى

.دادند دست از نبرد ميدان در را، خود هاى سالدات از تن پانصد و هزار دو حدود و گذاشتند
3

  

_________________________________________________ 
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 و شاه على احضار از پس شاه فتحعلى ق،.ه1228 سال آغاز در كه كرديم اشاره اين از پيش

 پس. شد وارد جاآن به يفراوان قواى با نيز خود سلطانيه، به آنان همراه قشون و ميرزا محمدتقى

 وارد نيز آذربايجان جديد و قديم سربازان هزار دوازده از مركب قوايى اوجان، به شاه ورود از

 كه جاآن از. شد ها روس با نبرد يادامه يآماده يفراوان بسيار سپاه سان،بدين و گرديدند اوجان

 در را روتيشچوف ژنرال و ورگرديد شعله نيز گرجستان انقالب كه دبو زمان همين در درست

 قواى و ضعف موضع در زمان اين در ايرانى نيروهاى تنها نه بنابراين قرارداد، حساسى شرايط

 حوادث منظر از چه ها، روس عكس، به بلكه نداشتند، قرار اقتدار وضعيت در روسيه

 ناپلئون با نبرد يادامه دليل به خود سپاهيان اركتد در كه مشكالتى دليل به چه و گرجستان،

 براى فقط كه بودند آذوقه تنگناى در چنان گاه و نداشتند قرار برترى شرايط در بود، آمده پديد

 چگونه اساس، براين. كردند مى حمله ايروان رامونيپ هاى دهكده به نمك، و آذوقه يتهيه

 يا و اصالندوز شكست دليل به ايران توسط گلستان ينامه موافقت امضاى يفرضيه با توان مى

 دليل به اى فرضيه چنين كه باشد درست نوشته، اين مدعاى اگر شد؟ همراه نظامى ضعف اثر بر

 گردد، قلمداد معقول اى فرضيه تواند نمى تاريخى هاى واقعيت يهمه با آشكار ناسازگارى

 اين بر و ديورز تأكيد نخست يفرضيه تصح بر همچنان توان مى كه رسد مى نظر به بنابراين

 ميرزا مأموريت پى در كه گلستان ينامه موافقت ايرانى، مقامات نظر از كه شد راسخ اعتقاد

 شد، امضا سال يك مدت به جنگ يمتاركه ينامه موافقت تنظيم براى ايلچى خان ابوالحسن

 خان ابوالحسن ميرزا لوحى دهسا و خيانت و روتيشچوف و اوزلى سرگور سياسى هاى بازى حاصل

  . بود ايلچى

 واگذارى از نامه موافقت همين سوم فصل در اگرچه كه، شود توجه است شايسته

 صراحت به فصل، همين يطليعه در اما است، شده گفته سخن ها روس به قفقاز هاى سرزمين

 بوده، لتيندو از يك هر ضبط و تصرف تحت در حال تا كه نشين خوانين واليات«: است آمده

.»بماند ايشان اختيار و ضبط در كماكان
1

 بربناى مصالحه الملل، بين حقوق اصطالح در 

»استاتسكواوپرزنديم«
2

 گاه هيچ است، شده تصريح آن بر نيز ترشيپ كه گونههمان يعنى بوده،

 هك است اى نامه موافقت عكس، به بلكه نيست، دائمى ينامه پيمان و قطعى يمصالحه معناى به

 قصد به و نبرد يعاجالنه توقف منظور به جنگ، حال در و متحارب هاى قدرت ميان اغلب

_________________________________________________ 

�.130- 127 صص خارجه، امور وزارت: تهران ران،ياي خيتاري هاعهدنامه مجموعه ،)1350(يمازندران ديوحي غالمعل   1

2  Status quo ad peresentem 
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 قدرت دو قواى آن، براساس و پذيرد، مى صورت قطعى يمصالحه حصول براى گفتگو تمهيد

 كه است اين شگفت. مانند مى باز پذيرد، مى صورت متاركه كه وضعيتى همان در جنگ، حال در

 »استاتسكواوپرزنديم بناى در مصالحه مراتب«:كهاين به تصريح از پس نامه، موافقت دوم فصل در

  .شود مى بيان دارند، استقرار آن در طرفين قواى كه را ثغورى و حدود است،

 اين از پيش. آيد مى ميان به روسيه به قفقاز از هايى قسمت واگذارى از سخن سوم، فصل در

