
  تهاجم روسها و استیال بر شهر گنجه
 

    منصوریفيروز 
 هـای  سرزمین به روسیه دولت تجاوز و تهاجم آغاز هجری دهم قرن در گنجه شهر تصرف

 و داشـته  نقـش  آذربایجـان  اجتماعی و سیاسی امور در آنجا حوادث آمدهای پی و بوده، ایران
  . است بوده مؤثر

 سـال  در اسـتانبول،  بـه  شـیروان  از یـرزا م القاص فرار از بعد گنجه، تاریخی شهر حکومت
  1.شد مفوض قاجار زیاداوغلی سلطان شاهوردی به طهماسب شاه جانب از ق،. ه955

 بـوده  گنجـه  شهر اول، عباس شاه زمان در آذربایجان و قفقاز در عثمانیان فتوحات آخرین
 دکتـر . کـرد  مـی  حکومـت  شـهر  آن بـر  زیـاداوغلی  قاجـار  محمـدخان  موقـع  آن در که است

» گنجـه  فتح گنجینه «خطی کتاب و» سالنیکی تاریخ «از استفاده با اوغلو، کیرزی فخرالدین
  :دارد می اشعار حریمی، ابراهیم زاده رحیم نوشته

 محمـدخان  ق،. ه996 شـوال  هفـتم  در گنجه به عثمانی قشون آسای سیل هجوم واسطه به
 بـا  را همگی داشت، رعایا و اولوس و ایل چه هر نواحی، و قرای و گنجه شهر در زیاداوغلو، قاجار
 هـای  کنـاره  سـوی  بـه  کـرده  حمـل  مواشـی  و دواب به ارزاق، و اسباب و اموال و احشام و اغنام

 ورود از بعـد . نگذاشتند دشمن برای چیزی شهر، کامل تخلیه با و شدند، رهسپار ارس رودخانه
 قـشون  از زیـادی  عـده  و قرابـاغ  قزلباشـان  از هـزار  دههـا  ارس، هـای  کرانه به قاجار محمدخان

. بودنـد  گنجه متصرف عثمانیان به حمله تدارک در گنجه فراری حاکم فرماندهی به خان تخماق
 محمـدخان . فرسـتاد  ارس جانـب  بـه  سـریعĤ  را عثمانی قوای رسید، جعفرپاشا به چون خبر این

 ارسـبار  شـهر  سوی به شتابان ارس کرانه از گنجه اهالی با یافت، آگاهی عثمانیان یورش از چون
  2.شدند غرق آب در آنان از زیادی عده رودخانه، از عبور حین در و کردند فرار
  :نویسند می فلسفی نصراهللا شادروان

 اوغلـی  زیـاد  محمدخان بود، درآمده صلح در از عثمانی دولت با عباس شاه که 998 سال در
 مـوروثی  وطن از را ترکان ستد تا کردند محاصره را گنجه قلعه قراباغ، امیران از جمعی و قاجار
 نوشت ایشان به نامه ندهد عثمانی دربار دست به ای بهانه اینکه برای عباس شاه. کنند کوتاه خود

 را قراباغ ناچار امروز، که کرد گوشزد مخصوصĤ و. بدارند گنجه محاصره از دست که داد فرمان و
 آسانی به روزی باز خداوند خواست هب و رفت نخواهد میان از والیت این ولی دهیم، می ترکان به
  3.افتاد خواهد ما دست به



 نیروهـای  ق،. ه1015 صـفر  مـاه  در و کـرد  پیدا تحقق بعد سال 16 عباس شاه بینی پیش
  .شد گنجه و قراباغ حکمران دوباره زیاداوغلی محمدخان کردند، فتح را گنجه صفوی

 والـی  خـان  تهمـورث  با جنگ رد اینکه تا راند حکومت دیگر سال 9 اوغلو زیاد محمدخان
. گردیـد  تفـویض  خـان  محمدقلی خردسالش فرزند به وی مقام و شد کشته کاخت گرجستان

 حکومـت  صـفی  شـاه  زمان در قاجار زیاداوغلو خان قلی مرتضی برادرش خان، محمدقلی از بعد
 بـه  گنجه و قراباغ بیگلربیگی مقام. درگذشت 1074 سال در خان قلی مرتضی. داشت را گنجه

