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خـان  هـای بیـات ماكـویی، در زمـان حكــومت شـاه عبــاس دوم 

صفوی)1052-1077 ق.( به  ماكو كوچانده شدند، تا زیر نظر حاكامن 

این منطقۀ مرزی به  دفاع از آن بپردازند. منشأ و مسکن اولیۀ گروهی 

از بیات های ماکو منطقۀ ایروان بود. این امر، تأثیر مهمی در روابط 

آنها با ناحیۀ قفقاز و دیگر اعضای  خاندان بیاِت ساکن این منطقه  

داشت. بیات های ماکو، به  تدریج، با ضعف دیگر حاكامن منطقۀ 

شامل غرب كشور و کاهش قدرت دولت مركزی ایران به   قدرت 

مسلط ماكو تبدیل شدند و با توجه به   هم مرز شدن ماكو با روسیه و 

عثامنی، بر اثر معاهدۀ ترکمنچای، نقش مهمی در تحوالت این ناحیه 

ایفا كردند. اعضای این خاندان، بعد از جدایی اولیه از دیگر اعضای 

ایل بیات در ایروان، همچنان به  پیوند  های خویش با آنها ادامه دادند. 

ارس، در زمان حكومت مرتضی قلی خان  با آن سوی  این روابط 

اقبال السلطنه) حكومت 1316– 1341ق. ( شكل منسجم تری پیدا 

کرد و او برای حفظ حاکمیت خود در ماکو به  گسرتش این روابط 

اقدام منود.

ڪلیدواژه ها 

خان  های ماكو/ اقبال السلطنه ماکویی/ روابط/ طایفه بیات/ روسیه/ آن سوی ارس

جعفر آقازاده  | مسعود بیات  | فاطمه نظارت

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بيستم و سوم، دفرت اول، )بهار 1392(،  39 -26

تاریخ پذیرش: 1391/12/15 تاریخ دریافت: 1391/10/5

تحلیل روابط حکام و خان  های ماکو  با آن سوی ارس



27
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  89

  ژ

جعفر آقازاده1  |  مسعود بیات2 | فاطمه نظارت3

1. استادیار تاریخ ایران دانشگاه محقق اردبیلی 

 j.agazadeh@gmail.com

2.  استادیار تاریخ ایران دانشگاه ارومیه 

mas_bayat@yahoo.com

3. دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ

 از دانشگاه اصفهان.

4.  منظور از» عراق «که در منابع آمده 

مشخص نیست، ولی به  احتامل زیاد، منظور 

هامن عراق عجم است. چخور سعد، هامن 

ایالت ایروان مي باشد، که در دورۀ صفویه 

به  این نام معروف بود )دانش پژوه، 

.)249 : 1357

تحلیل روابط حکام و خان های ماکو
 با آن سوی ارس

 
مقدمه 

خاندان بیات ماکویی، با کوچانده شدن از عراق و چخور سعد4، به   ماکو، در زمان صفویه، به 
  مرور زمان با توجه به   ضعف قدرت قاجارها و هم مرز شدن ماکو با روسیه، در نتیجۀ معاهده 
ترکمانچای، نقش مسلطی در تحوالت این ناحیه ایفا کردند و باتوجه به   این موقعیت برتر 
خود در منطقه و روابط  خانوادگی با حکام ایروان، به   ایجاد روابط نزدیک با متنفذین آن 
ناحیه و روسیه اقدام کردند. با قرار گرفتن اقبال السلطنۀ  در رأس  خاندان بیات و حکومت 
ماکو، گستردگی این روابط و پیوندها تشدید شد. متنفذین قفقاز و دولت روسیه هم در ادامۀ 
سیاست ایجاد روابط با  خان ها و امرای شمال ایران و اعمال فشار به   دولت ایران از طریق این 
عوامل، به   ایجاد روابط سیاسی، نظامي،  و فرهنگی با سردار ماکو اقدام کردند. اقبال السلطنه، 
با  این روابط، توانست قدرت خود را در ماکو مستحکم و حاکمیت ایران را در این منطقه 

تضمین کند.
 در این مقاله، مشکل جدی بر سر راه تحقیق، کمبود اسناد و مدارک کافی برای ایجاد 
تصویری روشن و شفاف بود؛ اگرچه اسناد موجود در آرشیوهای داخلی تا حدی این 
مشکل را بر طرف مي کنند. با  این همه، ما سعی کردیم با بهره گیری از اسناد و منابع مربوط 

تا حد امکان زوایای این روابط را مشخص کنیم.
در این مقاله، کوشش بر این است که روابط  خان هاي بیات ماکویی با آن سوی ارس 
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تحلیل شود. حیطۀ زمانی این مقاله، از زمان کوچ این  خاندان به   ماکو) در زمان شاه عباس 
دوم صفوی( تا سال 1302ش.، یعنی سال قتل اقبال السلطنه و پایان حکومت این  خاندان 
بر ماکوست. آنچه که در این مقاله محوریت دارد روابط با آن سوي ارس و متنفذین این 
ناحیه در همۀ اشکال سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است. اما نکتۀ  قابل ذکر  این است 
که چون بعد از معاهدۀ ترکمانچای ) 1243ق.(، ناحیۀ قفقاز تحت سیطرۀ روس ها در آمد، 
روابط بیات های ماکو با قفقاز تا حدی تحت تأثیر روابط با روس ها قرار گرفت لذا جدا 

کردن این روابط از هم تا حدی مشکل مي باشد.

