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ها در قفقاز و دست اندازي به آن و تقابل اين امر با سياست قاجارها و مطامع روس :چكيده

- ي اول جنگاي احياي مرزهاي تاريخي ايران در اين منطقه، سبب ساز آغاز دورهنخبگان ايراني بر

المللي، ضعف رانان ايراني از سياست بينخبري حكماين نبردها با بي. هاي ايران و روس گرديد

 شيعي از - قرارداد گلستان و جدايي بخش وسيعي از مناطق ايراني ها، بهنظامي و دخالت انگليسي

ي تبريز و عباس اما حكومت قاجار، به ويژه رجال دارالسلطنه. يني ايران منجر گرديدقلمرو سرزم

هاي ديپلماتيك خود را دانستند، تالشميرزا، كه خود را بازنده و فريب خورده در قرارداد گلستان مي

شكست ديپلماتيك در اين مسير، سبب . هاي از دست رفته آغاز نمودندگيري سرزمينبراي بازپس

ي جهادي روحانيان براي بازپس گيري ي انديشهوي آوري قاجارها به تالش نظامي با پشتوانهر

  .مناطق از دست رفته گرديد

ي دوم  تاريخي به تبيين علل و عوامل آغاز دوره- گيري از روش تحليليدر اين مقاله، با بهره  

بردها به دليل تالش آغاز اين ن. شودق پرداخته مي1241هاي ايران و روسيه در سال جنگ

ي گلستان قاجارها، به ويژه عباس ميرزا، براي بازپس گيري مناطق از دست رفته بر اساس معاهده

ها و لذا، فتحعلي شاه و عباس ميرزا، با دعوت روحانيان به ايران و گرفتن فتواي جهاد از آن. بود

 و نظامي نخبگان و مردم عادي دخالت مستقيم ايشان در نبردها، خواستند حمايت و پشتيباني مالي

ها دهي خود، به نبردشان عليه روسها به دست آورند و با فرماني ايران را در اين جنگجامعه

  .مشروعيت بخشند

  محمد مجاهداز، عباس ميرزا، فتحعلي شاه، ميرهاي ايران و روسيه، قفق جنگ :كليدي هايواژه
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Abstract: Rusians’ greeds in Caucasus and encroaching upon it and its confrontation with 

Qajar Iranian elites’ policy to revive Iran’s historical frontiers in the area‚ caused starting Iran 

- Rusia’s wars first period.Iranian rulers being ill - informed of international policy‚ military 

infirmity and the English interference‚ led to Goledtan Agreement and separation a larg part 

of Iranian - Shiite’s areas from Iran territory. But Qajar Govermment‚ specially dignitaries 

and Abbasmirza in Tabriz Court considered themselves the loser and beign deceived in 

Golestan Agreement‚ started their diplomatic efforts to take missed lands back. Diplomatic 

defeat in the way‚ caused Qajars turn to military endeavours by backing of the clerics’ 

crusading (jihadi) idea‚ to take the lost areas back. 

In this article‚ we‚ in an analytical - historical method, try to explanate the causes and 

reasons of starting Iran - Rusia’s second period wars in 1241 A.H. The wars started‚ because 

the Qajars‚ specially  Abbasmirza‚ tried to take missed‚ areas on the basis of Golestan 

Agreement‚ back. Therefore‚ fath - ali Shah and Abbasmirza tried to ontain the Iranian elites’ 

and common people’s fiscal - military supporting‚ by inviting the clergy to Iran and receiving 

them a crusade religious edict (fatwa) and their direct interfering in the wars and by their 

commanding give legitimacy to the wars against Rusians. 

Keywords: Iran - Rusia’s Wars‚ Caucasus‚ Abbasmirza‚ Fath -  ali Shah‚ Mir Mohammad Mojahed 
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  مقدمه

آغاز قرن سيزدهم هجري و تشكيل حكومت قاجار براساس مرزهاي تاريخي ايران زمين، 

 بر از بعد ديني، در اوايل اين قرن جريان اصولي. آيدنقطه عطفي در تاريخ ايران به شمار مي

ي د و اين مسئله سبب تثبيت جايگاه نهاد اجتهاد در ادارهگري در تشيع غلبه نمومكتب اخباري

 را به عنوان نائب عام امام غايبي شيعي گرديد و روحانيان موقعيت خودجامعه
)عج(

 در 

  .ي شيعه تثبيت نمودندجامعه

ي طوالني هرج و مرج و از بعد سياسي با تأسيس حكومت قاجار، ايران بعد از يك دوره

ديگربار در زير پرچم حكومتي واحد ) هجري1135(دنبال سقوط صفويان نابساماني سياسي به 

قاجارها خود را وارث صفويان . قرار گرفت، كه ادعاهاي شيعيانه و ايرانيت را توأمان داشت

دانستند و در اين راستا، به حمايت از تشيع و علماي آن اقدام در امر سلطنت بر ايران زمين مي

- ها نيز بهره آبشخور مشروعيتي كه صفويان برخوردار بودند، آننمودند و سعي كردند كه از

سطح گير خود، نتوانستند مشروعيتي همهاي پياما شاهان قاجار علي رغم تالش. مند گردند

  . صفويان در ايران براي خود به دست بياورند

گيري حكومت حكومت قاجار از نظر بسياري از روحانيان مشروعيت نداشت، اما شكل

- دين«سازي كرده و امنيت برقرار نموده بود و ادعاي عي قاجار كه ايران را از ياغيان پاكشي

ها از اين فرصت براي آن: توانست از نظر روحانيان ناديده گرفته شودداشت، نمي» ياري

قاجارها هم براي پركردن . ي علوم اسالمي استفاده نمودندگسترش مراكز ديني و توسعه

خود از همان ابتدا به روحانيان روي آوردند و تالش كردند حمايت و خألهاي مشروعيت 

گيري روابط نزديك ميان آقامحمد خان و اين روند سبب شكل. ها را به دست آورندتأييد آن

ي دوم هاي ايران و روسيه، به ويژه دورهجنگ. به ويژه فتحعلي شاه قاجار با روحانيان گرديد