 عنوان به روتيشچوف پيشنهادى متن نويس پيش يمالحظه از پس ميرزا عباس كه شد اشاره

 موضوع نشدن ذكر به نسبت روسيه، و ايران ميان جنگ يمتاركه ينامه موافقت مبناى

 نظر از كه است آن مسلم قدر ديگر، سوى از. داشت اعتراض آن، در ايران هاى سرزمين استرداد

 به جنگ يمتاركه ينامه موافقت يمتنظ براى تفليس، به ايلچى خان ابوالحسن ميرزا عزيمت او،

 قفقاز از بخشى واگذارى از آن در كه اى نامه موافقت امضاى منظور به نه بود، سال يك مدت

 محدود مأموريت باب در سخنى چنين اگر كه رسد مى نظر به. باشد رفته سخن ها روس به

 فقدان و موجود مدارك و اسناد تمام براساس طبعاً كه باشد، درست ايلچى خان ابوالحسن ميرزا

 از بازگشت از پس بايد وى القاعده على ندارد؛ وجود ترديدى ترينكم جاى آن، نقيض سندى

 قرار شاه فتحعلى و السلطنه نايب توبيخ مورد گلستان، ينامه موافقت متن آوردن همراه و تفليس

 اما نداريم؛ دست در ،باشد سخن اين مويد كه گزارشى هيچ باب اين در متأسفانه،. باشد گرفته

 در چه دولت، دو نمايندگان ميان اى معاهده هر شدن تلقى قطعى يالزمه كه دانيم مى آشكارا

 و قطعى امضاى براى اسناد يمبادله قطعى، معاهدات يدرباره چه جنگ، يمتاركه مذاكرات

 هيچ باب ناي در كه است توجه شايان. است حكومتى مقامات ترين بلندپايه توسط آن نهايى

 ميرزا عباس يا شاه توسط گلستان ينامه موافقت مفاد تأييد بر مبنى شاهدى حتّى و اشاره و سند

 مفاد به نسبت ايران مرداندولت ياوليه سكوت يدرباره توان مى اساس، براين. نيست موجود

  : كرد توجه زير تأمالت و نكات به گلستان، ينامه موافقت

 استاتسكواو بناى در مصالحه مراتب «كهاين به گلستان ينامه افقتمو اول فصل تصريح  .1

 پس كه كرد مى قانع را شاه فتحعلى و ميرزا عباس بسا چه نكته همين. است استوار »پرزنديم

 استرداد يدرباره و كنند روسيه دربار يروانه اى نماينده بتوانند گلستان ينامه موافقت از

  .برسند توافق به روسيه اتورامپر با ايران هاى سرزمين

 اين از پيش كهچنان بلكه داشت، تأكيد همواره تنها نه انتظار و اميد اين بر اوزلى سرگور   .2

 است مشخص عالم بر اما«: كه كرد تأكيد ميرزا عباس با گفتگو آخرين در شد، اشاره نيز
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 چيز ،واليات استرداد سواى باشد، داشته روسيه دولت از ايران دولت كه اى مطالبه كه

 آن در كه دارم دست در روسيه سردار قديم سند هم، آن از عالوه. بشود تواند نمى ديگرى

 كاغذ اين. نمايد را واليات گرفتن پس توقع تواند مى نمودن، مصالحه از بعد كه است نوشته

 و بينى لهذا.... است كافى دستاويز همين من دولت براى و ام فرستاده خود دولت پيش را

 نمودن تبديل جنگ به را صلح اراده عليحده، شرط اين جهت به كه كنم مى عرض  اللّه بين

  .»...بينم نمى صالح

 سال سپتامبر 1 (ق.ه 1229 سال رمضان 16 در گزارشى طى باال، سخنان رغم به اوزلى،   .3

 به او همم خدمات براى وى از تزار قدردانى شرح با انگليس، يخارجه وزير به) م1814

 هاى سرزمين براسترداد مبنى ايران، يخواسته يدرباره تزار چون كه است نوشته روسيه،

 پرسش رغم على و بودم داده ايران به كه هايى قول وجود با «كرد، سؤال من از شده، تصرف

 فقط »نمود تضمين بهتر را صلح اين توان مى طور چه وى نظر به «كه باب اين در تزار خود

 و آميز محبت برخوردى و ها ايرانى حال رعايت خواستار امپراتور از و ورزيده) رتجسا(

 واگذارى هيچ خواستار ايران شاه كه گفتم نيز اراضى درباره آنگاه و شدم آنان با طلبانه آشتى