روابط خان  های ماكو با آن سوی ارس از ابتدا تا پایان حکومت تیمورپاشاخان
سر آغاز روابط خان  هاي ماکو با آن سوي ارس، مربوط به  کوچ اعضاي این  خاندان در 
زمان شاه عباس دوم صفوي )1052- 1077ق.( از چخورسعد) ایروان ( به این ناحیه است. 
شاه عباس دوم، بعد از اینکه بر حاکم یاغی قلعۀ ماکو غلبه   کرد، دستور داد که حدود سیصد 
 خانوار از جماعت ایل بیات ساکن چخورسعد و والیت عراق را به   ماکو آورده تا نزد  
خانعلی سلطان، حاکم قلعۀ مذکور، به   خدمت قراولی در ناحیه مشغول شوند. ریاست این 
گروه را  مصطفی بیگ، جد بزرگ خوانین ماکو بر عهده داشت) نصرت ماکویی، بی تا، 
صص 3-4(. تاریخ فتح این قلعه توسط شاه عباس دوم،  بر اساس سنگ نوشته  ای که به 
  امر او در دیوار قلعۀ ماکو حک شده است، سال1052ق. است1. پس مي توان حدس زد 
سکونت ایل بیات در ماکو باید کمي  بعد از این حادثه اتفاق افتاده باشد. اعزام اعضای 
ایل بیات به   ماکو، در ادامۀ سیاست های شاه عباس دوم صفوی بود. وی، بر خالف جدش 
شـاه عباس اول) 996-1038ق. ( -که قبایل نظامي  را از مرز آذربایجان می کوچانید،  قبایل 
را بار دیگر برای اهداف نظامي  به   ناحیۀ شمال غرب کوچ داد)سیوری، 1372،ص 231 (.  
در دورۀ زندیه، بیات های ماکو، به  رهبری احمد سلطان تحت تابعیت » محمدخان زیاد 
اوغلو قاجار « حاکم ایروان بودند) افتخاری بیات، 1381، صص21-22 (. بعد از فوت 
احمدسلـطان، در سال 1191 یا 1192، پسرش » حسیـن خان« به   حکـومت ماکـو رسید. در 
زمان حکومت وي بود که بعضي از اعضاي  خاندان دنبلي، که حکومت خوي را بر عهده 
داشتند، علیه قاجارها شوریدند. این امر، زمینۀ براندازي قدرت سیاسی این  خاندان در خوي 
توسط عباس میرزا) 1203- 1249 (را فراهم آورد)سپهر، 1353،ج1،صص100-105(. این 
حادثه، زمینۀ قدرت یابي  خاندان بیات در ناحیۀ شمال غرب کشور در سال هاي بعدي شد، 
زیرا دنبلي ها سالیان درازي قدرت برتر این ناحیه بودند و با وجود این،  خاندان بیات هاي 

ماکو مجالي براي قدرت یابي نداشتند.
1. تاریخ فتح این قلعه، بر اساس ماده تاریخ 

مرصاع آخر» تاریخ غنب « مصادف با سال 

1052 ق. می باشد.        

جعفر آقازاده
 مسعود بیات |  فاطمه نظارت



29
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  89

موضع خوانین ماکو در جنگ های ایران و روسیه مشخص نیست، اما در مسئلۀ 
پرداخت غرامت جنگ و واگذاری سرزمین ها، پاسکویچ، سردار روس، با استناد به   اینکه 
والیت ماکو هم جزء ایروان است، خواستار الحاق ماکو به   روسیه شد؛ ولی عباس میرزا، 
با آوردن دالیلی ثابت کرد که این شهر جدا از ایروان است و از پیوستن ماکو به   روسیه 

جلوگیری کرد) انصاری، 1349،صص 69 -71  ؛ غنی، اقبال، 1323،ص21 (. 
عهدنامۀ ترکمانچای و تعیین رود ارس به   عنوان مرز میان ایران و روسیه، موجب 
شد که منطقۀ ماکو به   عنوان مرز میان سه کشور اهمیت بسیار زیادی پیدا کند و این شهر 
و حکام آن همواره در معرض دخالت های دو کشور روس و عثمانی قرار گیرند. این 
مسئله، سبب اهمیت خوانین ماکو شد. بنابراین، دولت مرکزی ایران سعی کرد با دادن 
قدرت و اختیارات زیاد، حاکمان این شهر را به   دولت مرکزی دلگرم نماید.  خان های ماکو، 
باوجود آنکه همواره روابطی با این دو کشور داشتند، هرگز در صدد قطع عالقه به   ایران 
و سرسپاری کامل به   یکی از این دو کشور برنیامدند. اگرچه، گاه آنها خود را به   یکی از 
این دو قدرت نزدیک مي کردند، این مسئله با ضعف دولت مرکزی ایران و نداشتن توان و 
نیروی الزم برای حمایت از خان های ماکو در برابر تجاوزهای احتمالی این دو کشور، به  نظر 
تنها راه حفظ حاکمیت  خان هاي بیات در ماکو و در نتیجه، حفظ حاکمیت دولت مرکزی 