برد اين نبردها، از ري روحانيان با دولت قاجار، در پيشو همكا) ق. ه1243 - 1241(آن 

  .نمودهاي همكاري نزديك ميان دو طرف است

هاي ايران و روسيه با شكست فاحش ايرانيان، منجر به تحميل قرارداد ي دوم جنگدوره

مورخان قاجاري از همان ابتدا براي اين كه دولت قاجار را از . تركمانچاي به ايران گرديد

ي فتواي جهاد را مسبب آغاز جنگ و ت اين شكست مبرا نمايند، روحانيان صادر كنندهتبعا

ي علل درباره. هاي شمال ارس معرفي نمودنددر نتيجه مسئول شكست و از دست رفتن سرزمين

اي صورت نپذيرفته است، و همين ي دوم جنگ با روسيه، پژوهش بايستهي آغاز دورهو نحوه
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  .اوي آن مسئله تشويق نمودمسئله ما را به واك

ي اهميت اين پژوهش در اين است كه با تبيين منابع، نيروها و شرايط شكل گيري دوره

گيري از روش هدف اصلي ما در اين پژوهش، با بهره. نمايددوم نبرد با روسيه را بررسي مي

ان قاجار و  تاريخي، روشن نمودن نقش فتحعلي شاه، عباس ميرزا، روحانيان، درباري- تحليلي

  . ي دوم جنگ هاي ايران و روسيه استروس و انگليس در آغاز دوره

  هاي ايران و روس  ي اول جنگدوره . 1

ي سريع آقامحمد خان به تفليس و ضميمه نمودن قفقاز به قلمرو ايران، در ها با حملهروس

- خلي قفقاز و بياما در اوايل حكومت فتحعلي شاه، تحوالت دا. موضع منفعالنه قرار گرفتند

تر نمود؛ لذا، آنان با جري» شمال ايران«ها را براي حمله به مداران ايران، روستدبيري سياست

ايرانيان هم به . روي دولت قاجار قرار گرفتندضميمه نمودن گرجستان و حمله به قفقاز، رو در

تر شدن نبرد، دربار طوالنيبا . ها برخاستنددهي عباس ميرزا نايب السلطنه به مقابله با آنفرمان

اند كرد كه سربازان و مردم ايران در اهداف قاجارها از اين نبرد ترديد كردهايران مشاهده مي

كه ها نيستند؛ پس براي اينو حاضر به همكاري نظامي و مالي براي دفاع در برابر روس

 آورند و جنگ با همكاري نزديك مردم و سركردگان نظامي و ايلي را در اين نبرد به دست

ها را، نه ي روستبديل نمايند و حمله» اسالم با كفر«روسيه را از  نبرد نظامي به نبرد عقيدتي 

ي حمله به قلمرو قاجارها، بلكه يورش به قلمرو اسالم شيعي و براي از بين بردن اسالم و اشاعه

ها به  نبرد خود  از طريق آنكفر وانمود كنند، در صدد گرفتن فتاواي جهادي از علما برآمدند تا

  . با روسيه مشروعيت دهند

دانستند، ولي روحانيان و علماي طراز اول اين دوره، اگرچه حكومت قاجار را مشروع نمي

هاي اسالمي بودند، و از سويي در خود نيز شرايط الزم براي چون شاهد از دست رفتن سرزمين

ديدند؛ لذا، به درخواست شاه و عباس ها را نميتشكيل حكومت و لشكركشي عليه روس

ها نوشتند و به دست قاجارها ميرزا پاسخ مثبت دادند و رسائل و فتاوايي براي مقابله با روس

.سپردند
1

ده سپاه اسالم  در اين رسائل، روحانيان از جانب خود، فتحعلي شاه را به عنوان فرمان

اتي براي اخذ مال از مردم براي مقابله با ها معرفي كردند و به وي اختياربراي مقابله با روس
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.ها دادندروس
1

   

البته اين اقدام روحانيان را نبايد به معني مشروعيت بخشي به حكومت قاجارها تلقي نمود، 

ي مشروعيت قاجارها به عنوان سرچشمه» نقش عالمان«گذاري بر بلكه اين عمل به معني صحه

.بود» بر طبق نيابت عامه«
2

هاي زيادي كه عباس ميرزا و ميرزا عيسي قائم مقام ش علي رغم تال

- ي مقابله با روسفراهاني در كار تدوين اين فتاوا انجام دادند، ولي با تغيير رويكرد شاه به نحوه

ها و تمايل وي به همكاري با فرانسه و بعد انگليس در جنگ با روس، كار انتشار اين فتاوا 

معلق ماند؛
3

ها با انعقاد هاي ايران و روس به وساطت انگليسيول جنگي او سرانجام، دوره 

ق و واگذاري اياالت و شهرهاي  قراباغ، گنجه، شكي، . ه1228ي گلستان درسال عهدنامه

.ها پايان يافتشروان، قبه، دربند، باكو و قسمتي از تالش به روس
4

  

  تالش براي استرداد مناطق از دست رفته . 2

. ناميد» قرارداد متاركه«كه بتوان يك عهدنامه دانست، بايد تر از آني گلستان را بيشمعاهده

ي قرارداد، و نماينده و سردار روسي منعقدكننده» رتيشچوف«در جريان مذاكرات آن، 

ي صلح بود، براي پايان دادن به اين نبردها و فراهم سرگوراوزلي، وزيرمختار انگليس كه واسطه

ي هايي از مناطقي را كه بر اساس عهدنامهدند، كه تزار قسمتآوردن شرايط مذاكره، متعهد ش

.گلستان از ايران جدا شده است، دوباره مسترد خواهد داشت

5

ي  بر اين اساس بود كه در فاصله

، تمام 1241ي گلستان تا شروع دور دوم جنگ با روسيه در سال  سال، از انعقاد عهدنامه13