  4.شد عنایت اوغورلوخان اش برادرزاده

 شـاعری  پـرور،  رعیـت  و عـادل  حاکمی بر عالوه اوغورلوخان صفوی، سلیمان شاه زمان در
 کتابخانـه  در بیـت،  دویـست  و هزار چهار حدود در او فارسی دیوان. بود کمال صاحب و توانا

 دسـتور  بـه  گنجـوی  آقاکشی به محمدالمدعو نستعلیق خط به که است موجود قدس آستان
 وی تخلّـص . اسـت  شـده  استنـساخ  ،ق.ه1212 سـال  در) اش نـوه  (قاجار اوغلو زیاد جوادخان
  5.است کرده اختیار» مصاحب «تخلص سپس، بوده،» زیادی «نخست

 اینکـه  تـا  نشـست،  گنجـه  حکومت مسند بر زیاداوغلو خان شاهوردی اوغورلوخان، از بعد
 ابـراز  بـا  ق،. ه1218 سـال  در ایرانـی،  خانـدان  این حکمران آخرین قاجار، زیاداغلو جوادخان
  .کرد ایام جریده ثبت را خاندانش و خود نام و آفرید حماسه ذاتی شجاعت و مردانگی
 ای معاهده سامان، آن مردم حمایت و گرجستان محافظت بهانه به ها روس 1783 سال در

 را عهدنامـه  گلـستان ان بـا  تبـانی  از پس 1801 در ها روس. بستند گرجستان حاکم ایراکلی با
  .دادند قرار خود تملک در و کردند نظامی اشغال را گرجستان کرده نقض

 7 (1803 نـوامبر  22 در سیسیانوف ژنرال گرجستان، در روس قوای کامل استقرار از پس
 بـه  جوادخـان . شـد  گنجه شهر های دروازه و حومه وارد عظیم نیروهای با) ق. ه1218 شعبان
 دایـر  را روسـی  ژنرال درخواست دفعات به او. نداد راه شهر به را جمانمها و برخاست مدافعه

 دیـوار  پـای  در مـرا  جسد باید شما«: که داد پیغام آخر در و کرد، رد قلعه تحویل و تسلیم به
  ».شوید قلعه داخل بتوانید تا بکنید پاره پاره قلعه

 قلعـه  بـه  الـدینلو  شـمس  و شمکور نیروهای شدن متفرق و ارامنه خیانت اثر در جوادخان
 خون قطره آخرین تا میرزا، عباس وسیله به آذربایجان از قوا رسیدن امید به و برد، پناه شهر

 شـاه  فتحعلـی  و رسـید  دربـار  به او های نامه سلطانیه مĤثر نوشته بنابه. کرد مدافعه قلعه از



 راه، ورید و) مـاه  دی (سـرما  شـدید  فصل علت به ولی داشت، گسیل وی امداد به نیروهایی
 قلعـه  بـه  را خـود  کـه  چاپـار  غـالم  سـعیدبیک  مگر برسند، گنجه به نتوانستند اعزامی قوای

  6.بود رسانیده

 شـب  در. انداختنـد  مخـاطره  بـه  را مدافعان و مردم و بستند را شهر آب راه مهاجم، قوای
 ابـاغ قر های دروازه جانب از عظیم توپهای شلیک با ها روس رمضان، روز آخرین تاریک و سرد

 بامداد در و گرفتند آتش زیر دم سپیده تا داده قرار حمله مورد شرقĤ و غربĤ را شهر تفلیس، و
 و آغـشته  نفـت  بـه  را هـا  پارچـه  و نمدها شهر مردم. رسیدند قلعه قدمی 60 به فطر عید روز

 بعـدازظهر . کـرد  پیـدا  ادامـه  ظهر تا خونین جنگ. ریختند می ها روس سر بر و زدند می آتش
 بـرج  سه و نهادند قلعه دیوار به ها نردبان توپخانه، آتش حمایت در پورتیناکین ژنرال هاینیرو

 حـین  در. راندنـد  بیـرون  هـا  بـرج  این از را دشمنان یارانش و جوادخان ولی. گرفتند را حصار
 پـسر  آقـا  حسینقلی. شد مجروح هم جوادخان و درآمد ها روس اشغال به دیگر برج دو جنگ

 شمـشیر  بـا  خود و فرستاد دیگر موضع دفاع به را فرزندش او ولی آمد پدر ادامد به جوادخان
 جـان  مردانـه  سـرانجام  و کـرد  مدافعـه  و دلیری خون قطره آخرین تا ایستاده توپ سر آخته
  .شد شهید نیز فرزندش و سپرد