ایران در این منطقۀ سوق الجیشی بود.
با سلطنت محمد شاه قاجار)1250– 1264ق.( و به   صدارت رسیدن حاجی میرزا آقاسی، 
دوره ای جدید در سر نوشت  خاندان بیات ماکویی آغاز شد. حاجی میرزا آقاسی، از ایل بیات 
ایروان و متولد این شهر بود)اعتمادالسلطنه، 1349، ص153(. حاجي، با رسیدن به   صدارت، 
بسیاري از اقوام خویش در ایل بیات ماکو را به   مناصب باالي حکومتي در تهران و دیگر 
شهرها رسانید و آنها با بهره گیري از این موقعیت خزانۀ خود را از ثروت انباشتند)اعتماد السلطنه، 
1349، ص28 ؛ خورموجی، 1344،ص239(.  خان هاي بیات ماکو، با حفظ رابطه با اعضای 
قبیلۀ بزرگ تر بیات در ایروان، در طول اقامت خود در ماکو، و با بهره گیری از قدرت و نفوذ 

حاجی میرزا آقاسی که از خویشان آنها بود، شالودۀ قدرت خود را در منطقه پی ریزی کردند.
علي خان ماکویي، که در سال 1238 جای پدر را در حکومت ماکو گرفته بود، بعد از 
46 سال حکومت در ماکو، در سال 1284ق. فوت کرد. بعد از وقفه ای، تیمور پاشاخان،  
پسر علی خان، به  حکومت ماکو رسید  ) حکومت1292 - 1316ق. ( ) نصرت ماکویی، بی تا 
،صص30-31 (. با ضعف حکومت قاجار، قدرت و اعتبار دولت مرکزي نزد حکومت  هاي 
محلي به  شدت کاهش یافت. اعضاي  خاندان ماکویی نیز  با آگاهی از  این ضعف به   تحکیم 
قدرت خود در منطقه اقدام کردند و به دستورات دولت مرکزی بی توجهی نشان دادند و 

تحلیل روابط حکام و خان های
 ماکو با آن سوی ارس
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از سوی دیگر، به   روابط دیرینۀ خود با آن سوی ارس ادامه دادند و همواره مي کوشیدند 
تا آنجا که مي توانند با نادیده گرفتن فرمان های دولتی و نپذیرفتن مدیریت حکومت مرکزی 
در امور خود، آزاد و خودسر در ماکو فرمانروایی کنند) طاهراحمدی، 1376،ص55 (. برای 
نمونه، وقتی در 1295ق. برای انتظام امور سرحدات و تصمیم گیري دربارۀ آن از خوانین 
ماکو خواسته شد که   همراه ولیعهد در رأس قوای خود عازم تهران شوند، تیمور پاشا خان 
به   بهانۀ مریضی و براي معالجه به   همراه زن و دختر خویش عازم تفلیس شد و عنوان 
کرد تا یکسال بهبود نخواهد یافت. دولت ایران، براي کشاندن او به   تهران، خواستار اعمال 
فشار به   وي از طریق کنسولگري ایران در تفلیس شد) طاهراحمدی، 1370،صص186 و 

.) 216- 215
ناصرالدین شاه قاجار)1264- 1313ق.( در سال 1295ق.، برای دومین بار عازم سفر 
فرنگستان شد. مسیر حرکت او از راه تفلیس و قفقاز بود و می بایست از راه شاه تختی)نزدیکی 
شهر پلدشت فعلی ( در ماکو عازم روسیه شود. تیمور پاشا خان، همراه اعیان و قشون ماکو، 
عازم استقبال از شاه در شاه تختی شد )ناصرالدین شاه قاجار، 1379،ص50 (،  و تا ایروان شاه را 
همراهی کرد. در این زمان، تیمور پاشا خان در رود ارس و مرز شاه تختی با نخجوان، دو کشتی 
داشت که وظیفۀ انتقال مسافر و بار را انجام مي دادند )ناصرالدین شاه قاجار، 1379،صص60-
61 (. همراهي تیمورپاشاخان با شاه در این مسافرت، نشان دهندۀ نفوذ تیمورپاشاخان در این 
ناحیه و آشنایي وي با  این منطقه است. انتقال مسافر از طریق کشتي در مرز ایران و روسیه هم 

باعث افزایش مراودات خان  هاي ماکو با ماورای ارس می شد.
قاچاق َکرم، که ماجرای راهزنی های او در خاک ایران و عثمانی و روسیه1 معروف بود، 
به  ادعای خودش، حدود دو ماه در ماکو در پناه تیمورپاشاخان زندگی کرد) سعدوندیان، 
1380،ص 79 (. تیمورپاشاخان، تحت فشار دولت مرکزی ایران و دولت روسیه و عثمانی در 
صدد برآمد که وی را دستگیر کند اما موفق نشد)سعدوندیان،1380،ص82 (. در سال 1307ق.، 
َکرم، بعد از جراحاتی که در برخورد با نظامیان روس پیدا کرده بود، به   تیمور پاشا خان پناه آورد؛ 
ولی وی، با وجود اصرار روس ها، به   علت ترس از انتقام گیری کرم حاضر نشد که او را به 
  روس ها تحویل دهد) فووریه، بی تا،ص 106 (. از سویی، مادر کرم، با اهدای چهارده رأس 
گاونر به   خان ماکو، نظر مساعد وی را برای پناه دادن به   قاچاق کرم جلب نموده بود. کرم، در 
18 محرم 1307 ، در بازگشت ناصرالدین شاه از سفر سوم فرنگ، به   وساطت تیمور پاشاخان، از 
شاه تأمین جانی گرفت و بعد به   حضور وی رفت و مورد عفو واقع شد. کرم، در تهران اقامت 
کرد و از نگهبانان مخصوص امین السلطان صدراعظم گردید)سعدوندیان،1380، صص23-12(.
تیمورپاشا و دیگر خوانین ماکو، در کنار رفت و آمد هاي سیاسي به   قفقاز، با این ناحیه 

