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 /استاديار دانشگاه محقق اردبيلي

روسها از اواخر حکومت صفوي در فکر الحاق منطقة قفقاز به قلمرو سرزميني خود
بودند و بر اساس معاهدة گلستان ،به بخشي از خواستة خود رسيدند .تالش آنها براي
رساندن مرزهاي خود به رود ارس و کوشش جناحي از دربار ايران ـ که حول
عباسميرزا جمع شده بودند ـ براي بازپسگيري مناطق ازدسترفته و به ثمر
نرسيدن مذاکرات ،زمينهساز آغاز دورة دوم جنگهاي ايران و روسيه شد .جناح
عباسميرزا براي منفعل کردن گروه مخالف نبرد ،درصدد برآمد از طريق روحانيون
به اقدامات خود صبغة ديني ببخشد .روحانيون اصولي شيعه نيز که دفاع از کيان
اسالم و سلطان شيعه در برابر «کفار» را وظيفة ديني خود ميدانستند ،پاي در ميدان
نهادند که حاصل آن ،اعالم جهاد در برابر روسها و شرکت فعال در جبهههاي نبرد
بود .در آغاز جنگ ،با غافلگيري روسها و حاکم شدن روحية جهادي ،ايرانيان بهطور
موقت به پيروزيهايي دست يافتند؛ اما بهمرور با صفآرايي مجدد روسها و بروز
اختالف بين روحانيون و عباسميرزا و سستي فرماندهان ايراني در کار نبرد ،قشون
ايران در جبهههاي گوناگون متحمل شکست شد .با پيشروي بخشي از نيروهاي
روسي بهسمت تبريز ،برخي از نخبگان شهر به رياست ميرفتاح از روحانيون
سرشناس شهر ،که از حکومت قاجار ناراضي بودند ،بدون هيچ مقاومتي تبريز را به
روسها تسليم نمودند .در اين مقاله ،با بهرهگيري از روش تحليلي تاريخي ،نقش
روحانيون در آغاز نبرد با روسيه ،حضور عملي ايشان در صحنههاي نبرد ،و کارکرد
علما در تسليم تبريز و نتايج حاصل از آن تبيين ميگردد.
 :روحانيون ،دولت قاجار ،جهاد ،جنگهاي ايران و روس ،سيدمحمد
مجاهد ،ميرفتاح.



آغاز قرن سيزدهم هجري و تشکيل حکومت قاجار بر اثر تالشهاي آقامحمدخان
قاجار ،نقطة عطفي در تاريخ ايران بهشمار ميرود .از بُعد ديني ،در اوايل اين قرن،
اصوليها بر جريان اخباريگري در تشيع غلبه کردند .اين امر جايگاه نهاد اجتهاد را
در تشيع اماميه و موقعيت روحانيون را در جامعة شيعه بهعنوان نايبان عام امام
تثبيت کرد .از منظر سياسي نيز ايران پس از يک دورة طوالني هرج و
غايب
مرج و نابساماني سياسي و اقصادي ،دوباره در زير پرچم حکومتي واحد قرار گرفت.
شاهان قاجار کوشيدند از آبشخور مشروعيتي که صفويان برخوردار بودند ،آنها نيز
بهرهمند شوند؛ اما باوجود تالشهاي پيگيرشان نتوانستند مشروعيتي همسطح صفويان
در ايران بهدست آورند.
ميدانستند .اين امر مشروعيت و
صفويان خود را «سيد» و نايب امام زمان
اعتبار فراواني براي آنها به ارمغان آورد؛ مشروعيتي که حتي تا دورة قاجار ادامه
يافت .در فاصلة سقوط صفويه تا روي کار آمدن قاجارها ،بهسبب ظهور مدعيان
مختلف سلطنت در ايران و بروز جنگهاي داخلي پياپي براي کسب قدرت ،اعتبار
مقام «پادشاه» و قدسي بودن آن بهشدت متزلزل شد .قاجارها تنها ميتوانستند
ادعاي «ظل اهلل» بودن داشته باشند؛ ادعايي که هرگز در جامعه جدي گرفته نشد؛
زيرا از اواخر حکومت صفويه ،برخي از روحانيون مقام ظل اللهي پادشاهان را بهچالش
کشيده بودند.
به مجتهد جامعالشرايط تعلق
روحانيون معتقد بودند که نيابت عام امام غايب
دارد و پادشاه نميتواند در اينباره ادعايي داشته باشد .از همين روي ،حکومت قاجار
از ديد بسياري از آنان مشروعيت نداشت و شاهان قاجار تنها يکي از مقلدين
بيشمارشان در ايران محسوب ميشدند.
با اين حال ،شکلگيري حکومت شيعي قاجار که ايران را از ياغيان پاک ساخته
بود و ادعاي «دينياري» داشت ،نميتوانست از نظر روحانيون ناديده گرفته شود.
قاجارها نيز براي پرکردن خألهاي مشروعيت خود ،از همان ابتدا به روحانيون روي
آوردند و کوشيدند حمايت و تأييد آنها را بهدست آورند .اين روند ،سبب شکلگيري



روابط نزديک ميان آقامحمدخان و بهويژه فتحعليشاه قاجار با روحانيون شد .صدور
فتواي جهاد از سوي روحانيون براي مقابله با روسها در دورة دوم جنگهاي ايران و
روس (1421-1421ق) از نمودهاي همکاري ميان علماي شيعه با حکومت قاجار
است .شکست فاحش ايرانيان در اين دوره از جنگها ،قرارداد ترکمانچاي را بر
حکومت ايران تحميل کرد .مورخان قاجاري ،روحانيون صادرکنندة فتواي جهاد را
آغازگر جنگ و در نتيجه مسئول شکست و ازدست رفتن سرزمينهاي شمال رود
ارس معرفي کردند؛ اما واکاوي و تحليل اين منابع و اشارههاي منابع مستقل و
خارجي ،به ما در شناخت نقش روحانيون ،دربار تهران و دارالسلطنة تبريز در اين
نبردها ياري ميرساند .اين مقاله در پي پاسخگويي به سه پرسش اصلي است:
 .1روحانيون شيعي چه نقشي در آغاز دورة دوم جنگهاي ايران و روسيه
داشتند؟
 .4روحانيون در طول جنگ ،چه اقداماتي براي نبرد با روسها انجام دادند؟
 .1نقش ميرفتاح و ديگر روحانيون تبريز در تسليم اين شهر به روسها چه بود؟

روسها از اواخر حکومت صفويه ،بهويژه از دورة حکومت پطر کبير ،انديشة تصرف
قفقاز را در سر ميپروراندند؛ اما با تالشهاي نادرشاه افشار و مرگ پطر ،تالش آنها
بهطور موقت ناکام ماند .با اين حال ،طرح پطر کبير براي تسلط بر قفقاز و ديگر
سرزمينهاي ايراني ،در وصيتنامة منتسب به وي براي بازماندگانش باقي ماند .در
آن وصيت نامه اشاره شده بود که هندوستان مخزن ثروت عالم است و براي رسيدن
به آن ،بايد تمام موانع موجود را ازميان برد و با انحطاط و اضمحالل ايران ،بهسمت
خليج فارس و آبهاي گرم پيشروي کرد( .اميراحمديان ،1131 ،ص )161کاترين دوم
براي عملي ساختن وصيت منسوب به پطر کبير ـ که در آن رسيدن به آبهاي گرم
و تصرف منطقة قفقاز توصيه شده بود ـ درصدد تصرف قفقاز برآمد( .طالع،1131 ،
ص )1افزون بر آن ،پناهنده شدن مرتضي قليخان برادر آقامحمدخان به روسها
بههواي رسيدن به پادشاهي ،و ممانعت آقامحمدخان از فعاليتهاي تجاري روسها


در استرآباد ،از ديگر عوامل مهم توجه کاترين به قفقاز بود)Atkin, 1980, P.33( .