.»...نيست
1

  

 سال ژوئن 25 (ق.ه1229 سال رجب 7 در ايران، در اوزلى سرگور جانشين موريه، جيمز  .4

 در ها ايرانى حقوق به صراحت به انگلستان، يخارجه وزير به اى نامه ضمن ،)م1814

 به تزار رضايت عدم صورت در: است نوشته و كرده اشاره شده تصرف اراضى استرداد

 اطمينان بايد اما داشت، خواهند همراهى توقع ما از ها ايرانى متصرفى، مناطق بازگرداندن

 كه صورتى در و است آگاه خوبى به خود مأموريت ايفوظ از جانب اين كه باشيد داشته

 خواهم وادار جديد شرايط قبول به را ها ايرانى من نسازند، مسترد را ايران اراضى ها، روس

.داشت خواهم نظر در را انگلستان منافع و كرد
2

  

 ور،كش دو مقامات ترين بلندپايه ميان آن نشدن مبادله و نامه موافقت نشدن امضا يمسئله  .5

 امضاى از گزارشى تاريخى اسناد از يك هيچ در تنها نه. رديبگ قرار توجه مورد ديبا

 بلكه ندارد، وجود دايمى يعهدنامه عنوان به آن مفاد تأييد و گلستان ينامه موافقت

 و روتيشچوف تعهدات كرد مى كوشش بعد هاى سال تا شاه فتحعلى آمد، خواهد كهچنان

_________________________________________________ 

�.Fo.609:رى كاسل به اوزلى سرگور گزارش   1

�.Fo.609 ،1814: ژوئن 25 رى، كاسل لرد به موريه جيمز گزارش   2
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  .درآيد اجرا به ايران هاى زمينسر استرداد براى اوزلى

 آشكار او يسفرنامه متن از كهچنان روسيه، به شيرازى خان ابوالحسن ميرزا مأموريت   .6

 هدف هيچ دارد، وجود باره اين در كه مداركى و اسناد ديگر اساس بر همچنين است،

 يعنى،. نداشت ايران هاى سرزمين استرداد براى روسيه امپراتور با گفتگو جز ديگرى

 را گلستان ينامه موافقت ايلچى خان ابوالحسن ميرزا آن، براساس كه اى وعده همان درست

  . كرد امضا گلستان يقريه در

 هاى يادداشت در رفت، مى روسيه به ايلچى همراه كه شيرازى، علوى محمدهادى ميرزا   .7

 ديدار تيشچوفرو با تفليس در چون ايلچى، كه است آورده شيرازى خان ابوالحسن سفر

 و برآمده ظالمان آن تصرف به جهت بى آذربايجان واليت «كه دريافت جاآن در و كرد

 كه گرديد احوال پريشان و دلگير حدى به جهت اين از يافت، نخواهد تغيير بعدها

.»شد متحير قدرى سردار و بودند حيران صاحبى احوال تغيير از مجلس حضّار همگى
1

  

 به پاريس در روسيه امپراتور كه فهميد جاآن در و رسيد پترزبورگ سن به چون ايلچى،   .8

 و بماند روسيه پايتخت در مدتى تا باشد ناگزير وى با ديدار براى است ممكن و برد سرمى

 به سفر يانديشه به بنابراين افتد، تأخير به ايران واليات استرداد درخواست براى زمان

) م1814 سال سپتامبر 25 (ق.ه 1229 سال شوال 10 در هيروس امپراتور اما افتاد، پاريس

.بازداشت مسافرت اين انجام از را او اى، نامه ضمن
2

  

 خود مأموريت موضوع او چون پترزبورگ، سن در خان ابوالحسن ميرزا حضور هنگام به   .9

 به زمينه اين رمختاردريوز اگرچه كرد، مطرح روسيه در انگلستان وزيرمختار با را

 شمرد، او وظايف از خارج تعهدى نيز را اوزلى سرگور تعهد حتى و شد متوسل هايى هبهان

 گلستان، ينامه موافقت كه كرد اذعان گفتگو، همين متن در انگلستان وزيرمختار اما

 استرداد بر مبنى انگلستان و روسيه نمايندگان تعهد براساس كه است بوده اى عهدنامه

.است سيدهر امضا به ايران هاى سرزمين
3

  