جعفر آقازاده
 مسعود بیات |  فاطمه نظارت

1. ) بنگرید به   بامداد، 
1344،ج3،صص163- 167؛ 
سعدوندیان،1380(.
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روابط تجاري هم داشتند. در سال 1316ق. با وجود آنکه غله در منطقه نایاب بود، خوانین 
گندم  هاي ذخیره شده در انبار هاي خود را با قیمت گزافي به   روسیه فروختند) ضرغام، 
1369،ص 125 (. این امر، شاید تنها نمونۀ کوچکي از روابط تجاري خوانین با قفقاز باشد 
که در منابع به   آن اشاره شده است، زیرا به   علت موقعیت خاص ماکو در مجاورت با 

روسیه، خان  هاي ماکو روابط تجاري گسترده اي با این ناحیه داشتند.  

روابط مرتضی قلی خان اقبال السلطنه با آن سوی ارس
بعد از مرگ تیمور پاشاخان)1316ق./1277ش.(، تنها پسر او، مرتضی قلی خان )متولد 
1242ش./1280ق.( با لقب »سردار و اقبال السلطنه« به   حکومت ماکو رسید) افتخاری 
بیات، 1381 ،ص42 (. ماکو، محل عبور و مرور ایالت و عشایر بود. این ایالت، در مناطق 
مرزی ایران - عثمانی و روسیه ییالق و قشالق می کردند. این عشایر، از سه ایل جاللی، 
میالن، و حیدرانلو تشکیل می شدند. اینها تابع هیچ نظم و قانوني نبوده و اغلب اغتشاشاتي 
در ناحیه ایجاد مي کردند، اما اقبال السطنه این عشایر را در حیطۀ نظارت خود در آورد و از 
شرارت  هاي آنها در این منطقه جلوگیري کرد) استادوخ:21-2-27- 1323ق.(. نفوذ سردار 
ماکو در میان ایالت و عشایر و بهره گیري از  استعداد نظامي آنها، قدرت زیادي به   سردار در 
منطقه ماکو و سرزمین  هاي حاشیه اي روس و عثماني مي بخشید، که هم مرز با  ماکو و محل 
ییالق و قشالق عشایر بود. این مسئله، در کنار دیگر عوامل، زمینۀ تعامالت وي با روس و 
عثماني را باعث مي شد و بی شک نقش مهمي  در حمایت قاجارها از اقبال السلطنه داشت، 
زیرا اغتشاش در این ناحیه مي توانست باعث دخالت روس و عثماني شده و عواقب بدي 
براي ایران به   دنبال داشته باشد. با ضعف قدرت نظامي  ایران، اقبال السلطنه، با کیاست و با     
بهره گیری از قدرت ایالت منطقه، و از سویی با ایجاد روابط حسنه با روس و عثمانی، 

توانست به   نمایندگی از دولت ایران، نفوذ و حاکمیت دولت ایران را در ماکو حفظ کند.
از وقایع مهـم ایران، همزمان با حکومت اقبال السلطنـه در ماکـو ) 1302-1277 
ش./1316- 1342ق.(، وقوع انقالب مشروطیت بود. با پیروزي انقالب مشروطه و تأسیس 
انجمن در شهر ماکو، مردم این شهر بنای بدرفتاری با اقبال السلطنه را گذاشتند و او را تحت 
فشار قرار دادند. با اغتشاش ماکو و مناطق اطراف و بر اثر فشار هاي زیاد، سردار، به  همراه 
چند تن از خوانین دیگر در تاریخ 3 ربیع االول 1325 ، به   ایروان نزد پناه خان، پدر زن خود 
فرار کرد)حبل المتین تهران،1) 93 (،) 8 رجب 1325 ق (، ص3؛ استادوخ:42 – 4 – 5 – 
1325ق.(. ازدواج اقبال السلطنه با دختر پناه خان و پناه بردن به   وي، حاکي از روابط دیرینۀ 

سردار با این  خانواده است.  
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اقبال السلطنه توانست با حمایت  هاي دربار تهران، روسیه، و اکراد منطقه به   ماکو 
حمله کرده و بساط مشروطه و انجمن شهر را با قلع و قمع شدید آنها برچیند)حبل المتین 

تهران،1)63 (،) 27 جمادی االول 1325ق (، ص1 (.
بعد از این موفقیت، با تعرضات اکراد، به   تحریک سردار، به   روستا هاي خوي، نبرد هاي 
خونیني میان طرفین شکل گرفت که با  وساطت انجمن ایالتي تبریز میان طرفین صلح برقرار 
شد) شیخ االسالم، 2536، اغلب صفحات؛ کسروی، 1378،ص471(. در حین نبرد و کشاکش 
با اهالي خوي، اقبال السلطنه، با ارسال تلگرافي به   عبدالحسین میرزا فرمانفرما، والي آذربایجان، 
ضمن متهم کردن اهالي خوي به   آغاز منازعات، تهدید کرد که در صورت ادامۀ حمالت 
اهالي خوي »... چاکران با عموم والیت به   دولت روس و عثمانی کوچ کنیم آنها هم بیایند از 
تازه اینجا را آباد نمایند«)روزنامه انجمن تبریز،1) 147(، )28 شعبان 1325ق (، صص3-4 (.
استعفاي  از  بعد  کشور،  این  به  گرویدن  و  روسیه  حمایت  جلب  براي  تالش 
محمدعلي شاه که از بزرگ ترین حامیان خوانین بود، دوباره در برنامۀ اقبال السلطنه قرار 
گرفت. عفو عمومي  اعالم نشده بود و سردار ماکو از اقدامات تالفی جویانۀ مردم منطقه 
می ترسید. خوانین ماکو، بار دیگر، براي تضمین حاکمیت خود در منطقه، به   روس ها 
متوسل شدند. این مسئله، در اسناد محرمانۀ انگلستان در تاریخ 17 مرداد 1287 بازتاب 