 روی بـه  را شـهر  هـای  دروازه و گرفتنـد  را گنجـه  قلعه ق،. ه1218 شوال دوم در ها روس
 ویـران  را مـساجد  و بردنـد  غـارت  بـه  را شـهر  دارایی نموده عام قتل را جمله و تند،بس مردم
  .کردند
 اکثرشـان  کـه  شـدند  اسـیر  نفر 000,18 و رسیده شهادت به نفر 000,7 گنجه فاجعه در
 بودند خردسال اطفال و مسن مردان و زنان بیشترشان که شهر اهالی از نفر 500. بودند زنان
 فرمـان  بـه . کردنـد  عام قتل مسجد در را آنها همه سیسیانوف دستور به. بردند پناه مسجد به

  8.کرد تغییر» پول الیزابت «به نیز شهر نام و شد تبدیل کلیسا به شهر بزرگ جامع وی،

 بـه  را کـرده  تحـصیل  مـردم  و خلق رهبران و روشنفکران گنجه، بر استیال از پس ها روس
 بـود  مـردم  احترام مورد و نامی شعرای از یکی عارف بیک مصطفی. کردند تبعید روسیه شرق
 سـاله،  سی نامی و عارف مرد این. بودند تبعیدشدگان جزو الدینلو شمس سلطان نصیب با که
  9.سپرد جان گمنامی و اضطراب و حسرت حال به بیگانه دیار در



 گجنـ  خاطره و بردند می سر به پریشانی نهایت در مردم گنجه، در ها روس استقرار از بعد
 کــه داشــتند آرزو خــود، مــصائب تــشریح ضــمن آنــان. کردنــد نمــی فرامــوش را جوادخــان

 از را مظلومـان  انتقـام  و نماید حمله شهر بدان بود ایران در که جوادخان فرزند اوغورلوخان
  10.بگیرد مهاجم ظالمان

 آن دادن دسـت  از و داشـت  خبـر  گنجـه  مردم های گرفتاری از موقع، آن در شاه فتحعلی
 اوایـل  در درمانـده،  مـردم  نجـات  برای. دانست می ناپذیر تحمل و ناگوار را تاریخی و آباد شهر
 حـاکم  همدستی. فرستاد آذربایجان به قشون نفر 000,30 با را میرزا عباس ق. ه1219 سال

 پیشروی مانع ایران، قوای با جنگ و ایروان و نخجوان به گنجه فاتح آمدن و ها روس با ایروان
 میـرزا  عبـاس  ق. ه1220 سـال  در که این تا کشید، طول یکسال و شد قفقاز به میرزا عباس
  .کرد گنجه تسخیر عزم و نموده قوا تجهیز

 رود کرانـه  در ایشپخدر قوای با برخورد از پس السلطنه نایب دنبلی، عبدالرزاق نوشته بنابه
 ادامـه  هآمـاد  و هسـاخت  مستقر شهر خارج در را ایران اردوی شهر، قلعه محاصره و گنجه ترتر
  :افتاد اتفاق ای حادثه موقع این در. شود می پیکار

 گنجـه  لمینمس میان در نداشت فروغی راستی از کاذب صبح مانند که خبری اثنا این در... 
 خبـر  ایـن . باشـد  می حرکت جناح در السلطنه نایب فرمان به شکوه ظفر اردوی: که یافت انتشار

 مرد از ایشان پیر و برنا و کبیر و صغیر الغفله علی کرد سرایت ریکدیگ به ایشان میان در اصل بی
  .رساندند اردو به را خود و آمدند بیرون شهر از حال پریشان و سراسیمه زن و

 سـرکار  شـترخانه  و قاطرخانـه  و اصـطبل  دواب بـر  را شـهر  اهـالی  بخـت  جـوان  شاهزاده... 
 روانـه  واال موکـب  مقدمـه  در کـرده  بار را آنها اثقال و احمال سوار، سپاه های اسب و مدار وسعت
 اقامت شهر فرسخی نیم در را شب و. نمودند است، واقع گنجه شهر چهارفرسخی در که شمکور
 مـسکن  از کـه  را گنجـه  اهالی برده تشریف شمکور منزل به و حرکت آنجا از دیگر روز. فرمودند
 بـه  منـزل  آن از و رسـانیدند،  هرهب و حصه بیدریغ مرحمت و عطا نوال از بودند کوچانیده مألوف
 اطفـال  و عیـال  و گنجـه  خـانوار  شـشهزار  پـنج  محافظت چون. ودندفرم اجالل نزول زکم منزل
 را آنهـا  تمامی ذاتی مرحمت و مروت فرط از لهذا داشت، تعذر نهایت ظفرنشان ویارد در ایشان