پيشروي روسها در قفقاز ،از سويي آنها را به هندوستانِ در تصرف انگليسيها
نزديکتر ميکرد .گرجستان ،از مهمترين ايالتهاي قفقاز بود که اغلب وابسته و
خراجگزار دربار ايران بود؛ اما بدرفتاري پادشاهان ايراني و تضاد مذهبي موجود ،آنها
را از ايران و حاکميت آن دور ساخت .در نتيجه ،همزمان با پيشرويهاي روسها در
قفقاز و بيتوجهي حکومت زنديه به حاکميت ايران در آن منطقه ،هراکليوس حکمران
گرجستان ،در شعبان سال 1111ق طي معاهدة گيورگيوسک ،خود را تحتالحماية
روسها درآورد( .تاجبخش ،1164 ،ص)11-14
آقامحمدخان براي رسيدن به پادشاهي ،در پي احياي قلمرو سرزميني ايران در
دورة صفويه برآمد؛ از اينرو ،به گرجستان حمله کرد و کشتار وسيعي در آنجا راه
انداخت؛ (رستمالحکما ،1131 ،ص )21اما قدرت نظامي و اداري در گرجستان ايجاد
نکرد .روسها در سال 1311م1411/ق الحاق گرجستان به قلمرو سرزميني خود را
اعالم کردند .اين امر ،محرکي مهم براي تصرف ديگر مناطق قفقاز و از سويي توجه
به هند بود .روسها براي تصرف قفقاز ،سياست کشاندن خانهاي منطقه بهسمت
خود را آغاز کردند .سيسيانف ،فرماندة روسها ،توانست خانهاي قراباغ ،شيروان و
شکي را به خود متمايل کند؛ اما جوادخان زياداوغلي در گنجه درخواستهاي آنها را
رد کرد؛ به همين دليل ،روسها به گنجه حمله کردند و او و فرزندانش را کشتند .با
تصرف گنجه ،اغلب خانهاي منطقه از ترس ،اطاعت روسها را پذيرفتند( .سه
ويتوخوسکي ،1131 ،ص )16از اين زمان (1413ق) و با اعزام عباسميرزا براي مقابله با
روسها ،دورة اول جنگهاي ايران و روسيه آغاز شد.
در دوران سلطنت فتحعليشاه ،شاهد افزايش قدرت روحانيون و دخالت گستردة
آنها در امور هستيم .روحانيون گروه بزرگي را شکل ميدادند؛ ولي يکپارچه و متحد
نبودند .در دوران فترت پس از سقوط صفويان ،علماي شيعه در عتبات تمرکز
داشتند و تا زمان ظهور آقامحمدباقر بهبهاني (1413-1122ق) فقه اخباري چيرگي
داشت؛ اما وي به اين سلطه پايان داد و تفکر مذهبي شيعه را در قالب اصولي و
وظايف مجتهد گسترش داد و تصوف را محدود ساخت( .تنکابني ،1131 ،ص)411



مباحثه و مناظره ميان اخباريان و اصوليان در دوران فتحعليشاه نيز ادامه يافت؛ ولي
در عتبات به شکست کامل اخباريان و پيروزي مجتهدين و رهبري جماعت توسط
ايشان انجاميد .در دورة فتحعليشاه ،نفوذ علما در دربار و امور گسترش يافت .در اين
دوره ،با توجه به گرايشهاي شديد مذهبي و همچنين نياز حکومت و روحانيت به
همديگر ،رابطهاي دوسويه ميان آن دو شکل گرفت .شاه بري جلب حمايت علما ،به
تزيين اماکن متبرکه و ساختن مساجد پرداخت و شيخاالسالمهايي را از ميان آنها
برگزيد .از اينرو ،بخشي از روحانيون وارد مناصب اداري شدند و از دولت مواجب
ميگرفتند؛ با اين حال ،اکثريت اين گروه مستقل بودند و دولت به خواستههاي ايشان
تن ميداد.
شاه در مناظرات و مباحث مذهبي وارد ميشد و پيرو مذهب اصولي بود.
فتحعليشاه در اين دوره شخصاً با تصوف مخالفت ميکرد( .الگار ،1161 ،ص)61
فتحعليشاه با اينکه گاه در تمايالت مذهبي تسامح نشان ميداد ،هرگز گروههاي
رقيب را بر اصوليان ترجيح نداد .در ماجراي سر اشپختر سيسيانف ،فرمانده روسي،
ميرزامحمد اخباري به شاه گفت« :من سر اشپختر را چهل روزه براي تو به تهران
حاضر ميسازم؛ مشروط به اينکه مذهب مجتهدين را منسوخ و متروک سازي و بن و
بيخ مجتهدين را قلع و قمع نمايي و مذهب اخباري را در بالد ايران رواج دهي».
فتحعليشاه قبول کرد .طبق پيشبيني محمد اخباري سر سيسيانف را در پايان روز
چهلم آوردند؛ اما شاه که از قدرت او ترسيده بود و تمايلي به مذهب اخباري نداشت،
دستور تبعيد او را صادر کرد( .تنکابني ،1131 ،ص )441روابط شاه با شيخاحمد احسايي،
بسيار بيشتر از اخباريان بود .او که پس از مدتها گشت و گذار ،به ايران وارد شده
بود ،با استقبال شاه مواجه شد؛ اما اين روابط ،به تيرگي روابط شاه با اصوليان
نينجاميد؛ بهويژه اينکه محمدکريمخان رشتي ،شاگرد احسايي ،بيشتر طريقة تقيه را
درپيش گرفت و پس از مرگ احسايي ،روابط شاه و وابستگانش با شاگردان وي قطع
شد( .تنکابني ،1131 ،ص /11-21الگار ،1161 ،ص )61بدين ترتيب ،روحانيون اصولي که
اغلب از تربيتيافتگان مالمحمدباقر بهبهاني بودند ،نفوذ زيادي در دربار فتحعليشاه
يافتند.



در جريان دورة اول جنگهاي ايران و روسيه ،دربار قاجار بهمرور ميديد که
سربازان و مردم ايران در اهداف قاجارها از اين نبرد ترديد ميکنند و حاضر به
همياري نظامي و مالي براي مدافعه در برابر روسها نيستند .پس براي اينکه همکاري
نزديک مردم و نخبگان نظامي و ايلي را در اين نبردها بهدست آورند و جنگ با
روسيه را از نبرد نظامي به نبرد عقيدتي «اسالم با کفر» تبديل نمايند و حملة روسها
را ،نه حمله به قلمرو قاجارها ،بلکه يورش به قلمرو اسالم شيعي براي از بين بردن
اسالم و اشاعة کفر وانمود کنند ،درصدد گرفتن فتاواي جهادي از علماي اصولي
برآمدند تا از طريق آنها به نبرد خود با روسيه مشروعيت دهند .روحانيون و علماي
طراز اول اين دوره ،اگرچه حکومت قاجار را مشروع نميدانستند ،ولي چون شاهد
ازدست رفتن سرزمينهاي اسالمي بودند ،و از سويي در خود نيز شرايط الزم براي
تشکيل حکومت و لشکرکشي در برابر روسها را نميديدند ،به درخواست فتحعليشاه
و عباسميرزا پاسخ مثبت دادند و رسايل و فتاوايي براي مقابله با روسها نوشتند و
بهدست قاجارها دادند( .زرگرينژاد )131-113 ،1111 ،روحانيون در اين رسايل
فتحعليشاه را از جانب خود بهعنوان فرمانده سپاه اسالم براي مقابله با روسها
معرفي کردند و به وي براي اخذ مال از مردم بهمنظور مقابله با روسها اختيار
دادند( .ر.ک :ميرزاعيسي فراهاني ،ص )1131اين اقدام روحانيون را نبايد مشروعيتبخشي
به حکومت قاجارها تلقي کرد ،بلکه بهمعناي صحهگذاري بر «نقش عالمان» بهمنزلة
سرچشمة مشروعيت قاجارها «بر طبق نيابت عامه» بود که علماي اصولي تأکيد
ويژهاي بر آن داشتند( .الگار ،1161 ،ص )21دورة اول جنگهاي ايران و روسيه
سرانجام با انعقاد عهدنامة گلستان در سال 1443ق و واگذاري اياالت و شهرهاي
قراباغ ،گنجه ،شکي ،شروان ،قبه ،دربند ،باکو و بخشي از طالش به روسها پايان
يافت( .ر.ک :هدايت ،1131 ،ج ،1ص)1613-1611