ها براي بازگرداندن تمام يا قسمتي از مناطق تصرف  با روستالش دربار تهران و تبريز، مذاكره

خان ايلچي در مأموريتي كه بعد از ابوالحسندر اين مسير، ميرزا . ها بودشده توسط روس

التماس دارم كه از وفور «: اي به وي نوشت كهي گلستان به دربار تزار داشت، در نامهعهدنامه

ظم در خصوص بخشش نمودن بعضي واليات ايران شفقت و مرحمت مشهور آن شاهنشاه اع

ايلچي در . »كه از براي سركار آن پادشاه اعظم هيچ فايده و مصرفي به غير از نقصان ندارد
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ي بازگرداندن اياالت اشاره ي خود، باز به قول و قرارهاي سرگوراوزلي در بارهي نامهادامه

اتور اعظم اين دولتخواه را خاطر جمعي دايم اوقات از مراتب مرحمت و شفقت ايمپر«: كندمي

نمود كه از مرحمت و سخاوت ايمپراتور اعظم و اميدواري مي داد و بسيار اظهار و بيان مي

.»بعضي واليات بخشش خواهد شد
1

   

 ق صورت. ه1231ميرزا ابوالحسن خان در همان مدت اقامت در روسيه، در تاريخ ربيع االول 

ي روسيه نمود، كه مرزهاي طرفين به طور قديم وزيرخارجههاي دولت ايران را تدرخواست

سخاوت امپراطوري متوقع است كه واليات مذكور را «تر مشخص گردد و دولت ايران از دقيق

 گرجستان و داغستان متعلق«ي مناطق را مسترد دارد، تواند همهو اگر دولت روسيه نمي» رد نمايد

 ؛ و در آخر وي متذكر شده كه دولت ايران» را رد نمايندبه دولت عليه روسيه بود مابقي واليات

.ها، غرامت جنگي  به روسيه بپردازدحاضر است در صورت استرداد سرزمين
2

  

 هارا به روس) اكثريت سني مذهب(نشين و داغستان دولت ايران حاضر بود گرجستان مسيحي

ها دخالت اما روس. ودها نبهاي شيعي به روسواگذارد، ولي حاضر به واگذاري سرزمين

انگلستان را در اين مورد رد كردند و اظهار نمودند كه واليات متصرفي، به غير ازگنجه، به 

ها ژنرال يرملوف را ي تجديد نظر در مرزها آناند و دربارهميل خود اطاعت روسيه را پذيرفته

.مسئول كردند
3

   

دار قفقاز، در قامت ايلچي روسيه نخان از روسيه، يرملوف، فرمابعد از بازگشت ابوالحسن

گيري مناطق از هاي عباس ميرزا براي بازپساو در تبريز از تالش). ق. ه1332(به ايران آمد 

ي تالش وي براي ي نوين اطالع و اين امر را نشانهدست رفته و بازسازي ارتش خود به شيوه

ابط پنهاني با محمد علي ميرزا پس در موقع اقامت در تهران، رو. آغاز نبرد با روسيه دانست

. تر شاه، برقرار نمود و قول داد از حكومت وي بعد از مرگ پدرش حمايت كندپسر بزرگ

ي بدبيني و آشكار شدن دشمني بين طرفين گرديد و كار اطالع عباس ميرزا از اين امر، زمينه

.مذاكرات را با چالش مواجه گردانيد
4

  

هاي بعد نيروهاي ده به ايران رضايت نداد و در ساليرملوف به استرداد مناطق تصرف ش
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واقع در نزديكي ايروان، » آباران«و » بالغو«روس به فرمان وي، مناطقي از خاك ايران را در 

ي دو جنگ، مرتب در فاصله. ها را نمودندمتصرف شدند و نيز ادعاي تملك بر ديگر سرزمين

ها در رفت و آمد بودند كه با تضاد  سرزمينسفرايي از طرفين براي مذاكره در باب استرداد

عقايد يرملوف، دائر بر پس ندادن مناطق متصرفي، و تالش عباس ميرزا براي استرداد همه يا 

.ي مشخصي نرسيدها، به نتيجهقسمتي از اين سرزمين
1

  

  ي دوم جنگ با روسيهآغاز دوره  .3

ال و دين مردم مناطق اشغالي قفقاز، به ها به جان و مهايي دائر بر تجاوز روسبا رسيدن نامه

دست سيد محمد طباطبائي معروف به مجاهد، و حركت گروهي از روحانيان به ايران و 

اما بايد مشخص . هاي ايران و روسيه آغاز گرديدي دوم جنگها، دورهاعالن جهاد عليه روس

آيا .  به علما نوشتندهاييكرد كه چه كساني براي رهاندن مسلمانان از دست كفار روس نامه

علما فتواي جهاد خود را بعد از مشورت با شاه دادند؟ و آيا شاه و عباس ميرزا با فتواي جنگ، 

  ناگزير به اين سمت كشيده شدند؟

مير محمد » توسط علماي آن بالد به عرض«تعرض به ناموس مردم در گنجه و قره باغ 

.دانندها ميرساندن خبر تعرضات روسمجاهد رسيد، و حداقل مردم اين مناطق را مسئول 
2

 اما 

ها به گوش منابع ديگر نزديكان عباس ميرزا را محرك رساندن خبر تجاوزات روس

.اندسيدمحمد مجاهد دانسته
3

   

. دانندبرخي، شخص عباس ميرزا را محرك مردم قفقاز براي تظلم خواهي به دربار علما مي

عده اي از ] ...[ها ردن فتحعلي شاه به جنگ با روسعباس ميرزا نايب السلطنه براي وادار ك«

ها و به خصوص ژنرال يرملوف زائران عتبات عاليات را وادار كرده بود از ظلم و جور روس

ها، به مرحوم آقا سيد محمد مجاهد كه آن ايام رياست تامه مذهب شيعه را نسبت به مسلمان