یافته است:
پناهنده شد و  بایزید به   ویس قنسولگری روسی  »یکی از خویشان  خان ماکو در 
مي خواهد خوانین ماکو را به   حمایت روسیه وارد نماید تا از حمالت ملتیان که منظور 
دارند فراغت تحصیل نمایند. مسیو سابلین از دولت متبوعه خود اجازه خواسته تا به 
همراهی من به   دولت ایران اصرار کنیم که اعالن عفو عمومي  را منتشر نماید تا به   این 
ترتیب اقدامات اغتشاش کارانه ملتیان مثل این که مي خواهند به   خان ماکو حمله نمایند رفع 
شده و دیگر سفارتین خصوصاً سفارت روس تا به   این اندازه از حمایت مستبدین دچار 

زحمت نباشند«) بشیری، 1363 ، ج3، ص663 (.
اقبال السلطنه، در 1328ق.، به  ایروان مسافرت کرد. هدف او در این سفر این بود که به  
 حساب پول هاي خود، که نزد بانک روسی در ایروان بود، رسیدگی کند. از طرفی، چون زن 
دوم او -که دخترپناه خان ایروانی بود- فوت کرده بود، او در ایروان با دختر دیگر پناه خان 
ازدواج کرد. اما در این سفر، دولت مرکزی، که از روابط وی با روس ها می ترسید، افرادي 
را مأمور کرده بود تا اقدامات او را زیر نظر داشته باشند. سردار، اول ماه صفر 1328 ، به 
  این مسافرت رفت و بعد از زمان طوالنی اقامت در این شهر، در اواخر ماه ربیع االول به 
  ماکو بازگشت. سردار، تمام عشایر منطقه را در این سفر به   حالت آماده باش درآورده بود 
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تا در غیاب وی، از ماکو و منافع او حمایت کنند؛ ولی معلوم نیست که چه کسی را به   
جانشینی خود گماشته بود)ساکما:  293003044؛استادوخ:19-25-21-1328ق.(. سردار، 
در این مسافرت، گویا به   توافق هایی با روس ها دست یافت که در گزارش زیر به   خوبی 

بازتاب یافته است:
»... همسایه شمالی بهر طریق که ممکن شود ایالت را بر ضد دولت بر مي انگیزد 
و همین پلتیک را در ماکو هم تعقیب نموده است چنانکه در روز ورود چاکر بماکو 20 
صندوق در هریک 25 قبضه تفنگ پنج تیر روسی همراه  با 7 صندوق فشنگ از نخجوان 
به   ماکو فرستادند و تفصیل آن از این قرار است که چندی قبل حسین خان نخجوانی ) ژنرال 
گارد امپراطوری دولت روس(... به   ماکو آمد و محرمانه مذاکرات زیادی با اقبال السلطنه 
نموده و مراجعه کرده است«) استادوخ: 5-21-21-1329ق.(. خوانین ایروان و نخجوان، 
روابط نزدیکي با سردار داشتند و در واقع مي توان گفت که آنها بیشتر رابط سردار با روس ها 
بودند و اقبال السلطنه را به   تبعیت و همکاری با دولت روسیه تشویق مي کردند) استادوخ: 

5-33-21-1329ق.(. 
 روس ها، بعد از تبعید محمد علي شاه از ایران، توسط ملیون، بزرگ ترین عامل نفوذ 
خود در ایران را از دست دادند، پس تمام تالش خود را برای به   شکست کشانیدن مجلس 
دوم آغاز کردند. آنها وقتی نتوانستند از طریق حمایت از محمد علی شاه مخلوع به   هدف 
خود نایل شوند، سیاست نفوذ در میان متنفذان شمال و وابسته کردن آنها به   روسیه و 
تضعیف اقتدار دولت مرکزی را دنبال کردند و در نهایت، با لشکرکشی به   ایران و تحمیل 
اولتیماتوم خود به   دولت ایران، مجلس دوم را به   تعطیلی کشاندند. لشکرکشي و اشغال 
آذربایجان، این ایالت را تقریباً از نظارت دولت مرکزي ایران خارج کرد. این وضعیت، 
فرصت خوبي براي نزدیکان به   سیاست روسیه در ایران بود که قدرت خود را گسترش 
دهند. اقبال السلطنه نیز از این افراد بود که با روس ها »پیوستگی هایی« داشت )کسروي، 
1384، ص550(. اقبال السلطنه، از سال ها قبل، روابط خوبی با روس ها داشت. اشغال 
نظامي  آذربایجان، فرصت بسیار مناسبی برای وی بود تا قدرت خویش را تحکیم بخشد. 
دامن، قدرت سردار در این زمان، در زیر سایۀ حمایت روس ها، تا  شهر خوی هم بسط 
یافت، و او در سال1290ش./ 1329ق. عامل خود را به   حکومت این شهر فرستاد)ریاحی، 
1372،صص480- 482(. نزدیکی سردار ماکو به   روس ها به   نحوی بود که عکس نیکالی 
دوم را بر دیوار کاخش نصب کرده بود )عزیزالسلطان،1367،ج4،ص3287 (. با نزدیک 
شدن به   سیصدمین سالگرد تأسیس سلطنت  خاندان رومانف  در روسیه، اقبال السلطنه هم 
برای نشان دادن دوستی خود به   روس ها،  جشن و مهمانی بزرگی به   این مناسبت ترتیب 
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داد)استادوخ :5-5-58-1331ق.(. سردار ماکو، برای ادامۀ حاکمیت خود در ماکو، مجبور 
به   قرار گرفتن در مسیر سیاست روسیه بود.