شروع دورة دوم جنگهاي ايران و روسيه را بايد در نگاه متفاوت ايرانيان به عهدنامة
گلستان دانست .معاهدة گلستان را بيش از آنکه بتوان يک عهدنامه دانست ،بايد
«قرارداد متارکه» ناميد .هنگام مذاکره بر سر مفاد آن ،رتيشچوف ،نماينده و سردار



روسي منعقدکنندة قرارداد ،و سرگوراوزلي ،وزيرمختار انگليس که واسطه صلح بود،
متعهد شدند تزار قسمتهايي از مناطقي را که بر اساس معاهدة گلستان از ايران جدا
شده بود ،دوباره مسترد کنند( .علوي شيرازي ،1161 ،ص /414نفيسي ،1122 ،ج ،4ص/31
تيموري ،1132 ،ج ،4ص )1111بر اين اساس ،در فاصلة سيزده ساله از انعقاد عهدنامة
گلستان تا آغاز دور دوم جنگها در سال 1421ق ،قاجارها تالشهاي گستردهاي
براي بازگرداندن دستکم بخشي از مناطق ازدسترفته انجام دادند( .علوي شيرازي،
 ،1161ص 131و  )461روسها با رد دخالت انگلستان در اين خصوص عنوان کردند
که واليات متصرفه ،به غير از گنجه ،به ميل خود اطاعت روسيه را پذيرفتهاند و
دربارة تجديدنظر در مرزها ،ژنرال يرملوف را مسئول کردند( .هدايت ،1131 ،ج،1
ص )1111در فاصلة دو جنگ ،بهطور مرتب سفرايي از طرفين براي مذاکره در زمينة
استرداد سرزمينها در رفتوآمد بودند؛ اما اين تالشها با تضاد عقايد يرملوف داير
بر پس ندادن مناطق متصرفي و تالش عباسميرزا براي استرداد همه يا بخشي از اين
سرزمينها ،به نتيجة مشخصي نرسيد( .قائممقام فراهاني ،4111 ،ص /11-11هدايت،1131 ،
ج ،1ص /1342-1341اسچرباتوف ،1111 ،ص)11

عباسميرزا و نزديکانش چون نتوانستند از طريق گفتوگو مناطق ازدسترفته را
پس بگيرند ،تصميم به جنگ گرفتند .هدف عباسميرزا از آغاز دورة دوم جنگها،
پس گرفتن سرزمينهاي ازدسترفته بود که مردم و بهويژه شاهزادگان مخالف ،او را
مسئول آن ميدانستند( .اسچرباتوف ،1111 ،ص /12نفيسي ،1122 ،ج ،4ص )6معاهدة
گلستان ،بيش از آنکه حاصل شکست نظامي ايران باشد ،حاصل ضعف ايران در
عرصة ديپلماسي و ناآگاهي از شرايط بينالملل بود که بهواسطة اوزلي ،وزير مختار
انگلستان ،به عباسميرزا و شاه تحميل شد .عباسميرزا به اين معاهده بهمثابه قرار
متارکه مينگريست که به وي فرصت الزم را براي مذاکره با روسها بهمنظور
بازگرداندن سرزمينها ميداد و همچنين اين فرصت را مييافت که با بازسازي قواي
نظامي خود ،دوباره در فکر جنگ باشد .او و مشاورانش تنها با بازگرداندن
سرزمينهاي ازدسترفته ،به صلح تن ميدادند( .قائممقام فراهاني ،4111 ،ص )11ازدست
رفتن سرزمينها ،موقعيت عباسميرزا بهعنوان وليعهد را تا حدي بهخطر انداخته
بود .وي با بازپسگيري اين مناطق ميتوانست آيندة سلطنت خود را تضمين کند.



عباسميرزا و يارانش ،براي اينکه شاه و جناح مخالف جنگ را هم با خود همراه
سازند ،پاي علما و روحانيون را نيز به ماجرا کشيدند .بدين منظور ،آنها عدهاي از
زايران عتبات را تحريک کردند از ظلم و جور روسها ،بهويژه ژنرال يرملوف بر
مسلمانان ،به سيدمحمد مجاهد شکايت کنند( .تيموري ،1132 ،ج ،1ص /116-111سپهر،
 ،1111ج ،1ص /161خاوري شيرازي ،1131 ،ج ،1ص)614

سيدمحمد مجاهد پس از دريافت نامههاي مردم و مشورت با شاه ،به همراه
تعدادي از روحانيون عازم تهران شد( .مستوفي انصاري ،1121 ،ص /11اعتضادالسلطنه،

 ،1111ص /111سپهر ،1111 ،ج ،1ص )162وي نامههايي به روحانيون ايران نوشت و از
آنها خواست مردم را به جهاد دعوت کنند .اجتماع بزرگي از روحانيون اصولي که
اغلب از شاگردان و تربيتيافتگان محمدباقر بهبهاني بودند ،در تهران تشکيل شد و
شاه با لشکريانش عازم سلطانيه گرديد .در اين بين ،فرستادة تزار به نام «منشيکف»
وارد سلطانيه شد تا در باب شرايط صلح مذاکره کنند .روحانيون هم در تاريخ هفدهم
ذيقعده 1421ق وارد سلطانيه شدند و «اين جمله مجتهدين که انجمن بودند ،فتوا
راندند که هرکس از جهاد با روسيان باز نشيند ،از اطاعت يزدان سربرتافته ،متابعت
شيطان کرده باشد .شاهنشاه ديندار و وليعهد دولت نيز سخنان ايشان را دستور
داشت»( .سپهر ،1111 ،ج ،1ص )161-162خاوري شيرازي مينويسد« :شاه بهخاطر
رعايت شريعت ،رضا داد»( .خاوري شيرازي ،1131 ،ج ،1ص )611برخي از منابع معتقدند
که با آمدن روحانيون به ايران و گسترش انديشة جهاد در ميان مردم و لشکريان،
شاه هرچه تالش کرد بر اين انديشه غلبه کند موفق نشد؛ پس ناچار براي جلوگيري
از شورش مردم به رهبري روحانيون ،جنگ با روسيه را به جنگ با «ملت» ترجيح
داد( .مستوفي انصاري ،1121 ،ص /13-11هدايت ،1131 ،ج ،1ص )1316-1314روحانيون
بهخوبي ميدانستند که هر اقدامي برضد قاجارها که حکومتِ تنها کشور شيعي را
برعهده داشتتند ،کمک به روسها در سلطة بيشتر بر اراضي مسلمين بود؛ پس آنها
به حکم ضرورت عقلي ،اقدامي که بنيان حکومت قاجار را بهخطر اندازد و آن را در
برابر حمالت خارجيها تضعيف کند ،انجام نميدادند .شورش عوام بر جهاد و احتمال
قيام مردم با تحريک روحانيون در برابر دولت قاجار با توجه به اقتضائات آن دوره،



دور از مصلحت جامعة شيعه بود و روحانيون به ضرورت عقلي به آن اقدام
نميکردند.
متن دو نامه از عباسميرزا و يک نامه از فتحعليشاه در دست است که موافقان و
مخالفان جنگ و اهداف آنها را از دعوت روحانيون آشکار ميکند .در نامة
عباسميرزا به آصفالدوله آمده است:
آمدن جناب معزياليه [مجاهد] در اين وقت ،مفيد فايدة کليه است؛ چراکه اگر
صلح را مضبوط کند ،منتها بر سر روسيه ميتوان گذاشت که با آمدن او و
شورش اهل اسالم ،باز مصالحه را بر هم نزديم؛ و اگر جنگ را شروع نماييد،
حرف او اثر کلي خواهد کرد و وجود او سبب شوق و شور مردم خواهد بود.
چنانکه ميبينيم ،مردم تا شنيدهاند او به دربار همايون ميآيد ،شوري عظيم در
دلهاي مردم افتاده [ ]...چون اين خاصيت از آمدن معزياليه ميباشد ،صالح
اين است که ايشان دولت او را اعظم بسيار دهند و به قول عوام ،هول عظيمي
نکند و قدغن شود که در راهها به هر شهر ميرسد ،مالها با چاوش و علم
استقبال کنند و همچنين از دارالخالفه مالها به اين وضع ،و شاهزادهها به طريق
خودشان استقبال نمايند که اگر اين عظم را براي مصلحت کار به او ندهند ،نه
در صورت صلح از نشنيدن حرف او منتي به روسيه ميتوان [گذاشت] ،نه در
صورت جنگ ،حرف او براي مردم خودمان مايه [اي] ،و آمدنش براي روسيه
باعث حرف خواهد بود .جناب معزياليه مردي است مال و ضعيف و اسباب
جاللش دو سر مال و سيد فقيرند و عظم جلوة آن ،بسته به اين طورهاست که
بشود .باري تفنگ خوبي پر شده ،اگر خوب خالي بشود؛ چون طالع شاهنشاهي
اسباب همة کارها را آماده نموده و مينمايد( .قائممقام فراهاني ،4111 ،ص)11-11