.»شكايت نمايند] ...[داشت
4

طالب متناقض باال فهميد كه چه كسي مردم توان از م اگرچه نمي
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نگاري كنند، اما بررسي روند حوادثي كه منجر به مناطق اشغالي را وادار كرد كه با علما نامه

  .گر نقش عباس ميرزا در نامه نگاري به روحانيان بودآغاز جنگ با روسيه شد، بيان

جاهد، وي به همراه هاي مردم به سيدمحمدمگروهي معتقدند كه بعد از رسيدن نامه

.تعدادي از روحانيان عازم تهران گرديد
1

كنند كه سيد محمد  اما منابع معتبر ديگر ادعا مي

اي به دربار فتحعلي شاه، موضع وي را مجاهد، قبل از عزيمت به تهران، با فرستادن نماينده

.ي جهاد با روسيه خواستار شد؛ كه شاه هم جهاد را قبول كرددرباره
2

س گزارش  بر اسا

ي خود به شاه، يادآوري ي سياسي انگلستان در تهران، آقا سيد محمد مجاهد در نامهنماينده

عنوان رئيس مذهب شيعه بر او واجب است براي شاه ايران و هم به«كرده بود كه به عنوان 

فتحعلي شاه به وي نوشت كه خود به . »حفظ و حمايت از جان و حقوق مومنين قيام نمايد

 بيايد و رياست سپاهيان را برعهده بگيرد، كه برخالف انتظار شاه، وي قبول كرد، و شاه ايران

.ناچار به سمت جنگ كشيده شد
3

  

هايي به سيد محمد مجاهد در رأس گروهي از روحانيان از عتبات وارد ايران شد، و نامه

ابراين، اجتماع بن. ها را براي دعوت مردم به جهاد تشويق كردروحانيان ايراني نوشت و آن

در اين بين، . بزرگي از روحانيان در تهران تشكيل شد و شاه با لشكريانش عازم سلطانيه گرديد

. ي تزار روسيه وارد سلطانيه گرديد تا درباب شرايط صلح مذاكره نمايندفرستاده» منشيكف«

. ه شدندق وارد سلطاني. ه1241ي  ذي قعده17روحانيان هم به سركردگي مير محمدمجاهد در

اين جمله مجتهدين كه انجمن بودند فتوي راندند كه هركس از جهاد با روسيان باز نشيند از «

شاهنشاه ديندار و وليعهد دولت نيز سخنان . اطاعت يزدان سربرتافته، متابعت شيطان كرده باشد

.»ايشان را دستور داشت
4

.»شاه به خاطر رعايت شريعت رضا داد«: نويسد خاوري شيرازي مي
5

   

ي جهاد در ميان مردم و برخي معتقدند كه با آمدن روحانيان به ايران و گسترش انديشه

لشكريان، شاه هر تالشي كرد بر اين انديشه غلبه نمايد، موفق نگرديد؛ پس به ناچار براي 

جلوگيري از شورش مردم به رهبري روحانيان عليه خويش، جنگ با روسيه را به جنگ با 
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.دترجيح دا» ملت«
1

دانستند كه هر اقدام عليه دولت  بايد توجه نمود كه روحانيان به خوبي مي

 تنها كشور شيعي را برعهده داشت، كمك و مساعدتي بود ِقاجار كه در اين دوره حكومت

ها به حكم ضرورت عقلي هيچ پس آن. تر بر اراضي مسلميني بيشها در سلطهبراي روس

ها  به خطر اندازد و آن را در برابر حمالت خارجياقدامي كه بنيان حكومت قاجار را

ي شورش عوام براي جهاد و دادند و نظرات مورخان باال دربارهتضعيف نمايد، انجام نمي

احتمال قيام مردم با تحريك روحانيان عليه دولت قاجار، با توجه به اقتضائات آن دوره، دور 

  .كردنده آن اقدام نميي شيعه بود و روحانيان قطعاً باز مصلحت جامعه

متن دو نامه از عباس ميرزا و يك نامه از فتحعلي شاه در دست است كه موافقان و 

 1241ي اول به تاريخ رمضان نامه. كندها را از جهاد آشكار ميمخالفان جنگ و اهداف آن

  :ق از طرف عباس ميرزا به آصف الدوله نوشته شده است. ه

مي آيد يكي از نتايج ] روسيه[هم در اين وقت كه ايلچي ] مير محمد مجاهد[آمدن او «

باشد و ما هم مكرر اقبال بي زوال است چرا كه اگر چه، آنچه حاال منظور نظر همايون مي

ايم اقدام به كار بشود وجود او يكي از اسباب و اظهار و اصرار او و علماي اسالم عرض كرده

لتها عذر كلي است و اال ايلچي مي آيد سخن تازه در كار جهاد و غزا در نظر روسيه و همه دو

اند، باز اصرار او و ائمه داشته باشد كه مصلحت پذيرفتن آن بهتر از مصلحتي باشد كه حاال ديده

خالصه بحمداهللا تعالي آنچه شده و . توانند كردو علماي اسالم را اسباب منت كلي روسيه مي

.»باشدميمي شود همه تأييد بخت و اقبال شاهنشاهي 
2

   

ي ديگري كه باز بعد از اين نامه، عباس ميرزا به آصف الدوله نوشته، جزئيات در نامه

  :تري از اهداف خود آورده استبيش

چرا كه اگر صلح را . در اين وقت مفيد فايده كليه است] مجاهد[آمدن جناب معزي اليه «

او و شورش اهل اسالم، باز توان گذاشت كه با آمدن ها بر سر روسيه ميمضبوط كند منت

مصالحه را بر هم نزديم و اگر جنگ را شروع نماييد، حرف او اثر كلي خواهد كرد و وجود 

اند او به دربار همايون بينيم مردم تا شنيدهاو سبب شوق و شور مردم خواهد بود، چنانكه مي