 ايلچى، خان ابوالحسن ميرزا با مالقاتى طى ق.ه 1231 سال صفر در روسيه امپراتور الكساندر   .10

_________________________________________________ 

 كوشش به ،هيروس به) يلچيا(يرازيش خان ابوالحسن رزايم يسفرنامه السفرا، دليل ،)1373(ي رازيشيوعلي محمدهاد رزايم   1

�.44 ص ا،يآسي فرهنگ مركز: تهران گلبن، محمد

�.214 ص همان،   2

 ش ،9س ارتشتاران، بزرگ ستاد: تهران ،تاريخى هاى بررسى يمجله ،»روسيه و ايران دوم جنگ مقدمات «،)1350(باتوف ژنرال   3

�.60 ص ،2



�95  !)؟(ي قطعي ي جنگ يا عهدنامه ي گلستان، قرارداد متاركه نامه موافقت

 داد وعده ايلچى به اند، كرده تصريح آن به نيز انگلستان يخارجه وزارت آرشيوى اسناد كه

.كرد خواهد مسترد ايران به را روس قواى توسط شده تصرف هاى سرزمين كه
1

 ىمدت وى 

 انجام را الزم مطالعات زمينه اين در تا فرستاد ايران و قفقاز به را يرملوف الكساندر نيز بعد

.دارد مسترد ايران به را شده تصرف هاى سرزمين از قسمتى و دهد
2

  

 مأموريت دستورالعمل انجامي راستا در ق.ه1231 سال صفر در شيرازى خان ابوالحسن ميرزا  .11

 كاث لرد با ديگر بار ها، روس به شده واگذار هاى سرزمين استرداد منظوربه خويش

 هم باز ديدار اين در كارت لرد گرچه. كرد ديدار روسيه، در انگليس وزيرمختار كارت،

 اما كرد، ارائه او به اى كارانه سازش هاى راهنمايى و نشد ايلچى با الزم همراهى به حاضر

 انگليس وزيرمختار كه شود مى معلوم وضوح به ديدار، اين از گزارشى متن يمالحظه با

 ينامه موافقت كه است دانسته مى و داشته آگاهى روتيشچوف و اوزلى سرگور تعهد از نيز

 متن. است نداشته قطعيتى عهدنامه ماهيت و شده بسته ها وعده همين به عنايت با گلستان

 واليات نقشه كالرك لرد«:است چنين باره اين در شيرازى علوى محمدهادى ميرزا گزارش

 از: كه نمود مذكور ايلچى صاحبى نزد نموده، مالحظه و آورده را روسيه تصرفى ايران،

 در دشمنى وجه هيچ به ديگر و رفته ميان از بود روسيه قوى دشمن كه ناپليان حال اينكه

 به را واليتى كه بينم مى مشكل من اند، رسانيده هم به بسيار كبر و غرور و ندارند مقابل

 از حد از زياد تعريف كه قراباغ واليت خاصه. سازند منتقل و بدهند پس ايران دولت

 من صورت اين در. نيست جايى آن از بهتر كه داند مى چنين و اند كرده امپراتور نزد آنجا

 همين به كه دانم مى را شما احوال خيرت و صالح هستم، انگليس دولت بزرگ ايلچى كه

 امروز كه زيرا ننماييد، آنها از كردن رد واليت ادعاى و باشيد شده قايل و قانع مصالحه

 با و دارد جرار سپاه هزار صد ده بالفعل و نيست عالم همه در تر قوى روس دولت از دولتى

.»...كرد رفتار توان نمى ديگر قسم اتحاد، و دوستى طريق جز به آنها
3

  

 مقامات شيرازى، خان ابوالحسن ميرزا هاى شتال يادامه در ق،.ه1231 سال االول ربيع در   .12

. كند ارائه و تنظيم مكتوب صورت به را خود هاى خواسته تا خواستند ايلچى از روسيه

 اين اول بند در ايلچى. داشت تقديم و كرد مكتوب را ها درخواست آن درنگ بى نيز ايلچى
_________________________________________________ 