در نامة ديگر که به تاريخ رمضان 1421ق از طرف عباسميرزا به آصفالدوله
نوشته شده ،همان اهداف يادشده در نامة پيشين ،به شکل ديگري بيان شده است.
(همان ،ص )21-23اين دو نامه آشکار ميکنند که عباسميرزا روحانيون را به ايران
دعوت کرد و او عامل اصلي و محرک شروع جنگ با روسيه بود.
نامة فتحعليشاه به عباسميرزا صراحت بيشتري دارد .اين نامه در سوم ذيحجه
1421ق ،يعني چند هفته مانده به آغاز جنگ با روسيه ،نوشته شده است:


در هر مورد من قصد و نظر شما را انجام دادهام .شما مصلحت دانستيد آقا
سيدمحمد با رؤساي مذهبي به اينجا آورده شوند .بسماهلل ،آنها آمدهاند .شما به
من گفتيد به سلطانيه بيايم .بسماهلل ،من اينجا هستم .شما پول ميخواستيد []...
اگر پول بيشتري ميخواهيد ،من آوردهام .شما وضع سرحد و احوال امور را
ميدانيد .اگر فکر ميکنيد صلح مصلحت ميباشد ،صلح نماييد .اگر خواهان جنگ
هستيد ،آن را شروع کنيد و مسئوليت آن را به گردن بگيريد؛ چون مرا تا اينجا
کشاندهاي ،ديگر بهانه نياور که من همراهي نکردهام( .تيموري ،1132 ،ج،4
ص /1111گزارش ويالک به کنينگ)F.O60/27 .

فتحعليشاه در نامة ديگري که پس از معاهدة ترکمانچاي به عباسميرزا نوشته
است ،به فرزندش توصيه ميکند« :بعد از اين در فکر برهم نزدن صلح با
همسايگانش نباشد»( .قائممقام فراهاني ،1111 ،ص )112پس اين سخن که شاه و
عباسميرزا با فتواي جهاد علما بهاجبار به جهاد و جنگ کشانده شدند (اعتضادالسلطنه،
 ،1111ص /111جهانگيرميرزا ،1132 ،ص /11-41بجنوردي ،1112 ،ص /111مستوفي انصاري،
 ،1121ص /13خورموجي ،1161 ،ص /13تنکابني ،1134 ،ص /161نجمي ،1112 ،ص/131-132

گريبايدوف ،4116 ،ص )11اشتباه است .مخالفت اولية شاه با نبرد ،بيشتر در خاطرة
شکست در دورة اول جنگها و ترس از تکرار آن ريشه داشت .از کارکردها و
وظايف شاهنشاه ايراني که فتحعليشاه ادعاي آن را داشت ،براي نمونه ميتوان به
«دينياري و حفظ مرزها» اشاره کرد؛ اما واگذاري سرزمينها به روسها ،ادعاهاي
فتحعليشاه را بهشدت زير سؤال ميبرد؛ زيرا بر اساس معاهدة گلستان ،بخش اعظمي
از ايرانزمين به تصرف «اجنبيها» درآمده بود و مسلمانان آن منطقه در دست
«کفرة روس» گرفتار شدند و اختيار «جان و مال و دين و ناموس» خود را نداشتند.
پس وظيفة وي بهعنوان «پادشاه ايران» و «پادشاه شيعه و دينپناهي» ايجاب ميکرد
که سرزمينهاي ازدسترفته را به خاک ايران شيعي بازگرداند.
عباسميرزا بعدها خوانين منطقه ،بهويژه حسينخان سردار ايرواني و برادرش
حسنخان را عامل تحريک وي به جنگ دانست( .گريبايدوف ،4116 ،ص )66بيشک
خوانيني که مناطق حکومتي خود را ازدست داده بودند ،انگيزة بسياري براي شروع
جنگ داشتند و آنها که دور عباسميرزا جمع شده بودند ،وي را به آغاز منازعه



تحريک ميکردند؛ اما نقش آنها در اين ميان ،تنها مشاوره بود و تصميم نهايي دربارة
روابط با روسيه و آغاز جنگ ،با عباسميرزا بود.
روي آوردن عباسميرزا به روحانيون براي اعالم جهاد همانند دورة اول اين
جنگها ،داليل گستردهاي داشت .برادران عباسميرزا به دليل انتخاب وي به
وليعهدي ،با او اختالف داشتند و همواره در کارهايش کارشکني ميکردند .آنها در
جريان جنگهاي اول ،کمک موثري به وي نرساندند و حتي در راه ارسال کمکهاي
شاه به وي کارشکني ميکردند( .دروويل ،1111 ،ص /123دوگاردان ،1164 ،ص/111
مستوفي ،1136 ،ج ،1ص /11-21نفيسي ،1161 ،ج ،1ص )11بيشک وقتي علما صريحاً بر
وجوب جهاد فتوا ميدادند و مخالفان آن را کافر قلمداد ميکردند ،برادران
عباسميرزا ديگر نميتوانستند آشکارا در برابر وي کارشکني کنند و تاحدي مجبور به
همکاري با وي بودند .از سويي ،عباسميرزا با کشاندن پاي روحانيون به جهاد با
روسها ،مخالفان جنگ با روسيه را در حالت انفعال قرار ميداد.
در ايران ،مردم حکومتها را از خود بيگانه ميدانستند؛ در نتيجه ،بيشتر مواقع در
برابر بيگانگان از دولت و کشور دفاع نميکردند( .کاتوزيان ،1131 ،ص )44در دورة
قاجار نيز مردم دفاع از کشور را وظيفة قاجارها ميدانستند ،نه خود( .دوگوبينو،1161 ،
ص )412از همين روي ،در دورة اول جنگها ،بيشتر مردم آذربايجان که خطر روسها
را بهتر احساس ميکردند ،به دفاع در برابر آنها پرداختند( .نادرميرزا ،1114 ،ص)424
پس براي جلب حمايت معنوي ،نظامي و مالي همة مردم ايران از دولت قاجار در اين
نبرد ،فتواي روحانيون براي شرعي جلوه دادن نبردها ضرورري بود .اين فتاوا ،براي
تغيير نگرش مردم به اين نبردها از درگيري ميان قاجارها و روسها به جهاد
فيسبيلاهلل و جنگ اسالم و کفر بود .از سوي ديگر ،در صورت صدور فتواي جهاد،
دولت قاجار بهتر ميتوانست از مردم ماليات بگيرد؛ چون دولت نامشروع حق
گردآوري آن را نداشت .پس عباسميرزا اميدوار بود با بسيج نفرات و امکانات
بهکمک علما ،بتواند سرزمينهاي ازدسترفته بر اساس معاهدة گلستان را پس
بگيرد.
روحانيون شيعي هم انگيزة زيادي براي همکاري در نبرد با روسيه و اعالم جهاد
داشتند .اگر امام غايب باشد و «استيذان از او ممکن نباشد ،واجب است بر مجتهدين