باشد عزي اليه مي چون اين خاصيت از آمدن م...آيد، شوري عظيم در دلهاي مردم افتادهمي

صالح اين است كه ايشان دولت او را اعظم بسيار دهند و به قول عوام، هول عظيمي نكند و 

_____________________________________________________________________ 

   .7836 - 7832، صص 9، ج)1380(؛ هدايت 38 - 37، صص)1349(مستوفي انصاري    1

   .49- 48، صص)2537(قائم مقام فراهاني    2



 1390،  پاييز 10ي  سال سوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  46

رسد مالها با چاوش و علم استقبال كنند و همچنين از قدغن شود كه در راهها به هر شهر مي

گر اين عظم را ها به طريق خودشان استقبال نمايند كه ادارالخالفه مالها به اين وضع و شاهزاده

 براي مصلحت كار به او ندهند، نه در صورت صلح از نشنيدن حرف او منتي به روسيه مي توان

و آمدنش براي روسيه ] اي[نه در صورت جنگ، حرف او براي مردم خودمان مايه] گذاشت[

جناب معزي اليه مردي است مال و ضعيف و اسباب جاللش دو سر . باعث حرف خواهد بود

 باري تفنگ خوبي پر شده،.  فقيرند و عظم جلوه آن بسته به اين طورهاست كه بشودمال و سيد

.»نمايدچون طالع شاهنشاهي اسباب همه كارها را آماده نموده و مي. اگر خوب خالي بشود
1

  

آيد، كه به احتمال فراوان خود عباس ميرزا در دعوت كردن از مفاد اين دونامه بر مي

ي روسيه به هدف وي از اين كار اين بود، اگر نماينده. داشته استروحانيان به ايران دست 

ها تن دهد، به فرمان جهاد روحانيان وقعي هاي دولت ايران براي بازگرداندن سرزمينخواسته

ها صلح ننهند و از اين طريق بر دولت روسيه منت گذارندكه علي رغم خواست علما، با آن

برد مذاكرات و شايد براي تهديد روسيه به كار برده براي پيشاند و اجتماع مردم و علما نموده

ي روسيه شرايط ايران را قبول نكند، با تحريك روحانيان مردم به صحنه اما اگر نماينده. شود

و ميدان نبرد كشيده شوند و از اين فتواي جهاد، عباس ميرزا براي مشروعيت خويش در نبرد 

  .ي منابع كشور را در اختيار بگيردمهها بهره برداري نمايد و هبا روس

ي اين نامه در سوم ذي حجه. تري داردي فتحعلي شاه به عباس ميرزا صراحت بيشنامه

در هر مورد من «: ق، يعني چند هفته مانده به آغاز جنگ با روسيه، نوشته شده است. ه1241

د با رؤساي مذهبي باينجا شما مصلحت دانستيد آقا سيد محم. امقصد و نظر شما را انجام داده

. بسم اهللا من اينجا هستم. اند شما به من گفتيد به سلطانيه بيايمبسم اهللا آنها آمده. آورده شوند

شما وضع . امخواهيد من آوردهاگر پول بيشتري مي. شما پول مي خواستيد شما پول داشتيد

اگر . ي باشد صلح نمائيدكنيد صلح مصلحت ماگر فكر مي. دانيدسرحد و احوال امور را مي

چون مرا تا اينجا . خواهان جنگ هستيد آنرا شروع كنيد و مسئوليت آن را به گردن بگيريد

.»اماي ديگر بهانه نياور كه من همراهي نكردهكشانده
2

دهد كه دعوت  اين نامه نشان مي

اضر به اين كار  عباس ميرزا حِروحانيان به ايران به خواست عباس ميرزا بوده و شاه به اصرار

اي كه بعد از فتحعلي شاه در نامه. شده و اختيار جنگ و صلح را به وي واگذار نموده بود
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بعد از اين در فكر بر هم نزدن «كند كه قرارداد تركمانچاي نوشته است، به فرزندش توصيه مي

.»صلح با همسايگانش نباشد
1

  

شاه و عباس ميرزا با فتواي جهاد علما اند بر اساس آنچه در باال آمد، سخن كساني كه گفته

به اجبار به جهاد و جنگ كشانده شدند،
2

توانست تمام گناه از اما فتحعلي شاه نمي.  اشتباه است

قاجارها . هاي ايراني را بر اثر قراردادگلستان به گردن عباس ميرزا بيندازددست رفتن سرزمين

استاي اين سياست، آقامحمدخان رساندن در ر. هم داشتند» دين پناهي«و » ايرانيت«ادعاي 

مرزهاي ايران را به ثغور تاريخي ايران زمين، كه تقريباً منطبق با مرزهاي شيعه بود، از اهداف 

  . دانستخود مي

وي با  ترتيب دادن درباري . تر شدتظاهرات ايراني و شيعيانه در زمان فتحعلي شاه جدي

، نوشتن كتيبه به نام خود، گذاشتن تاج بر سر و پرزرق و برق و گردآوري شعرا به دور خود

از كاركردها و وظايف شاهنشاه ايراني، كه . غيره، خواست دربار باستاني ايران را احيا نمايد

اما . اشاره كرد» ياري و حفظ مرزهادين«توان به فتحعلي شاه ادعاي آن را داشت، براي نمونه مي

زيرا براساس .  فتحعلي شاه را به شدت زير سؤال بردها، ادعاهايها به روسواگذاري سرزمين

درآمده بود و مسلمانان آن » هااجنبي«قرارداد گلستان، قسمت اعظمي از ايران زمين به تصرف 

. خود را نداشتند» جان و مال و دين و ناموس«گرفتار، و اختيار » كفره روس«مناطق در دست 