�.42و11صص ،2ج همان، ،يطاهر   1

 يترجمه ،نوزدهم قرن در ايران در انگلستان سياست و ايران و روسيه مناسبات از ىيها گوشه ،)1356(يف عبداللّه اهللا فتح   2

�.107و101ـ100 صص ستاره، نشر: تهران متين، غالمحسين

�.252 ص همان، ،يرازيشيعلو   3
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 معاهده، آن در و شود بسته كشور دو ميان مفصل اى عهدنامه بايد كه كرد تصريح نوشته

 در سرانجام و شد ايران واليات استرداد خواستار دوم بند در. گردد مشخص طرفين سرحد

 نمايند، نمى رد را متصرفى واليات اگر كالً اينكه سيم مطلب«: نوشت تصريح به سوم بند

 و نمايند رد را تصرفى واليات مابقى بوده، روس عليه دولت به متعلق داغستان و گرجستان

.»است حاضر باز يابد، قرار فيمابين طريقى به هم آنها خسران در
1

   

 و روسيه در خان ميرزاابوالحسن گفتگوهاى از پس مدتى ق،.ه 1231 سال رجب 10 در  .13

 قول با اوزلى كه ايران هاى سرزمين استرداد امر در ها روس يوعده شدني عمل از او ناكامى

 يخارجه وزير رى، كاسل لرد به روسيه در ايران سفير بود، كرده تأييد را آن شرف

. كرد چه من با عالم قبله دانم نمى و برگشت ايران به خالى دست با حاال من«: نوشت بريتانيا،

 برقرارى با من كه نكرد فراموش و نكرد، فراموش مرا كه است اين مقام آن از من تقاضاى

 شرف به قسم خاطر به كه نكنيد راموشف هم را اين شما. كرد چكار انگلستان براى صلح،

 داده من به ايران در كه حتمى هاى قول و انگليس سفير شرف به قسم انگليس، مرد يك

 حاال كه بماند همينطور اوضاع اگر و. كنند قبول را صلح كرد، استدعا عالم قبله از شد

 روزى ىزود به كنم مى فكر و. متأسف خيلى من. بد خيلى انگلستان شرف براى هست،

.»ديد را ايران پادشاه دوستى ارزش و واقعى مصالح و شود باز شما هاى چشم كه رسد مى
2

  

 اجراى منظوربه ها انگليسى به شاه فتحعلى فشارهاى تداوم با ق،.ه 1232 سال صفر 13 در   .14

 وقت وزيرمختار ويالك، هنرى سر ايران، هاى سرزمين استرداد مجلس صورت مفاد

 ميرزا هرچند«: ساخت خاطرنشان ايران شاه به اى نامه در يران،ا در انگلستان

 به موفق پترزبورگ سن در انگليس دولت سفير كارت كاث لرد و ايلچى خان ابوالحسن

 لرد به كه فرمايشاتى وضع از و امپراتور فرموده قرار از اما اند، نشده خويش كار انجام

 كه دارد تمام جمعى خاطر مشاراليه فرموده، انگليس دولت ايلچى) كارت كاث (كسلرت

 قسمتى در. »رسيد خواهد حصولبه شاهنشاهى اعليحضرت خواهش و تمام كار عاقبت

 كرده كوشش و سعى انگليس دولت بزرگ ايلچى چند هر«: است آمده نامه اين از ديگر

 رمودهف امپراتور آخراالمر بود، نشده معمول باشد، رسيده اتمام و انجام به امورات كه بود

_________________________________________________ 

�.265ـ264 ص همان،   1

 ص نه،يزم انتشاراتي همكار با نو نشر: تهران ،1ج ،يامام ميكر يترجمه ،ها انگليسى ميان در ايرانيان ،)1364 (تيرا سيدن   2

�.433 ص ،2ج ارجاعات ؛128
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 هستند آنجا در كه آنها. ندارم استحضار سرحدات و واليات آن حقيقت از من كه بود،

.»نمايند مالحظه را واليات و سرحدات آمده كه نمايند روانه خود از متعهدى بايد
1

  

 مقامات با شاه فتحعلى هاى نامه و مكاتبات ماندن نتيجه بى و روسيه به ايلچى سفر از نااميدى   .15

 شد باعث گلستان، ينامه موافقت به نسبت خويش تعهدات نمودني عملي راستا در ىانگليس

 يدرباره وى تا بفرستد انگلستان به را ايلچى خان ابوالحسن ميرزا ق.ه 1233  سال رجب در شاه