قيام بر اين کار [جهاد]؛ واجب است تقديم افضل مجتهدين يا مأذون از جانب او []...؛
واجب است مردم را اطاعت ايشان؛ و هرکه مخالفت ايشان کند ،مخالفت امام
عليهالسالم کرده»( .رجبي و پوراميد ،1132 ،ج ،1ص )11-16تثبيت جايگاه نهاد اجتهاد و
بهرهگيري روحانيون اصولي از ظرفيت اجتهادي ،سبب شد که آنان در شرايطي مانند
جنگهاي ايران و روسيه ،بنا بر مقتضيات زمانه ،اگرچه حق حکومت را از آن نايب
امام غايب (عجلاهلل تعالي فرجهالشريف) از طبقة روحانيون ميدانستند ،اما به فتحعليشاه از
جانب خود اجازة اقدام به جهاد براي دفاع از کيان اسالمي بدهند .روحانيون بهعنوان
رهبران ديني و «ملي» تشيع ،که از دورة صفويه بهگونهاي عجيب با مفهوم مرزهاي
تاريخي ايران عجين شده بود ،نميتوانستند دربارة افتادن سرزمينهاي شيعي ـ
اسالمي قفقاز بهدست روسها بيتفاوت باشند .بر اساس فتواي قاطبة علما در دورة
اول جنگها ،صلح با کفار در صورتي که سرزمينهاي مسلمين در اختيار آنها و زنان
و مردان مسلمان در دست آنان گرفتار باشند ،جايز نبود؛ (ميرزاعيسي فراهاني ،بيتا،
ص )11پس عهدنامة گلستان از بُعد ديني مشروعيتي نداشت و باطل بود .روحانيون
اين دوره ،با توجه به اقتضائات سياسي ،بنا را بر تعامل با فتحعليشاه گذاشته بودند،
نه مقابله با وي .پس در بُعد عملي ،با شاه براي ادارة بهتر جامعه و مقابله با کفار
همکاري ميکردند؛ اما اين بهمعناي غفلت از وظيفة ديني حمايت از دين اسالم و
مسلمانان نبود .بنابراين ،واگذاري سرزمينها به «کفار» روس ،امري نبود که از ديد
روحانيون پنهان مانده باشد .در نتيجه ،هنگامي که «مؤمنين» و عباسميرزا دست نياز
بهسوي روحانيون دراز کردند ،ايشان با طيب خاطر براي راندن «کفرة روس روسيَه»
از سرزمين اسالمي تالش کردند.
سياست انگلستان در قبال ايران ،بهويژه در زمينة جنگهاي ايران و روسيه ،تابعي
از نگاه آنها به حفظ هندوستان و سياست اروپايي ايشان ،و روابط آنها با روسيه و
ديگر دولتهاي اروپايي بود .هرگونه تحولي در روابط آنها با روسيه و تغيير مناسبات
در اروپا ،بر سياست آنها در ايران ،بهويژه در قبال جنگ ايران و روسيه هم تأثيرگذار
بود .انگليسيها در جنگهاي ايران و روس ،هرگاه به دوستي با روسيه و همراهي اين
کشور در اروپا نياز داشتند ايران را در برابر روسها تنها ميگذاشتند و همة تعهدات
خود را در برابر ايران زير پا مينهادند؛ اما هرگاه که روسها در برابرشان قرار



ميگرفتند ،قاجارها را براي جنگ با روسيه و مشغول ساختن روسها در قفقازيه
تشويق ميکردند ،تا هم روسها را از توجه به سياست اروپايي تا حدي منحرف کنند
و هم جلوي نزديکي آنها به هندوستان را بگيرند .درباريان ايراني هم غافل از سياست
انگلستان ،همواره روي حمايت آنها حساب ميکردند و هربار تاوان اين اعتماد خود را
ميپرداختند .نفيسي معتقد است که انگليسيها بهعمد در معاهدة گلستان مرزها را
بهطور دقيق مشخص نکردند تا ايران بار ديگر وارد جنگ با روسيه شود؛ براي اينکه
نيرويش تحليل برود و نتواند در مرزهاي افغانستان و هندوستان براي انگلستان
مزاحمتي ايجاد کند( .نفيسي ،1161 ،ج ،1ص )414خانملک ساساني پا را از اين فراتر
ميگذارد و مينويسد :انگليسيها ميرمحمد مجاهد را که سالها از موقوفات
هندوستان در بغداد متنعم بود «براي روشن کردن آتش جنگ مأمور ايران کردند».
(ساساني ،بيتا ،ص )13مجاهد به دعوت دربار به ايران آمد و در انجام اين کار به
وظيفة ديني خود عمل ميکرد ،نه خواست انگلستان.
همچنين مهمترين عامل جنگ ،نه اختالفات جزئي مرزي آنگونه که نفيسي
ميگويد ،بلکه تالش ايران براي بازپسگيري تمام نقاط ازدسترفته يا دستکم
بخش مسلماننشين قفقاز بود( .خاوري شيرازي ،1131 ،ج ،1ص /611سپهر ،1111 ،ج،1
ص /166تيموري ،1132 ،ج ،4ص )1111معاهدة سري دولت انگليس با روسيه بر سر
قضاياي شرق ،بهويژه دربارة ايران و عثماني در اوايل سال  1421هجري (1346م)
روسها را مختار نمود که هر اقدامي بخواهند در ممالک شرقي انجام دهند ،که يکي
از نتايج آن جنگ ايران و روسيه بود( .محمود ،1113 ،ج ،1ص )411در اين هنگام ،دوک
ولينگتون رئيسالوزراي انگليس بود .او معاهدة سري را با دولت روسيه امضا کرد و
به جلوگيري از تجاوزات روسها راضي نبود .سياست آنها اين بود که ايران و عثماني
بهدست روسها ضعيف و ناتوان شوند تا بهراحتي بتوانند در حال ضعف بر آنها غلبه
کنند؛ پس دولت روس براي تضعيف ايران و عثماني برانگيخته شده بود .اين سياست
را مسترکانينگ وزير خارجة انگليس باوجود مخالفت بسياري از سياسيون اين کشور
پيش برد( .محمود ،1113 ،ص /411نوائي ،1111 ،ج ،4ص)421
از سويي ،انگليسيها که از توسعه و پيشرفت روسها در ايران بيمناک بودند و
منافع خود را در افغانستان و هندوستان در خطر ميديدند ،بيميل نبودند که ايرانيان



جلوي روسها را بگيرند؛ از اينرو ،زمينه را براي آعاز دوبارة نبرد فراهم ميکردند.
(مهدوي ،1131 ،ص /414-411اميراحمديان ،1131 ،ص )163انگليسيها از سوي ديگر
خواهان آن بودند که ايران بهدست روسها تضعيف شود تا توان الزم را براي
رسيدن به افغانستان ،بهمثابه دروازة هندوستان نداشته باشد( .نوائي ،1111 ،ج،4
ص )421بدين ترتيب ،جنگ ايران و روسيه موافق سياست آنها بود تا اين دو کشور را
که خطري براي هندوستان بودند ،به جان هم بيندازند؛ اما بعد که قاجارها شکست
خوردند و تبريز به اشغال روسها درآمد و احتمال لشکرکشي آنها به تهران ميرفت،
مکدونالد وزير مختار انگلستان از تصرف ايران و نزديکي روسها به هندوستان
بيمناک شد و با درخواست وي فتحعليشاه حاضر به صلح با روسيه شد و مکدونالد
واسطة اين صلح گرديد( .اميراحمديان ،1131 ،ص)114
از بزرگان دربار ايران ،اهلليارخان آصفالدوله و عبداهللخان امينالدوله موافق
جنگ و ميرزاابوالحسنخان ايلچي و ميرزاعبدالوهاب معتمدالدوله نشاط مخالف جنگ
بودند که اين دو با تهديد علما و ترس از تکفير ساکت شدند( .خاوري شيرازي،1131 ،
ج ،1ص /611فسائي ،1134 ،ج ،1ص /424جهانگيرميرزا ،1132 ،ص )11از اين صفبندي هم
ميتوان به اين نتيجه رسيد که انگليسيها موافق جنگ بودند؛ چراکه آصفالدوله و
امينالدوله از سرسپردگان دولت انگليس بودند( .نوائي ،1111 ،ج ،4ص)424
خانهاي قفقاز در طول دو دورة جنگ بين ايران و روسيه ،بهدنبال منافع خود و
کسب استقالل بودند .هرگاه سياست و صحنة جنگها بهنفع روسها بود ،آنها
بهسمت سياست روسيه کشيده ميشدند و هرگاه ايرانيان پيروز بودند ،به سمت ايران
متمايل ميشدند .آنان در اين تغيير سياستها بهدنبال منافع خود و حفظ حالت
استقالل و حکومت در قلمروهاي موروثي خود بودند .در اين بين ،بايد حسينقليخان
بادکوبهاي حاکم باکو ،جوادخان زياداوغلي حاکم گنجه و حسينخان سردار ايرواني را
استثنا کرد که همواره از ايران و حکومت قاجار حمايت کردند( .زيادخان،1131 ،
ص /44-41جوانشير قرهباغي ،1132 ،ص /141قدسي ،1134 ،ص )421ابراهيمخان جوانشير
حاکم قرهباغ ،اگرچه ابتدا به روسها متمايل بود و در سال 1311م قرارداد «کورک
چاي» را امضا کرد و تحتالحمايه روسها شد ،اما بعداً با تمايل به ايران ،بهدست