منطقۀ ماکو بین سه دولت ایران، روسیه، و عثمانی واقع شده بود و این امر حساسیت 
ویژ ه اي به این ناحیه در روابط میان این سه قدرت مي بخشید. با آغاز جنگ جهانی اول 
و قرار گرفتن عثمانی و روسیه در دو اردوی متخاصم،  موقعیت استرات ژیک ماکو از بعد 
نظامي و سوق الجیشی دوچندان شد. ماکو، محل عبور و ارتباط میان روس و عثماني شد. 
قبل از آغاز جنگ اول، اقبال السلطنه، در چرخشی آشکار، از روس ها روی گردان شد و به 
  عثمانی ها تمایل پیدا کرد. این تغییر رویه، با توجه به   منافع استراتژیک روس ها در ماکو، 
با واکنش شدید روس ها مواجه گردید. در نتیجه، آنها، در رمضان 1332ق. اقبال السلطنه 
را به   تفلیس تبعید نمودند)استادوخ :48-24-41-1332ق. ( و فردی طرفدار خود را به   
حکومت ماکو گماردند. اقبال السلطنه، بیش از دو سال به   حالت تبعید در تفلیس زندگی 
کرد و تالش دولت ایران برای بازگرداندن وی به   نتیجه نرسید. وی، بعد از بازگشت به 
  ماکو، در 16 صفر 1335 / آذر 1295، که پسر خود را برای تضمین وفاداری به   روس ها 
در دست آنان به   گروگان گذاشته بود)استادوخ :4-19-42-1335ق. (، سیاست حمایت 
از روس ها را  ادامه داد. اما بعد از خروج روس ها از ایران، بر اثر انقالب 1917 ، وی به   

حمایت از عثمانی ها در برابر ارامنه اقدام کرد1.
جنگ جهانی اول ) 1332- 1336ق./ 1914-1918(،  در کنار همۀ مصایبش برای 
ایران، قحطی و گرسنگی شدیدی هم به   دنبال آورد. سال های 1296 و 1297ش. اوج 
این قحطی بود. این قحطی، در آذربایجان هم بسیار گسترده بود) آبادیان، 1385،صص 
213- 292 (.  خان هاي ماکو، در این شرایط هم با تطمیع و تهدید مأموران گمرکی، 
به  آن سوی ارس غالت مي فرستادند و به   تصمیم های دولت مرکزی دربارۀ منع صدور 
غله وقعی نمي نهادند) روزنامۀ رعد،10)121 (،)5 ذیحجه1337.(، شماره صفحه ناخوانا ؛ 

استادوخ:48-6-42-1337ق. (.
بدون تردید، جدي ترین و مهم ترین رابطۀ سردار ماکو با آن سوی ارس و روسیه، 
قرارداد تجاري وي با نمایندگان روسیه، قفقاز و ارمنستان، بعد از کودتاي سوم اسفند 1299 
بود2. با توجه به   اهمیت این قرارداد در روابط میان سردار ماکو با آن سوي ارس و دولت 

مرکزي ایران،  قسمت هایي از این معاهده را در زیر مي آوریم:
»ما امضاءکنندگان ذیل، نمایندۀ مختار مخصوص شورای انقالبی نظامي  کراوارسه 
فرونت قفقاز و کمیسریای مرکزی کئوپراتهای3 روسیه ساوتی 105 باالندین و نمایندۀ 
مختار تجارت خارجی ارمنستان ساوتی م.م کازاریانس از یک طرف و مرتضي قلي خان 

1. برای آگاهی از جزئیات مربوط به  روابط 

اقبال السلطنه در جنگ جهانی اول با روس 

و عثامنی بنگرید به  : آقازاده و بیات ، 

1388،صص 9- 26 .

2. برای آگاهی بیشرت از جزئیات این قرارداد 

و نقش روابط با روسیه در قتل اقبال السلطنه 

به  دست رضاخان بنگرید به : آقازاده ، 

1388،صص55- 64 .