  .كند گفتگو لندن مقامات با نزديك از اوزلى سرگور تعهدات و ايران هاى خواسته

 بريتانيا، يخارجه وزير رى كاسل لرد و لندن در ايران سفير ق.ه 1234 سال شعبان 26 در   .16

 هدف ترين مهم ايلچى مالقات، اين در. دادند انجام را خود رسمى مالقات نينخست

 باره اين در انگليس تعهد و ايران هاى سرزمين استرداد موضوع بر را خود مأموريت

 با كه بود انگليس تعهدسفير نهمي به توجه با ايران«: گفت چنين و ساخت متمركز

 اين در ايران وضع تا بود متعهد عدالت اصول موجب به انگليس دولت. كرد صلح روسيه

 چرا وانگهى. دهد قرار توجه مورد آمده، وجود به انگلستان اقدامات اثر در كه را زمينه

 تغيير بعد لسا سه بود، شده بسته ايران با اوزلى سرگور توسط كه را اى عهدنامه انگلستان

 هم انگليس سفير و بودند داده را آنها تخليه وعده ها روس كه ايران شمالى اياالت چرا داد؟

 تا شد وادار ايران چرا نشد؟ گردانده باز ايران به بود، داده قرار تأييد مورد را وعده اين

 قشون اين كه كنند كارى سپس و كند ايجاد اروپا قشون سبك به زياد يهزينه با قشونى

 كنيم؟ چه ايد بوده آن مسبب شما كه آشفته اوضاع اين با بفرمائيد اكنون. گردد منحل

 تجارب. كنند مى اندازى دست ما مرزهاى به پيوسته صلح عهدنامه امضاى از پس ها روس

 شرايط از بهتر ها روس با جنگى حالت كه است آموخته ما به ها روس با جنگ در ما

 به روسيه توسط شده تصرف هاى سرزمين جنگى طشراي در. است كنونى صلح

.»نداشت  نگهدارى ارزش ها روس براى كه شد مى تبديل هايى سرزمين
2

  

 رى كاسل اگرچه گرديد، ثبت انگليس يخارجه وزارت بايگانى در كه اسنادى براساس   .17

 اجرا قابل اوزلى تعهدات كه داشت اظهار وى به خطاب ايلچى هاى درخواست پاسخ در

 نيز تهران در انگليس كاردار ويالك هنرى زبان از بعد مدتى ادعا اين و است، نبوده

 ايرانى مقامات اعتماد و اوزلى تعهد بر خود خودى به سخن اين حال، هر به اما شد، تكرار

_________________________________________________ 

�.ب 10 و الف 10 ورق ،انگلستان آرشيو سياسى هاى نامه يمجموعه از نقل به ؛10ص ،2ج همان، ،يطاهر   1

�.رى كاسل لرد با شيرازى خان ابواالحسن ميرزا مذاكرات صورت ،133- 132 صص ،1ج همان، رايت،   2



�1390 بهار،  8ي  وم، شمارهسسال ، مطالعات تاريخ اسالم  98

 سخن اين ديگر، عبارت به. دارد اشعار گلستان ينامه موافقت با همراهى براى تعهد اين به

 كهاين به اعتقاد با را گلستان ينامه موافقت ايرانى مقامات كه است قعيتوا اين بر ناظر