كرد كه ايجاب مي» پادشاه شيعه و دين پناهي«و » پادشاه ايران«ي وي به عنوان پس وظيفه

  .هاي از دست رفته را به خاك ايران شيعي بازگرداندسرزمين

هاي از دست رفته بر شك پس گرفتن سرزمينهدف عباس ميرزا از آغاز اين جنگ بي

زادگان مخالف وي، او را مسئول آن ي گلستان بود كه مردم و به ويژه شاهاساس معاهده

.نددانست مي
3

اين قرارداد . دانستي گلستان ميي بزرگ معاهده عباس ميرزا خود را بازنده

ي ي ضعف ايران در عرصهكه حاصل شكست نظامي ايران باشد، در نتيجهتر از اينبيش

ديپلماسي و ناآگاهي از شرايط بين الملل بود كه به دست اوزلي، وزير مختار انگلستان، به عباس 
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نگريست تر به عنوان قرارمتاركه ميعباس ميرزا به اين معاهده بيش.  شدميرزا و شاه تحميل

هاي مورد نظر را ها براي بازگرداندن سرزمينكه به وي فرصت الزم را براي مذاكره با روس

هاي از دست رفته بود و تنها خط قرمز عباس ميرزا و مشاورانش برگرداندن سرزمين. دادمي

.دادنددر اين صورت به صلح تن مي
1

 از سويي، شكست وي در عقد قرارداد گلستان در آينده 

توانست گيري اين مناطق مياو با بازپس. انداختموقعيت وي را به عنوان وليعهد، به خطر مي

  . ي سلطنت خود را تضمين نمايدآينده

  و يارانش معتقد بودند صلح دائمي با روسيه سبب كاهش اعتباربنا به نظر برخي، عباس ميرزا

ي سلطنت او گرديد، و اين امر براي آيندهزادگان ميعباس ميرزا  و تنزل وي به سطح ديگر شاه

.كردندخطرناك بود؛ پس به عمد حالت بحراني با روسيه را حفظ مي
2

 اما اين استدالل درست 

هاي دور چشم طمع به آن داشتند، هايي كه از زمانروسنيست؛ چون بازپس گيري قفقاز از 

توانست آن را به صلح به دست آورد، هرگز در پيروزي بزرگي بود كه عباس ميرزا، اگر مي

از سويي، افتادن بالد اسالم به دست . شد پذير نبود، وارد نميبينيجنگي كه عواقب آن پيش

توجهي روحانيان،  توانست با بيا بود، نمي، در جنگي كه مسئول آن عباس ميرز»كفار روس«

هاي ي دور اول جنگترين بازنده، مواجه گردد، عباس ميرزا بزرگ»نواب امام«به عنوان 

از همه ي براي از سرگيري نبرد با روسيه ي وآمد؛ پس انگيزهايران و روس به حساب مي

  .تر بودبيش

ه حسين خان سردار ايرواني و برادرش ي قفقاز، به ويژعباس ميرزا بعدها خوانين منطقه

.حسن خان، را عامل تحريك وي به جنگ دانست
3

شك خوانيني كه مناطق حكومتي  بي

ها كه به دور ي بسياري براي شروع جنگ داشتند و آنخود را از دست داده بودند، انگيزه

ها در اين  آنكردند؛ اما نقشعباس ميرزا جمع شده بودند، وي را به آغاز منازعه تحريك مي

ي روابط با روسيه و آغاز جنگ، با عباس ميرزا ميان تنها مشاوره بود و تصميم نهايي درباره

  .بود

برادران عباس . داليل روي آوردن عباس ميرزا به روحانيان براي اعالن جهاد متنوع بود

ش عهدي همواره در كارهايميرزا با وي اختالف داشتند و به علت انتخاب وي به ولي
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هاي اول كمك مؤثري به وي ننمودند و حتي در ها در جريان جنگآن. كردندكارشكني مي

.كردندهاي شاه به وي كارشكني ميراه ارسال كمك
1

شك، وقتي كه علما صريحاً بر  بي

نمودند، برادران عباس ميرزا ديگر دادند و مخالفان آن را كافر قلمداد ميوجوب جهاد فتوا مي

  . آشكارا در برابر وي كارشكني نمايند و تاحدي مجبور به همكاري با وي بودندتوانستندنمي

روي آوردن به روحانيان به عنوان نمايندگان واقعي ملت، براي اعالن جهاد، ريشه در 

 يدنبلي در جريان دوره. بحران مشروعيت و مقبوليت حكومت قاجار در بين مردم ايران داشت

 ي ظريفيس ميرزا از علما فتواي جهاد خواست، به فراست به نكتهاول جنگ با روسيه، كه عبا

در اين جنگ تنها مردم آذربايجان درگير بودند و مردم مناطق . كنددر اين مورد اشاره مي

از سويي، اين بحث در جريان بود كه اين همه تالش و . شنيدندرا ميديگر فقط صداي آن

 بارگاه الهي مثمر سعادتي و باعث ايثار رحمتي و در«كشتار براي چيست، و اين همه خسارت 

مغفرتي است، يا محض صيانت ملك يا مجرد دفاع يا رعايت سد رخنه بيگانه يا مخصوص به 

، و آيا اين »اهل آذربايجان يا غزا و جهادي است كه همه مسلمانان درين زحمت شركت دارند

ف و دستور ملكداري خسروان موافق شرع رسول اكرم است يا متعارف به قاعده عر«جنگ 

.»معظم و شيوه كسري و جم
2

  

تر مواقع دربرابر دانستند، بيشها را از خود بيگانه ميدر ايران، مردم كه حكومت

.كردندبيگانگان از دولت و كشور دفاع نمي
3

ي قاجار هم مردم دفاع از كشور را كار  در دوره

.دانستند، و نه خودقاجارها مي
4

 هاي روسها مردم آذربايجان كه در معرض حمله براي همين، تن

.ها اقدام كردندها به دفاع در برابر روسي اول جنگبودند، در دوره
5

 پس براي اين كه مردم 

 ايران در اين نبرد دولت قاجار را حمايت معنوي، نظامي و مالي بكنند، فتواي روحانيان براي