3.   کلامتی که در این سطر ناخوانا هستند، 

گویا روسی هستند که در ترجمه به   فارسی، 

شکل و معنای خود را از دست داده اند.
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سردار ماکو از طرف دیگر با نهایت رغبت و میل تشدید مبانی مودت و همجواری و 
همسایگی دارند موارد ذیل را برای این که روابط اقتصادی را احیا نمایند به   قراری که 

مالحظه مي شود منعقد ساخته اند. من سردارماکو : 
1. به   باالندین و کازاریانس حق مي دهم که آزادانه در حیطه  خان نشین ماکو و محاالت 
و والیات که در تحت ادارۀ من هستند جو و گندم و غیره و سایر محصوالت خام از قبیل 
پشم و پنبه   و پوست ساخته و چرم خام از هر قبیل و تذبیح گاو و دواب شیرده از هر قسم 
و جنس و بزرگی و کوچکی و همچنین محصوالت زراعتی و آالت فالحتی خریدار نمایند. 
2. به   اشخاص فوق حق مي دهم که بدون هیچ گونه ممانعت اشیاء خریداری شده 

مذکور در مادۀ اول را از قلمرو  خان نشین ماکو و والیات تابع آن حمل نمایند. 
3. همچنین به  آن ها اجازه داده مي شود که مال التجاره خود را در قلمرو  خان نشین ماکو 

و والیات تابعه وارد آزادانه به   محل فروش گذاشته و یا معاوضه نمایند. 
4. برای اجرای مواد فوق به  آن ها حق مي دهیم که آژان های) نماینده ( خود را ... در 
نقاط گمرکی... تعیین نمایند و من  خان ماکو مصونیت جانی و مالی نماینده های مزبور را 

تضمین و به  آن ها اجازه استفاده از هر گونه وسایل حمل و نقل و مخابره مي دهد. 
5. متعهد مي شوم که هیچ کس به   هر اسم و رسم از هر اداره رسمي  و غیر رسمي  هم که 
باشد چنانچه اجازه رسمي  رفیق باالندین و رفیق کازاریانس را نداشته باشند اجازۀ حمل و 
نقل و خرید مال التجاره و ارزاقی را که در فصل اول این قرار داد مذکور است ندهم«)ساکما: 

.) 240007153
اما نمایندگان شوروی هم تعهداتی بر عهده گرفتند. از جمله اینکه از  قیمت اجناس 
خریداری شده 5 درصد به   سردار داده خواهد شد. تاریخ امضای قرارداد، که نمایندگان 
سردار آن را امضا کردند، 22 رمضان 1339) خرداد 1300( مي باشد. انعقاد این قرارداد، بعد از 
امضای عهدنامۀ دوستی ایران و شوروی، در اسفند 1299 بود. این رابطۀ سردار با شوروي ها 
و نمایندگان جمهوري هاي تحت تابع شوروي در قفقاز را باید در ادامه و تداوم روابط او با 
روس ها و حکام قفقاز دانست. هدایت، به   مطلبی اشاره مي کند که برای بررسی این قرار داد 
مهم است:» در سرخرید گندم ]شوروی ها[ به اقبال السلطنه پیغام کردند: بفروش]ی[ میخریم، 
نمیفروشی، مي آئیم میبریم«)1371 ،ص367 (. این مسئله نشان مي دهد که سردار ماکو تحت 
فشار و تهدید شوروي ها حاضر به   امضای این قرارداد شد. دلیل این اعمال فشار و رابطه 
با اقبال السلطنه، بعد از عهدنامۀ دوستی با ایران، گویا برای اعمال فشار به   دولت ایران برای 
اجرایی کردن مفاد قرارداد دوستی، از جمله خروج هرچه سریع تر قوای انگلیسی از ایران بود. 
همسایگي ماکو با شوروی ها،  به  آنها امکان مداخله در امور این ناحیه را با توجه به   ضعف 
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دولت مرکزي مي داد. از طرفي، قدرت زیاد اقبال السلطنه در شمال غرب کشور، شوروی ها 
را در ادامۀ سیاست فشار شوروی ها حاضر به   این کار شد و از طرفی، او، به   دنبال به  دست 
آوردن حمایت شوروی ها از خودش در برابر دولت مرکزی بود و به   خوبی می دانست که 
حکومت در ماکو، یعنی منطقه ای که با شوروی و ترکیه همسایه است، بدون داشتن رابطۀ 
حسنه با این دو کشور مقدور نیست. قدرت زیاد  خاِن ماکو، شوروی ها و حکومت  هاي قفقاز 
را  دعوت به   مذاکره با او مي کرد. گزارش کارگزاري وزارت خارجۀ ایران در قفقاز این مسئله 

را به  خوبي نشان مي دهد: 
»... ]اقبال السلطنه [ طوری خود را جلوه داده که حکومت های مزبور ] قفقاز[ را عقیده 
بر این است که قطعه ماکو بکلی از ایران مجزی و دارای یک حکومت مستقل و  خان ماکو 
در حوزۀ حکومت خود از هر حیث صاحب اقتدار و استقالل مي باشد این مسئله باضافه 
اینکه به   نفوذ و اقتدار دولت شکست وارد میاورد حکومت های قفقاز را هم از مراجعه به 
  دولت ایران برای احتیاجاتی که دارند تقریباً مستغنی نموده و مي بینند در صورتیکه بآسانی 
مي توانند با  خان ماکو کنار آمده و مایحتاج خود را بتوسط او از ایران تحصیل نمایند دیگر 
چه ضرورت دارد با نمایندگان دولت ایران داخل مذاکره و یا عقد مقاوله بشوند« )استادوخ: 