 همين بر و كردند امضا شد، خواهد مسترد ايران به ها روس تصرف تحت هاى سرزمين

  . گرديد نمى محسوب قطعى و دايمى اى عهدنامه هرگز آنان نظر از نامه موافقت اين اساس،

 يآستانه در رى كاسل) م1820 سال مارس 24(ق.ه 1235 سال االخراى جمادى 9 در   .18

 ايلچى، به خطاب اى نامه ضمن لندن، مأموريت از شيرازى خان ابوالحسن ميرزا بازگشت

 طرف از راكه اقداماتى تمام شد، خواهد داده دستور تهران در انگليس كاردار به«: نوشت

 عمل به ايران نظر مورد اضىار استرداد با ارتباط در روسيه امپراتور نزد انگليس دولت

 كند مى ثابت ايران شاه اعليحضرت منافع و مصالح به را انگليس دولت عالقمندى و آمده

.»...برساند ايران دولت اطالع به
1

 در تالش بر مبنى رى كاسل ادعاى صحت يباره در اگر 

 چه كه، نيست ترديدى اين در اما باشد، ترديد جاى روسيه دربار در ايران خواستي راستا

 به خطاب رى كاسل ينوشته باشد، نپذيرفته صورت چه و پذيرفته صورت ها تالش اين

 گلستان ينامه موافقت به ايران مقامات نگرش و نگاه به ناظر وضوح به بازهم ايلچى

 . است بوده ايران هاى سرزمين استرداد براى گفتگو و جنگ يمتاركه براى متنى عنوان به

  جهينت

 و نيمورخ نزد جيرا تصور برخالف و گلستان نامهموافقت انعقادي خيتار طيشرا به هتوج با

 موضع در چنانآن رانيا سپاه و دولت اصالندوز، خونيشب از پس رانيا سپاه طيشرا از نيمحقق

 نام به كهي زيچآن و دينما جبران را جنگ ازي ناش خسارات نتواند كه نداشت قرار ضعف

  .نبود جنگ متاركه نامهموافقت يك جزي زيچ است شده مشهور خيتار در گلستان عهدنامه

  منابع

  خطي .الف

  .تهران دانشگاه مركزى يكتابخانه: تهران خطى، ،قاجاريه تاريخ ،محمدابراهيم نگار، بدايع  - 

  .ايران ملى يكتابخانه: تهران خطى، ،ذوالقرنين تاريخ،)خاورى به متخلص ( اللّه فضل شيرازى، حسينى  - 

_________________________________________________ 

1  F.o. 248/47 Record - Meeting With Abul Hasan. London of Castleagh Frist-20 June 1819. 
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  .ايران ملى يكتابخانه: تهران خطى، ،صاحبقرانى تاريخ ميرزا، محمود  - 

  .ايران ملى يكتابخانه: تهران خطى، ،آرا جهان تاريخ ،)نگار وقايع(محمدصادق، مروزى،  - 

  .ملك يكتابخانه: تهران خطى، ،التواريخ ���� رضى، ميرزامحمد تبريزى، مستوفى  - 

  .ملك يكتابخانه: تهران خطى، ،التواريخ اشرف محمدتقى، نورى،  - 

  چاپي .ب

 و آثار انجمن:انوار،تهران عبداهللا اهتمام به ،نادري جهانگشاي تاريخ،)1377 (مهدي ميرزا آبادي، استر  - 

  .فرهنگي مفاخر

  .ويسمن: تهران كيانفر، جمشيد اهتمام به ،اكسيرالتواريخ ،)1370 (ميرزا عليقلى اعتضادالسلطنه،  - 

: تهران رضوانى، اسماعيل محمد تصحيح، ،ناصرى منتظم تاريخ ،)1367 (خان حمدحسنم اعتمادالسلطنه،  - 

  .كتاب دنياى

: باكو گران،يد و زاده على عبدالكريم اهتمام و سعى به ،ارم گلستان ،)م1970 (آقا عباسقلى باكيخانوف،  - 

  .علم انتشارات اداره

  ].نا بي [،تهران،فتحعليشاه زمان در ايران در پلئوننا ايران،سياست ديپلماسي تاريخ ،)1318 (خانبابا بياني،  - 

  .افشار محمود موقوفات بنياد: تهران ،ايران و روس روابط تاريخ ،)1376 (محمدعلى زاده، جمال  - 

 فسايى، رستگار منصور يتحشيه و تصحيح ،ناصرى يفارسنامه ،)1367 (حسن ميرزا فسايى، حسينى  - 

  .اميركبير: تهران

  .شباويز: تهران مقدم، اعتماد منوچهر يدرايران،ترجمه سفر ،)1365 (رگاسپا دروويل،  - 

  .سينا ابن: تهران افشار، صدرى غالمحسين يمقدمه ،مĤثرالسلطانيه ،)1351)(مفتون(عبدالرزاق دنبلى،  - 

 فروپاشي از آن ارمني مليك پنج و باغ قره: خمسه ملوك ،)1388)(هاكوپيان مليك هاكوپ (رافي  - 