  براي نماياندن اين نبردها از حالت نبرد بيناين فتاوا. شرعي جلوه دادن نبردها ضروري بود
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از سويي، در صورت . ها، به مثابه جهاد في سبيل اهللا و جنگ اسالم و كفر بودقاجارها و روس

توانست از مردم ماليات جمع آوري نمايد، چون صدور فتاوي جهاد، دولت قاجار بهتر مي

زا اميدوار بود با بسيج نفرات و پس عباس مير. دولت نامشروع حق گردآوري خراج را نداشت

ي گلستان را بازپس هاي از دست رفته بر اساس معاهدهامكانات به كمك علما، بتواند سرزمين

  .گيرد

اند، ها را پذيرا شدهها خود اطاعت روسكه اياالت متصرفي آني اينها دربارهادعاي روس

ها  خيانت به ايران، خود را به روسزيرا بسياري از خوانين اين منطقه با. تا حدي درست بود

ها به روس، از هاي قفقاز با قاجارها و روي آوردن آنعدم صميميت خان. نزديك كردند

.داليل مهم شكست ايران در طي اين دو نبرد بود
1

 خيانت و جاسوسي به قدري بارز بود كه 

ها فتوا دادند كه  از آنها براي برخورد با اين افراد و جلوگيريي اول جنگروحانيان در دوره

از دين «كمك نمايد، » كفار«اگر از مسلمين كسي اسرار مسلمانان را به كفار برساند و به 

قتل «و » اند و مرتد فطري خواهند بود كه مرتد شرعاً واجب القتل استخارج] ...[محمدي 

.»مسلماني كه در تسخير ممالك اسالم با كفار همداستان شوند، جايز است
2

ا اين فتاوا هم  ام

توان به عدم  اين مسئله را مييريشه. ها گرددهاي مسلمان با روسنتوانست مانع همكاري خان

هاي قفقاز دانست كه اطاعت  از آن را به اطاعت از مشروعيت حكومت قاجار در بين خان

.ينددادند و اميدوار بودند از اين طريق استقالل داخلي خود را حفظ نمااين ترجيح مي
3

 در حالي 

شد و دست عباس ميرزا كه با فتواي جهاد، به هر حال، تا حدي جلوي اين اقدامات گرفته مي

  .گرديددر تنبيه مقصران باز مي

يكي از شرايط . ي زيادي براي همكاري در نبرد با روسيه داشتندروحانيان شيعي هم انگيزه

 كسي كه از سوي امام براي نظارت بر امام عادل يا«ي اماميه اين است كه جهاد توسط شيعه

.»امور مسلمانان نصب شده، مؤمنان را به جنگ فراخواند
4

 جريان روحانيان هم به عنوان 

ي صفويه به نحو عجيبي با مفهوم مرزهاي تاريخي تشيع، كه از دوره» ملي«رهبران ديني و 

 اسالمي قفقاز به - شيعي هاي توانستند نسبت به افتادن سرزمينايران عجين شده بودند، نمي
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ها، صلح با ي اول جنگي علما در دورهبراساس فتواي قاطبه. تفاوت باشندها بيدست روس

هاي مسلمين در دست آنان،  و زنان و مردان مسلمان در دست كفار، در صورتي كه سرزمين

.آنان گرفتار باشند، جايز نبود
1

نداشت و باطل ي گلستان از بعد ديني، مشروعيت  پس عهدنامه

  .شدمحسوب مي

روحانيان اين دوره، با توجه به اقتضائات سياسي، بنا را بر تعامل با فتحعلي شاه گذاشته 

ي بهتر جامعه و مقابله با كفار بودند، نه مقابله با وي؛ پس در بعد عملي با شاه براي اداره

ود كه حمايت از دين اسالم ي ديني خاما اين امر به معناي غفلت از وظيفه. كردندهمكاري مي

اي نبود كه از ديد ها به كفار روس مسئلهپس واگذاري سرزمين. و مسلمانان بود، نبود

و دولت قاجار دست نياز به سوي » مؤمنين«روحانيان موردغفلت باشد؛ لذا، هنگامي كه 

ين از سرزم» كفرة روس روسيه«روحانيان دراز كردند، ايشان با طيب خاطر براي راندن 

 .اسالمي تالش كردند

ها به داند و معتقد است كه انگليسيي انگلستان مينفيسي، آغاز اين جنگ را به دسيسه

 ي گلستان مرزها را به طور دقيق مشخص نكردند، تا ايران بار ديگر وارد جنگعمد در معاهده

ان و هندوستان با روسيه شود و نيرويش به تحليل رود و در نتيجه نتواند در مرزهاي افغانست

.براي انگلستان مزاحمتي ايجاد كند
2

نويسد گذارد و ميملك ساساني، پا را از اين فراتر مي خان

ها از موقوفات هندوستان در بغداد متنعم بود، مجاهد را كه سالها، ميرمحمدكه انگليسي

.»براي روشن كردن آتش جنگ مأمور ايران كردند«
3

  آمدن مير محمدمجاهد به دعوت

كرد و ي ديني خود عمل ميمسلمانان و دربار ايران بود و وي در انجام دادن اين كار به وظيفه

  . هانه به دستور انگليسي

ترين عاملي كه باعث جنگ شد، نه اختالفات جزئي مرزي، بلكه تالش از سويي، مهم

. ين قفقاز بودكم بخش مسلمان نشايران براي بازپس گرفتن تمام نقاط از دست رفته و يا دست

ي روسيه بر سياست دانستند كه ضعف و شكست دولت ايران و سيطرهها به خوبي ميانگليسي

 ها به خوبي از توان و نيروهاي طرفينانگليسي. ايران، خطري اساسي براي هندوستان خواهد بود

 ها مقاومتتواند در برابر روسدانستند كه ايران نميدرگير در جنگ آگاه بودند و به خوبي مي
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بيني ناپذير و ديدند كه نتايج پيشنمايد؛ پس دليلي براي كشاندن دربار ايران به جنگي نمي