روسها کشته شد( .جوانشير قرهباغي ،1132 ،ص 142و  /141قدسي ،1134 ،ص 413و )421

سليمخان حاکم شکي نيز اگرچه قرارداد کورکچاي را با روسها امضا کرد و تحت
حمايت آنها قرار گرفت و از آنها در جنگ با ايران حمايت ميکرد ،اما پس از آنکه
ابراهيمخان جوانشير بهدست روسها کشته شد ،برضد روسها اقدام کرد و به دربار
ايران پناهنده شد( .فاتح ،1132 ،ص)111-111
روسها در آن برهة زماني به دليل اشتغال به سياست اروپايي ،تمايلي به جنگ
نداشتند؛ غافلگيري اولية آنها از حمالت ايرانيان بيانگر آن است؛ اما اين نظر اشتباه
است که آنها به آنچه بر اساس معاهدة گلستان بهدست آورده بودند ،قانع بودند.
(نفيسي ،1122 ،ج ،4ص )11-13سياست اصلي آنها بهگونهاي که قائممقام پس از اشغال
تبريز نوشته است« ،سرحد همان آب ارس باشد که سالها خواهش سرحدداران آن
دولت در تحديد آن بوده است»( .قائممقام فراهاني ،1113 ،ص )414دلمشغولي تزار
روس به سياست اروپايي ،آنها را از توجه به مرزهاي ايران باز ميداشت .در اين
راستا ،آنها يرملوف فرمانرواي ققفاز را مسئول روابط با ايران کردند؛ ولي اگر روسها
حاضر به صلح پايدار در منطقه بودند ،ميتوانستند با گذشتهايي در مرزها ،دل
ايرانيان را بهدست آورند يا دستکم يرملوفِ مخالف عباسميرزا را برکنار کنند.

با اجتماع روحانيون و لشکريان در سلطانيه و صدور فتواي جهاد ،فتحعليشاه به سفير
روسيه که پيشنهاد جديدي براي واگذاري سرزمينها نداشت ،دستور به بازگشت داد
و فرمان حمله به روسها را صادر کرد( .قاضيها ،1131 ،ص )12-11برخالف دورة اول
جنگها که علما تنها به نوشتن رسايل جهادي بسنده کردند ،در اين دوره روحانيون
حاضر در سلطانيه به رياست سيدمحمد مجاهد عازم آذربايجان شدند تا در جنگ
شرکت کنند( .سپهر ،1111 ،ج ،1ص /166جهانگيرميرزا ،1132 ،ص )12تعداد زيادي از
مردم ايران ،بهويژه درآذربايجان ،با شنيدن فتواي روحانيون گرد ايشان جمع شده،
عازم جهاد گرديدند( .واتسن ،1121 ،ص /121فسائي ،1134 ،ج ،1ص )141پيروزيهاي
اولية قشون ايران خيرهکننده بود؛ بهگونهاي که بيشتر مناطقي که روسها از ايران



گرفته بودند« ،به دالوري سپاه و تحريض مجتهدين دينپناه ضميمة ممالک محروسه
شد»( .فسائي ،1134 ،ج ،1ص )111عباسميرزا همراه روحانيون مشغول محاصرة شوشي
بود که گنجه بهدست روسها افتاد .پس عباسميرزا «به فتواي علما تمامت سپاه را
برداشته ،به جانب گنجه شتافت» و در نزديکي اين شهر به نبرد پرداخت( .فسائي،
 ،1134ج ،1ص )111در اين جنگ ،عباسميرزا که ميديد توپخانة روسها قسمتي از
قواي آذربايجان را که فرماندهي آن در دست پسرانش بود ،به توپ بستهاند ،دستور
داد تا پسرانش از صحنة نبرد خارج شوند .لشکرياني که شاهد فرار فرماندهان خود
بودند ،دست از مبارزه برداشتند و از صحنة نبرد گريختند« .لشکر آذربايجاني از
کنارة گنجه تا رود ارس را در يک روز و يک شب راندند و عاليجنابان مجتهدين و
علما که ماية اين جنگ بودند و حضور داشتند ،بيشتر از همه خود را به ساحل نجات
رسانيدند»( .فسائي ،1134 ،ج ،1ص)111
اعتضادالسلطنه ،روحانيون را عامل اصلي فرار قواي ايراني ميداند؛ چون نبرد
گنجه شدت گرفت و «طالبان جهاد» در آن شرکت داشتند« ،آنها که کين روس را
اصل دين ميدانستند و ميسراييدند و اقتلوهم حيث وجدتموهم ،چون آنچه خواستند
نتوانستند ،جملگي متفقالقول گفتند :الفرار ممّا ال يطاق من سنن المرسلين؛ در حال
افتان و خيزان گريزان شدند و روسيه را مضمون اين بيت ورد زبان (شعر)
شيخ تشريف ببر بزم شراب است اينجا دامنت تر نشود ،عالم آب است اينجا»
(اعتضادالسلطنه ،1111 ،ص)111

اشتباه استراتژيک عباسميرزا سبب شد لشکر ايران که «غازيان» هم در بين آنها
بودند ،ازهم بپاشد و فرار کنند .بديهي است که روحانيون و داوطلبان از آموختههاي
نظامي الزم برخوردار نبودند و نميتوان از ايشان انتظار داشت که در صحنة نبرد
ازخودگذشتگي کنند؛ بلکه اين وظيفة فرماندهان قشون از جمله عباسميرزا بود که با
سازماندهي بهتر ،از اين نيروها استفاده کنند؛ اما او با سوءسياست سبب شکست و
فرار قواي تحت فرمان پسرانش شد.
پس از اين شکست و با اختالفاتي که بين او و ديگر روحانيون بروز کرد،
سيدمحمد مجاهد در تبريز اقامت گزيد تا به جبهههاي نبرد نزديک باشد .در تبريز



گروهي بناي بدرفتاري با سيدمحمد مجاهد را گذاشتند« .يکي از جهات آنکه ،سيدي
جليلالقدر از خطباي تبريز در جنگ گنجه کشته شده بود و جماعتي ديگر از
مجاهدين در آنجا از جان گذشته بودند؛ و چون عوام تبريز جناب آقا سيدمحمد را
مباشر جنگ و شکست عهد مصالحه با روسيه ميدانستند و در خيال آزار وي
بودند»؛ اما شاه به ديدار وي رفت و از وي استمالت نمود و در نتيجه ،مردم دست از
سر او برداشتند .به دنبال ترک تبريز توسط شاه ،ميرمحمد هم «از تبريز بهعزم
عتبات عاليات حرکت فرموده و درين راه به مرض اسهال مبتال گشته ،وفات نموده،
به روضة رضوان خراميد»( .فسائي ،1134 ،ج ،1ص )114تنکابني مينويسد که پس از
شکست مسلمانان« ،آن جناب به قزوين معاودت فرمود .اين مرحله ماية فتح لسان
منافقين و رجوع ضَعَفة مسلمين از اعتقاد به جناب ايشان و قلّت احترام سلطان
گشت؛ و آن جناب از حزن و اندوه ،چنانچه سجية آبا و اجداد آن جناب بود ،مريض
شد و در همان سفر وفات کرد»( .تنکابني ،1134 ،ص )161مدرس تبريزي هم به
بيالتفاتي شاه در حق سيدمحمد مجاهد اشاره ميکند« :لکن عاقبت بهاقتضاي تقدير
ازلي ،سلطان ايران بدان مرام مقدس موفق نگرديد .ناچار آن رسوخ و خلوص عقيده
که در باب سيد داشتي ،فتور يافت .سيد نيز با دلي پرمالل که از اقوال ناشايست و
افعال نابايست آن جماعت بيخبر از اسرار غيبيه الهيه داشته ،در قزوين اقامت کرد
تا در اوايل سال هزار و دويست و چهل و دوم در همانجا وفات يافت»( .مدرس تبريزي،
 ،1112ج ،1ص)211