 آنجـا  از و ایـروان  نـه روا سو حسن راه از که فرمود قاجار خان محمدعلی و خان قلی پیر مصحوف
  11.فرمودند تبریز مأمور

 اهـالی  کـه  بـود  بـار  دومـین  این سال، 220 عرض در تاریخ، این تا اول عباس شاه زمان از
 از شـهر  ترک و تخلیه با و نپذیرفته را روس و عثمانی از فرمانبرداری و بیگانه حکومت گنجه



 و دربـدری  بـا  را ایـران  تابعیـت  و خـدمت  آورده، آذربایجـان  بـه  روی اموال، و دواب و انسان
  .پذیرند می دل و جان با پریشانی
  .نماید می تکمیل سان بدین گنجه پناهندگان درباره را خود گزارش قاجار مورخ

 گنجه اهالی چون: آنکه السلطنه نایب حراست و سیاست ضابطه و سطوت و بأس نتیجه از... 
 بـا  بـود  مقدور آن برگرفتن که اثقالی و الاحم حال پریشان و سراسیمه شد مرقوم که نحوی به

 مرتبـه  به ایشان اطفال و عیال و اموال محافظت در السلطنه نایب پیوستند، اردو به برداشته خود
 سـپاه  امـرای  از امیـری  و لـشکر  آحاد از احدی ملوکانه سیاست خوف از که فرمودند می اهتمام
. زر و سیم جای چه رساند آنها مایحتاج و اسباب به دست که نبود آن یارای و قدرت را ظفرپناه

 از یکی بود گنجه اهالی از یکی مال از و اشرفی هزار دو به مشحون که ممهوره کیسه جمله از و
 و مهـر  همـان  با باشد یافته تغییری کیسه مهر اینکه بدون بود، جسته جاه و عزّ با درگاه غالمان
 گـستر  معـدلت  خاقـان  تبریـز،  بـه  ایشان ورود زا بعد عالوه به. نمود صاحبش تسلیم آورده نشان
 ارسـال  ایـشان  انعـام  وجـه  در عسکر محمدقاضی مالملک صحابت به زر و سیم از خطیر مبلغی

 مـĤثر . (نمـود  تقـسیم  ایـشان  کبیـر  و صـغیر  به تبریز در آورده شاهی فرمان قرار از که فرمودند
  )156 ص سلطانیه

  .انجامید رفاه و رهائی به گنجه، پریشان و ستمدیده مردم افغان و ناله ترتیب، بدین
 محاربـه  در کـه  را بزچلـو  ایالت از ای عده میرزا، محمدعلی شاهزاده ق،. ه1224 سال در
 مـĤثر . (سـاخت  قاجـار  دولـت  مطیـع  و داد گوشـمال  بودنـد  شده گنجه خرابی باعث ها روس

ـ  گنجـه  و گوگجـه  بـه  میرزا عباس سال همین در و) 220 و 219 ص سلطانیه  لـشکر  ارهدوب
 کردند کوچ ارس های کرانه به قراباغ و شیروان شهرهای از بیشماری طوایف و ایالت و کشید،

 تاخـت  بـه  دفعـه  چنـدین  گنجـه،  اوغورلوخان... «: قاجاریه تاریخ نوشته به. یافتند نشیمن و
 ایـالت  از کـه  گنجـه  ایرماوی ایل نموده شمشیر طعمه سالدات از چندی رفته گنجه حدود
 مـĤثر (» .آمدنـد  نخجـوان  و شـرور  طرف به کوچیده بالکلیه بودند متمول بغایت و نجاآ معتبر

  )235 ص سلطانیه
 از کـرّات  بـه  گنجه، شعرای های منظومه و تاریخی منابع در که گنجه، بزچلو معروف ایل

 نـواحی  آن در چندسـالی  و شدند نامیده قراپاپاق ایروان، به کوچ از پس. است شده یاد آنها
 از ،»خـان  نقـی  «سرداری و ریاست به دولت دستور به مزبور اولوس و ایل سپس. ردندب سر به

. ه1237 سـال  از سلدوز محال. رفتند سلدوز به آنجا از و کرده کوچ سلماس به اواجیق طریق
  12.است شده قراپاپاق ایل نشیمنگاه بعد، به
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