  .دانش پرديس:تهران دراستپانيان، آرا يترجمه ،روس و ايران هايگجن تا صفويه

 همكارى با نو نشر: تهران امامى، كريم ،يترجمه ،هاانگليسي ميان در ايرانيان ،)1364 (دنيس رايت،  - 

  .زمينه انتشارات

  .راميركبي: تهران مشيرى، محمد كوشش،به ،التواريخ رستم ،)1348 (محمدهاشم الحكماء، رستم  - 

  .2ش ،9س ،تاريخى هاى بررسى يمجله ،»روسيه و ايران دوم جنگ مقدمات «،)1345 (باتوف ژنرال  - 

 غالمرضا اهتمام ،به »التواريخ احسن «محمدى تاريخ ،)1371 (محمدتقى بن  اللّه فتح محمد ساروى،  - 

  .اميركبير: تهران مجد، طباطبائى

  .1366 كتاب دنياى: تهران فخرداعى، ي،ترجمه ايران تاريخ ،)1366 (سرپرسى سايكس،  - 

  .اسالميه: ،تهرانقاجاريه سالطين التواريخ، ناسخ ،)1353)(الملك لسان (تقي محمد ميرزا سپهر،  - 

  .آثارملى انجمن: تهران ،وانگليس ايران سياسى و بازرگانى روابط تاريخ ،)1353( ابوالقاسم طاهرى،  - 

 قرن در ايران در انگلستان سياست و ايران و روسيه مناسبات از يىها گوشه ،)1356 (اللّه فتح يف، عبداللّه  - 

  .ستاره نشر: تهران متين، غالمحسين يترجمه ،نوزدهم
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 به) ايلچى(شيرازى خان ابوالحسن ميرزا سفرنامه السفرا، دليل ،)1357 (محمدهادى ميرزا شيرازى، علوى  - 

  . آسيا فرهنگي اسناد مركز: تهران گلبن، محمد كوشش به ،روسيه

 آشتيانى، اقبال عباس ،يترجمه ،ايران در گاردان ژنرال مأموريت خاطرات ،)1362 (آلفرد گاردان،  - 

 .ايران تاريخ و فرهنگ گسترش:  تهران شهيدى، همايون كوششبه

  .سيمرغ: مازندراني،تهران وحيد غالمعلي ي،ترجمهقاجاريه يدوره ايران تاريخ،)1356 (واتسون،رابرت گرنت  - 

  .خارجه امور وزارت انتشارات موسسه: تهران ،عثماني امپراطوري سياست و قفقاز ،)1373 (ه،جمالگوگچ  - 

 قلى مصطفى يترجمه ،ايران در فاغنه ا استيالى ايام و صفويه يسلسله انقراض ،)1363 (الرنس لكهارت،  - 

  .مرواريد: تهران عماد،

  .كتاب دنياى: تهران يرت،ح ميرزا يترجمه ،ايران تاريخ ،)1362 (سرجان مالكم،  - 

  .اقبال: تهران ،نوزدهم قرن در انگليس و ايران سياسى روابط تاريخ ،)1353 (محمود محمود،  - 

 خارجه، امور وزارت: تهران ،رانياي خيتاري هاعهدنامه مجموعه ،)1350(ي غالمعل ،يمازندران ديوح  - 

�.130- 127 صص

 يموسسه: تهران ،مركزي آسياي از مناطقي با ايران روابط از اسنادي ،)1372 (خارجه امور وزارت  - 

  .خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ

 يمنطقه با ايران روابط از اسنادى ،)1372 (المللى بين و سياسى مطالعات دفتر امورخارجه وزارت  - 

  .تهران ،قفقاز

  .خيام: تهران ،ناصرى الصفاى ���� تاريخ ،)1339 (ميرزا رضاقلى هدايت،  - 

: تهران محدث، ميرهاشم و نوايى عبدالحسين يتحشيه و تصحيح ،التواريخ فهرس ،)1373 (---- -   - 

  .فرهنگى مطالعات و انسانى علوم پژوهشگاه

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: دولتشاهي،تهران اسماعيل ي،ترجمهنادرشاه زندگي ،]تابي [جونس هنوي،  - 

  هاروزنامه و هامجله .ج

  .ويس نشر: كامل يدوره: تهران ،]تايب [كاوه يروزنامه  - 

  .ارتشتاران بزرگ ستاد: تهران ،)1350 (تاريخي هايبررسي يمجله  - 

   اسناد .د
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