علت بروز اختالف و نقار بين فتحعليشاه و سيدمحمد مجاهد به روشني بيان
نشده است .الگار بازگشت ميرمحمد مجاهد از صحنههاي نبرد را بهعلت بروز
اختالف ميان عباسميرزا و وي ميداند و در ادامه ميافزايد« :شاه و عباسميرزا مايل
بودند از رفعت مقام او بکاهند» (الگار ،1161 ،ص )112-111تا مبادا پيروزيهاي سپاه
ايران به نام علما نوشته شود .از سوي ديگر ،در شکست نيروهاي ايران در گنجه،
منابع نزديک به دربار قاجار ميکوشند روحانيون را عامل شکست و فرار قشون ايران
معرفي کنند تا بدين ترتيب ،نقش روحانيون در نبرد ،منفي و بهضرر ايران تفسير



گردد و تالش ميشود تا با برانگيختن عوامل دربار برضد روحانيون ،آنها هرچه
بيشتر از صحنههاي جنگ دور شوند تا اگر پيروزي براي ايران حاصل شد ،مبادا به
نام روحانيون نوشته شود و آنها قهرمانان جنگ معرفي گردند .فتحعليشاه و
عباسميرزا بودند که «عوام» را تحريک ميکردند که به آزار و اذيت سيد بپردازند
و بيالتفاتي شاه به وي هم در اين راستا بود .مالمحمدتقي برغاني از همراهان
ميرمحمد مجاهد در جهاد ،در جواب شاه که از وي علت شکست از روسها را
پرسيده بود ،گفت« :شاهزاده نايبالسلطنه در دعواي اول [آغاز نبرد] ،چون قصد
قربت داشت ،بر لشکر روس غالب آمد و در جنگ دوم ،چون ايشان مشوب بود ،فلذا
مغلوب شدند»( .تنکابني ،1131 ،ص )11اين گفته هم بياعتنايي عباسميرزا به ميرمحمد
مجاهد را آشکار ميکند .شاه و عباسميرزا که از اقبال عمومي مردم به روحانيون
وحشتزده شده بودند ،با اين اقدامات قصد داشتند روحانيون را از سياست و دخالت
در امور کشور دور کنند و بين مردم و روحانيت فاصله بيندازند .حضور آنها در
جنگ با روسيه ،مبيّن اقتدار اين قشر در امور سياسي و پايگاه گستردة آنها در بين
مردم بود .روحانيون شيعي ،اگرچه از گذشته در حوزة نظري سياست فعاليت
گستردهاي داشتند و در نگاشتههاي خود بهطور گسترده به سياست و مشروعيت
حکومت ميپرداختند ،اما دورة دوم جنگهاي ايران و روسيه عرصهاي بود که
روحانيون شانس خود را در حوزة عملي سياست نيز در ترازوي سنجش و ارزيابي
قرار دهند .اقبال عمومي مردم ايران به فتاواي جهادي روحانيون و استقبال گستردة
آنان از اين فتاوا ،در واقع پايگاه مردمي گستردة روحانيون را نشان ميداد .اين پايگاه
ميتوانست پشتوانهاي براي دخالت عملي روحانيون در سطوح مختلف سياست باشد
و از سوي ديگر قدرت چانهزني روحانيون در برابر دولت را افزايش ميداد .گويا در
اين جنگها بود که روحانيون به پايگاه وسيع مردمي و قدرت خود پي بردند و اين
زنگ خطري بزرگ براي حکومت قاجار بود و آنها را واداشت تا در روابط خود با
روحانيون تجديد نظر کنند .تجربة اين جنگ ،در آيندة سياسي ايران تأثيري فزاينده
داشت.



هنوز دو سال از آغاز نبرد با روسيه نگذشته بود که لشکريان ايراني با سوءتدبير
فرماندهان خود ،خيانت بعضي از خانها ،خسّت شاه و عدم حمايت جدي وي از
عباسميرزا ،شکست خوردند و به اين سوي ارس رانده شدند .يک فوج از قشون
روسيه به فرماندهي اريستوف ،با خيانت خانهاي مرند از رود ارس گذشت و روانة
تبريز شد( .سپهر ،1111 ،ج ،1ص /136-131کرزن ،1164 ،ج ،1ص)112
با نزديکي روسها به تبريز« ،ميرفتاحنام ،ولد ناخلف جناب مجتهدالزماني حاجي
ميرزا يوسف تبريزي ،که جواني کبوترباز در سلک رنود حيلتساز و عاقّ والد
سعادت انباز و بعد از پدر بهجاي او پيشنماز بود ،مردم شهر را به اطاعت روسيه اغوا
نمود و بر رئوس منابر ،زبان به دعاي دوام دولت ايمپراطور روس برگشود .اوباش و
الواط شهر را در روز ورود روسيه به صوفيان ،به اخراج حفظه قلعه و نهب اموال
ايشان جري کرد و آن جمع را بهسبب غوغاي عام ،بر حفظه مسلط آورد» .در اين
ميان ،تالش آصفالدوله براي آرام کردن شرايط بهجايي نرسيد و مردم کساني از
اهل قلعه را که قصد شليک توپ بهطرف روسيان داشتند ،از قلعه بهزير انداختند.
(خاوري شيرازي ،1131 ،ج ،4ص )661-611چون روسها به نزديکي شهر تبريز رسيدند،
ميرفتاح با مردم شهر به استقبال ايشان رفت .روسها در ربيعالثاني 1421ق وارد
تبريز شدند و مردم آصفالدوله را که مسئول دفاع از شهر بود ،دستگير کردند و به
روسها سپردند( .سپهر ،1111 ،ج ،1ص /131-136کرزن ،1164 ،ج ،1ص /664اعتماد
السلطنه ،1161 ،ج ،1ص /1111فسائي ،1134 ،ج ،1ص /111اعتضادالسلطنه ،1111 ،ص)111

هدايت معتقد است که وقتي اريستوف در مرند بود« ،اعاظم و اعيان تبريز» وي را به
شهر دعوت کردند و با نزديکي وي به تبريز ،ميرفتاح با «کل اهالي شهر» دروازة
شهر را شکستند و آقاميرفتاح «و عموم اعيان شهر» به استقبال وي شتافتند( .هدايت،
 ،1131ج)1311-1363 ،1

منابع قاجاري بدون ريشهيابي علت استقبال مردم تبريز از روسها ،تحريک
ميرفتاح «خائن» را عامل آن ميدانند .هدايت ،گماشتن آصفالدوله به حکومت تبريز
و مازندرانيها به حراست از شهر و خستگي از جنگهاي طوالني را عامل ناراحتي و