از همين روي بود كه مكدونالد، وزير مختار . خطرناكي براي سياست انگلستان در برداشت

 يرانبيني كردند كه عواقب بدي براي اانگلستان، و مكنيل، با آغاز جنگ مخالفت نمودند و پيش

.كنددر بر خواهد داشت و موقعيت آن را به عنوان دولت حايل براي هند، تضعيف مي
1

   

.ها به آنچه از گلستان به دست آورده بودند، قانع بودندنظر نفيسي اشتباه است كه روس
2

 

ها در آن برهه به علت اشتغال به سياست اروپايي، تمايلي به جنگ نداشتند و اين امر را ولي آن

اما سياست . توان ارزيابي نمودها در مواجهه با حمالت ايرانيان ميي آنگيري اوليهافلاز غ

سرحد همان آب ارس «ها، به طوري كه قائم مقام بعد از اشغال تبريز نوشته است، اصلي آن

.»باشد كه سالها خواهش سرحدداران آن دولت در تحديد آن بوده است
3

ها  ولي اگر روس

هاي جزئي در مرزها، دل توانستند با گذشتدار در منطقه بودند، ميحاضر به صلح پاي

 عباس ميرزا را بركنار ِ مخالفِسردمداران ايران را به دست بياورند، يا دست كم يرملوف

  . نمايند

  نتيجه

هاي ايران و روسيه را بايد ريشه در مفاد قرارداد گلستان و ي دوم جنگعامل اصلي آغاز دوره

ي ايرانيان در اين عهدنامه فريفته.  هر كدام از طرفين معاهده از آن دانستتفسير متفاوت

ها قول دادند تزار هاي ايلچي انگليس و طرف روسي انعقاد كننده شدندكه به ايرانيوعده

لذا، عباس ميرزا و درباريان ايراني، . هايي از مناطق از دست رفته را باز خواهد دادبخش

دانستند كه با پايان بخشي به نبرد، به طرفين امكان مذاكره ي ميتاركهرا قرارداد م» گلستان«

در اين راستا، بعد از پايان جنگ، دربار ايران به . دادها را ميي مرزها و استرداد سرزميندرباره

ها و سردار روسي منعقد ي انگليسيطور مكرر سفرايي به روسيه فرستاد تا با يادآوري وعده

اد گلستان، زمينه را براي استرداد بخشي از مناطق از دست رفته، به ويژه نواحي ي قراردكننده

ها در تقابل با خواست حكومت قاجار، هرگز حاضر به باز روس. شيعه نشين، فراهم نمايند

هاي متصرفي نشدند و حتي بعضي از مناطقي را كه بر اساس قراردادگلستان پس دادن سرزمين
_____________________________________________________________________ 
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شاه، و به ويژه عباس ميرزا،كه خود را در نتيجه، فتحعلي. شغال نمودندمتعلق به ايران بود، ا

دانستند، و از دست رفتن مناطق مسلمان نشين قفقاز را ي گلستان ميي واقعي معاهدهبازنده

آوردند، زمينه را سبب كاهش مشروعيت خود در بين مردم و روحانيان ايران به حساب مي

  .اهم نمودندها فربراي نبردي ديگر با روس

كه نبرد فرارو را از سطح جنگ بين دربار ايران و روسيه عباس ميرزا و شاه، براي اين

باالتر ببرند و آن را نبرد عقيدتي اسالم عليه كفار قلمداد نمايند و حمايت كامل نخبگان و 

 به مردم عادي ايران را در بعد نظامي و مالي به دست آورند، در صدد كشاندن پاي روحانيان

ها در حق مردم و مسلمانان مناطق اشغالي، عاملي ظلم و اجحاف روس. ها بر آمدنداين جنگ

ي گيري از انديشهگيري از آن، روحانيان را در راستاي بهرهشد كه عباس ميرزا و شاه با بهره

ها را روحانيان شيعي هم كه افتادن قفقاز را به دست روس. جهادي به ايران دعوت كردند

دانستند، اين دعوت را پذيرا ب از بين رفتن اسالم در اين منطقه و تضعيف پادشاه شيعي ميموج

و لشكريان قاجار در سلطانيه و صدور فتواي جهاد عليه » غازيان«با اجتماع روحانيان، . شدند

ها در قفقاز را ي روحانيان، فتحعلي شاه دستور آغاز نبرد و حمله به روسها توسط قاطبهروس
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 سيستان هايزنبيل قلمرو در اسالم گسترش

  

محسن رحمتي

1

 

  

  

  

  

  

  

  

ي حكومت ي اعراب مسلمان بر ايران، بخش شرقي سيستان، در سايههمزمان با غلبه  :چكيده

.  سپاهيان مسلمان مقاومت كردندي بعد، در برابر حمالتها فتح نشد و اهالي آن جا تا دو سدهزنبيل

ي سوم هجري به صورت ي دوم سده و در نيمهم در اين منطقه نفوذ پيدا كرداما به تدريج، تعاليم اسال

  . دين غالب آن درآمد

هاي  تحليلي و از طريق به پرسش كشيدن داده- اين مقاله در صدد است با روش توصيفي  

  . تري ببخشدها وضوح بيشگسترش اسالم در قلمرو زنبيلي روند موجود، تا حد امكان به مسئله

ها به لحاظ نظامي در مقابل سپاهيان اسالم مقاومت دهد كه، اگر چه زنبيلاين مطالعه نشان مي  

كردند، اما به تدريج از طرق مختلف، همچون تبليغات ديني بازرگانان، غازيان، مراودات سياسي، و 

در آن ناحيه، تحت تأثير فرهنگ اسالمي قرار گرفتند و آخرين باالتر از همه، فعاليت خوارج 

  .  ها را نيز صفاريان در هم شكستندمقاومت نظامي آن

  زنبيل، سيستان، خوارج، گسترش اسالم، صفاريان  :كليدي هايواژه
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