1-9-43-1339ق.(. 
اقبال السلطنه و دیگر خوانین ماکو، به   طور موروثي، از طریق امالک وسیع خود و 
تجارت، ثروت هنگفتي به  دست آورده بودند. » در تمام مملکت غیر از ظل السلطان و شیخ 
خزعل اولین پولدار ایران بود. همه را لیره عثمانی می کرد. پول ها را می برد در بانک دولتی 
روسی در ایروان می گذاشت« )تقی زاده ،1372 ، ص161(. میزان سرمایۀ خوانین ماکو در 
بانک تفلیس بیش از دو میلیون منات)به  پول امروزی در حدود دو میلیون دالر( بوده است، 
که سهم اقبال السلطنه بیشتر از همه بود)مستوفی، 1377، ج3، ص578(. اعتماد سردار به 
  روس ها و سرمایه گذاري هنگفت در بانک  هاي قفقاز، نشانۀ پیوند دیرینۀ سردار با روس ها 
و روابط محرمانۀ آنهاست. خوانین، عالوه  بر ماکو و خوی، در ایروان هم دارای امالک 
بودند) عزیزالسلطان، 1376، ج4 ، ص3307(. سردار، به   دلیل پیوند هاي نََسبي با پناه خاِن 

ایرواني، در این ناحیه براي خود امالکي خریداري کرده بود. 
سردار، در کنار پیوند هاي سیاسي و اقتصادي با متنفذین آن سوی ارس و روسیه، با این 
منطقه روابط فرهنگي هم داشت. وی، در سال 1296ش./ 1335ق. مدرسه ای به  نام »اقبال« در 
ماکو تأسیس کرد. او تمام مخارج آن را برعهده گرفته بود) ساکما:297026572(. تمام اثاثیه و 
میز و نیمکت مدرسه از تفلیس خریداری شده بود و در آن به   زبان های روسی و فرانسوی 
تدریس می شد. مدیریت مدرسه هم با یک روسی به  نام کنگرنسکی بود و به   معلمان مدرسه 
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ماهیانه 20 تومان حقوق پرداخت می شد. این مخارج مدرسه از طریق امالک وقفی سردار به   
مدرسه تأمین مي شد) موسوی ماکویی، 1381 ،صص111-112(. این مدرسه، احتماالً تا سال 
1301ش. دایر بود) ساکما:250000141(. تأسیس مدرسه در ماکو و ادارۀ آن توسط روس ها 
و تدریس زبان روسي در  آن، نشانۀ نفوذ فرهنگي روسیه در ماکو و روابط فرهنگي سردار با 

روس هاست.

نتيجه گیری 
خا ن  هاي ماکو، از همان سرآغاز اعزام به   ماکو، روابطي با آن سوی ارس داشتند. این روابط، 
در ابتدا بیشتر  خانوادگي بود. دلیل این امر، منشأ مشترک ایشان با ایل بیات ساکن ایروان بود. 
اما اعضاي این  خاندان، در دوره  هاي بعدي، در کنار حفظ روابط  خانوادگي و سببي با حکام و 
متنفذین آن سوي ارس، به ایجاد و گسترش پیوند  هاي سیاسي، اقتصادي، و فرهنگي هم با آنها 
دست زدند.  خان ها و حکام ماکو، به  ویژه بعد از به  قدرت رسیدن اقبال السلطنۀ ماکویي، روابط 
خود را با قفقاز گسترش دادند. روابط ماکویي ها، با آن سوي ارس، به  تدریج حالت سیاسي و 
اقتصادي به  خود گرفت و در مقاطعی این مناسبات در قالب یک معاهدۀ  رسمي تبلور یافت. 
اهداف خوانین از این روابط، از یک سو تأمین منافع اقتصادي و سیاسي خود و از طرفي 
به  دست آوردن حمایت روس ها برای ادامه حکومت خود در ماکو بود، روس هایي که در 
شمال ایران قدرتي بیشتر از اقتدار دولت مرکزی ایران داشتند. حکومت در منطقۀ سوق الجیشی 
ماکو، که مورد طمع روس و عثمانی بود، جز با ایجاد روابط با این دو قدرت و حفظ موازنۀ 
ظریف در روابط با آن دو کشور مقدور نبود. دولت مرکزی ایران به  قدری ضعیف بود که 
قدرت حمایت از  خان هاي ماکو و دیگر متنفذین مرزی را در برابر مطامع روسیه نداشت. 
پس، در این شرایط، عاقالنه ترین راه برای  خان هاي ماکو، ایجاد روابط با روس و عثمانی و 
سرسپردگی ظاهری به   یکی از این دو قدرت بود، تا بتوانند، قدرت خود، و در نتیجه حاکمیت 
دولت مرکزی ایران را در ماکو حفظ کنند. حکام ماکو، در اجرای این سیاست و حفظ تمامیت 
ارضی ایران در این منطقه موفق بودند و برخالف سیاست روس و عثمانی، هرگز درصدد 
سرسپردگی کامل به   این دو قدرت برنیامدند. هدف حکام و متنفذین قفقاز هم از ایجاد رابطه 
با ماکویي ها، در ابتدا، بیشتر خانوادگي و اقتصادي بود، ولي در ادامه آنها به   رابط میان دولت 
روس و خوانین ماکو تبدیل شدند و نقش مهمي در متمایل کردن اقبال السلطنه و دیگر خوانین 
به   سوي سیاست روسیه ایفا کردند. روس ها، براي نفوذ در شمال ایران- که آن را حوزه نفوذ 
طبیعي خود مي دانستند- و متمایل کردن حکام و سران ایالت و عشایر شمال ایران به   سوي 

خود، براي سلطۀ بیشتر بر ایران از ایجاد روابط با  خان هاي ماکو استقبال مي کردند.
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