اقدام مردم شهر تبريز ميداند( .همان ،ص )1363-1361سوءرفتار آصفالدوله با مردم
تبريز ،از عوامل ناراحتي مردم تبريز از حکومت قاجار بود و نقش مهمي در تسليم
تبريز داشت( .نفيسي ،1122 ،ج ،4ص )111کِلي معتقد است که مردم تبريز با فتواي
ميرفتاح که «معتقد بود مقاومت باعث بههدر رفتن غيرضروري جان مسلمانان
ميشود ،سر از اطاعت برتافتند» و در مسير لشکر روس ،قربانيان زيادي «بهنشانة
نذري صلح و آشتي همه جا بهچشم ميخورد»( .کلي ،1131 ،ص )134ميرفتاح ،افزون
بر آنکه معتقد بود با وجود شکست قشون ايران ،مقاومت بيفايده است ،دربارة
بيدادگريها و تاراجگريهاي قاجارها ،بر منبر سخن ميگفت .افزون بر اين ،او
بههمراه «عدة کثيري از روحانيون» و با گروههايي از مردم شهر» به استقبال روسها
رفت( .نفيسي ،1122 ،ج ،4ص )124تسليم تبريز به روسها توسط ميرفتاح و ديگران،
نوعي اعتراض در برابر بيدادگريها و تاراجهاي قاجارها بود .بسياري از مردم تبريز
در توانايي و قدرت حکومت قاجار براي دفاع از آنها در صورت رويارويي آنها با
روسها و اجازه ندادن آنها براي ورود به شهر ،شک و ترديد جدي داشتند و مقاومت
را باعث ازبين رفتن جان و مال خود ميدانستند؛ با اين حال ،در همان برهة حساس،
برخي از روحانيون مردم را به مقاومت دعوت ميکردند؛ اما سخن اين گروه با
استقبال مردم مواجه نشد .از اين رو ،ناگزير شهر را ترک گفتند تا در زير بيرق کفر
نباشند( .الگار ،1161 ،ص)116
در بسياري از موارد ديده شده است که مردم ايران در برابر تهاجم خارجي
مقاوت چنداني از خود نشان ندادهاند و گاه هنگامي که سلطان را بيدادگر يا محکوم
به فنا ميدانستند ،حتي از آن تهاجم ،استقبال هم کردهاند( .کاتوزيان ،1131 ،ص)44
مردم آذربايجان از دولت قاجار ناراضي بودند (گريبايدوف ،4116 ،ص )34و نارضايتي
خود را در قالب استقبال از روسها ،يعني دشمن قاجارها نشان دادند .اعتراض مردم
تبريز تنها شامل استقبال از روسها نبود؛ بلکه مردم اين شهر کاخ عباسميرزا را
غارت کردند .حتي عشاير آذربايجان راه آذربايجان به تهران را مسدود نمودند.
(نفيسي ،1122 ،ج ،4ص )122در آن شرايط« ،همهروزه نمايندگاني از طرف رئيس هر
ايل و منطقهاي نزد دشمن [روسها] ميروند و پيشنهادهايي براي ابراز وفاداري
تسليم مينمايند»( .تيموري ،1132 ،ج ،4ص)1111



تسليم تبريز به روسها ريشه در مخالفت با جنگ و نارضايتي مردم آذربايجان از
قاجارها داشت .دو مرحله جنگ طوالني با روسيه که بار اصلي آن بر دوش مردم
آذربايجان بود ،نيرو و توان اقتصادي مردم اين خطه را بهشدت تحليل برده بود و با
آنکه بيشک عدة کشتهشدگان اين منطقه در جريان جنگ با روسها بسيار بود،
رشادت و ازخودگذشتگي مردم اين منطقه با بيتدبيري قاجارها ،بهويژه شاه عقيم
ماند .مردم اين شکستها و ازدست رفتن سرزمينها را از چشم قاجارها ميديدند .از
همين روي ،انگيزه و اميدي براي دفاع از حکومت نااليق و «بيدادگر» قاجار نداشتند.
همچنين مردم تبريز مقاومت در برابر روسها را زماني که قشون قاجاري
ازهمپاشيده بود ،بيثمر ميدانستند .بيترديد تسليم نشدن ميتوانست پيامدهاي
وخيمي براي آنها داشته باشدکه ظاهراً از توان مردم خارج بود.
ميرفتاح و کساني را که در تسليم تبريز نقش اصلي آفريدند ،نميتوان يک گروه
واحد دانست که همگي اهداف واحدي از اين کار داشتند .اگرچه سکوت منابع ،اجازة
واکاوي بيشتري به ما نميدهد ،اما نارضايتي و نفرت از قاجارها و انتقام از آنها،
سادهلوحي ،ترس ،خيانت ،و بيگانهپرستي و دوستي با روسها را ميتوان از مهمترين
عوامل تسليم تبريز به روسها دانست و هر عامل يا مجموعهاي از آنها در هر
گروهي ميتوانست پررنگتر باشد.
با تسليم تبريز و آذربايجان ،عباسميرزا و روسها مذاکرات صلح را آغاز کردند
تا اينکه در  6شعبان 1421ق «عهدنامة مبارکه را بهانجام آوردند [ ]...لشکرهاي
آراسته ،از سرحدات دولت برخاسته شد ،و گلزار مملکت ،از خس و خاشاک فتنه و
آشوب پيراسته آمد []...
اي دل آخر از قضاياي سپهر کج مدار روس را آمد به ضبط مملکت ارمن دسترس
(خاوري شيرازي ،1131 ،ج ،4ص)611-661

مورخ دربار قاجاري ،عهدنامة ترکمانچاي را که از ننگينترين عهدنامههاي تاريخ
ايران بود ،با لقب «مبارکه» مزين ميکند .قاجارها پيش از جنگ ،براي دفاع از
«داراالسالم» از دست کفار روس به جهاد روي آوردند؛ اما وقتي اين سرزمين براي
هميشه بهدست روسها افتاد ،لقب «ديار ارمن» يافت ،تا مبادا از شاهنشاه «دينپناه
اسالم» به دليل کوتاهي در حراست از کيان اسالم انتقاد شود.



تثبيت جايگاه نهاد اجتهاد در ادارة جامعة شيعه ،با تالش قاجارها براي تأسيس
حکومت در سرزمينهاي ايران شيعي همزمان شد .از همان ابتدا ،رابطهاي نزديک
بين شاهان قاجار بهويژه فتحعليشاه با روحانيون شکل گرفت .قاجارها براي مشروع
قلمداد کردن حکومت خود ،و روحانيون براي گسترش فعاليتهاي ديني و هدايت
حکومت در جهت اهداف ديني و حمايت از تشيع ،به اين رابطه نياز داشتند .حمالت
روسها به قفقاز ،افزون بر اينکه تجاوز به قلمرو سرزميني ايران زمين بود و حکومت
قاجار را نشانه گرفته بود ،در واقع تجاوز کفار به سرزمينهاي اسالمي بود که اسالم و
مسلمانان را تهديد ميکرد .از اينرو ،حکومت قاجار براي شرعي قلمداد نمودن نبرد
با روسيه و بهدست آوردن حمايت مردم ايران و برکشيدن آن از نبرد دو حکومت
به نبرد اسالم با کفر ،به روحانيون روي آوردند؛ و روحانيون نيز براي دفاع از قلمرو
اسالم ،به حمايت از «پادشاه شيعه» پرداختند .روحانيون ،اگرچه در دورة اول جنگها
تنها به نگارش رسايل جهادي بسنده کردند ،در مرحلة دوم جنگها با دعوت دربار
ايران ،عالوه بر اعالم جهاد در برابر روسها ،در صحنههاي نبرد هم حضوري فعاالنه
پيدا کردند .حضور روحانيون در جبهههاي نبرد ،تحولي بزرگ در جامعة شيعه بود
که رهبران ديني آن دست به شمشير برده ،وارد ميدان عملي سياست شده بودند.
اين امر ميتوانست آيندة سياسي ايران را تحت تأثير قرار دهد .در ابتداي نبرد،
اگرچه با غالب شدن روحية جهادي و غافلگيري روسها ،ايرانيان به پيروزيهاي
چشمگيري دست يافتند ،اما با بروز اختالف بين روحانيون و قاجارها در صحنههاي
نبرد ،روحانيون خود را از جنگ کنار کشيدند و حکومت قاجار که از عواقب دخالت
جدي روحانيون در نبرد و اقبال مردم به آنها بيمناک شده بود ،کوشيد به شکلهاي
مختلف آنها را از چشم مردم بيندازد و از سياست دور سازد .تسليم تبريز به روسها
و دخالت بخشي از روحانيون در اين قضيه ،که ريشه در نارضايتي از حکومت قاجار
داشت ،عامل پايانبخش جنگهاي ايران و روسيه بود .اگر فتاواي روحانيون و حضور



آنها حکومت قاجار را به آغاز نبرد با روسها دلگرم ساخت ،اما در آخر کار نيز
تسليم تبريز به روسها توسط برخي از روحانيون ،قاجارها را به پايان دادن به جنگ
با روسها واداشت .جنگهاي ايران و روسيه ،اگرچه با شکست سخت ايرانيان و
ازدست رفتن بخش وسيعي از قلمرو سرزميني ايران همراه بود ،اما آزموني براي
دخالت عملي روحانيون در عرصة سياست بود که دورنماي جديدي براي آيندة
سياسي ايران نويد ميداد.
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