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چڪیده

خـانهـای بیـات ماكـویی ،در زمـان حكــومت شـاهعبــاس دوم
صفوی( 1077-1052ق ).بهماكو كوچانده شدند ،تا زیر نظر حاكامن
این منطقۀ مرزی بهدفاع از آن بپردازند .منشأ و مسکن اولیۀ گروهی
از بیاتهای ماکو منطقۀ ایروان بود .این امر ،تأثیر مهمی در روابط
بیات ساکن این منطقه
آنها با ناحیۀ قفقاز و دیگر اعضایخاندان ِ
داشت .بیاتهای ماکو ،بهتدریج ،با ضعف دیگر حاكامن منطقۀ
شاملغرب كشور و کاهش قدرت دولت مركزی ایران به قدرت
مسلط ماكو تبدیل شدند و با توجه به هممرز شدن ماكو با روسیه و
عثامنی ،براثر معاهدۀ ترکمنچای ،نقش مهمی در تحوالت این ناحیه
ایفا كردند .اعضای اینخاندان ،بعد از جدایی اولیه از دیگر اعضای
ایل بیات در ایروان ،همچنان بهپیوندهای خویش با آنها ادامه دادند.
این روابط با آن سوی ارس ،در زمان حكومت مرتضیقلیخان
اقبالالسلطنه(حكومت 1341 –1316ق ) .شكل منسجمتری پیدا
کرد و او برای حفظ حاکمیت خود در ماکو بهگسرتش این روابط
اقدام منود.
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مقدمه

خاندان بیات ماکویی ،با کوچانده شدن از عراق و چخور سعد ،4بهماکو ،در زمان صفویه ،به
به ضعف قدرت قاجارها و هممرز شدن ماکو با روسیه ،درنتیجۀ معاهده
مرور زمان باتوجه 
به این موقعیت برتر
ترکمانچای ،نقش مسلطی در تحوالت این ناحیه ایفا کردند و باتوجه 
خود در منطقه و روابطخانوادگی با حکام ایروان ،بهایجاد روابط نزدیک با متنفذین آن
ناحیه و روسیه اقدام کردند .با قرار گرفتن اقبالالسلطن ۀ در رأسخاندان بیات و حکومت
ماکو ،گستردگی این روابط و پیوندها تشدید شد .متنفذین قفقاز و دولت روسیه هم در ادامۀ
سیاست ایجاد روابط با خانها و امرای شمال ایران و اعمال فشار بهدولت ایران از طریق این
عوامل ،بهایجاد روابط سیاسی ،نظامي،و فرهنگی با سردار ماکو اقدام کردند .اقبالالسلطنه،
بااین روابط ،توانست قدرت خود را در ماکو مستحکم و حاکمیت ایران را در این منطقه
تضمینکند.
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 ميکنند .بااینهمه ،ما سعی کردیم با بهرهگیری از اسناد و منابع مربوط
تا حد امكان زوایای این روابط را مشخص كنيم.
در این مقاله ،کوشش بر این است که روابطخانهاي بیات ماکویی با آن سوی ارس

.1استادیارتاریخایراندانشگاهمحققاردبیلی
j.agazadeh@gmail.com
 .2استادیار تاریخ ایران دانشگاه ارومیه
mas_bayat@yahoo.com
.3دانشآموختهکارشناسیارشدتاریخ
از دانشگاه اصفهان.
 .4منظور از« عراق »که در منابع آمده
مشخصنیست،ولیبهاحتاملزیاد،منظور
هامن عراق عجم است .چخور سعد ،هامن
ایالت ایروان ميباشد ،که در دورۀ صفویه
بهاین نام معروف بود (دانش پژوه،
.)249 : 1357
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ن خاندان بهماکو( در زمان شاهعباس
تحليل شود .حیطۀ زمانی این مقاله ،از زمان کوچ ای 
دوم صفوی) تا سال 1302ش ،.یعنی سال قتل اقبالالسلطنه و پایان حكومت اینخاندان
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 نکت ۀ قابل ذکر این است
که چون بعد از معاهدۀ ترکمانچای (1243ق ،).ناحیۀ قفقاز تحت سیطرۀ روسها درآمد،
روابط بیاتهای ماکو با قفقاز تا حدی تحت تأثیر روابط با روسها قرار گرفت لذا جدا
کردن این روابط از هم تا حدی مشکل مي باشد.

روابط خانهای ماكو با آن سوی ارس از ابتدا تا پایان حکومت تیمورپاشاخان

 .1تاریخ فتح این قلعه ،بر اساس ماده تاریخ
مرصاع آخر« تاریخ غنب » مصادف با سال
 1052ق .میباشد.

28

سر آغاز روابط خانهاي ماكو با آن سوي ارس ،مربوط بهكوچ اعضاي اينخاندان در
زمان شاهعباسدوم صفوي(1077 -1052ق ).از چخورسعد( ايروان ) به اين ناحيه است.
غلبه کرد ،دستور داد که حدود سیصد
شاهعباسدوم ،بعد از اینکه بر حاکم یاغی قلعۀ ماکو 
خانوار از جماعت ایل بیات ساکن چخورسعد و والیت عراق را بهماکو آورده تا نزد
خانعلیسلطان ،حاکم قلعۀ مذکور ،ب هخدمت قراولی در ناحیه مشغول شوند .ریاست این
گروه را مصطفی بیگ ،جد بزرگ خوانین ماکو برعهده داشت( نصرت ماکویی ،بیتا،
صص  .)4-3تاریخ فتح این قلعه توسط شاهعباسدوم ،براساس سنگنوشتهای که به
امر او در دیوار قلعۀ ماکو حک شده است ،سال1052ق .است .1پس ميتوان حدس زد
سکونت ایل بیات در ماکو باید کميبعد از این حادثه اتفاق افتاده باشد .اعزام اعضای
ایل بیات بهماکو ،در ادامۀ سیاستهای شاهعباسدوم صفوی بود .وی ،برخالف جدش
شـاهعباساول( 1038-996ق- ) .که قبایل نظاميرا از مرز آذربایجان میکوچانید ،قبایل
را بار دیگر برای اهداف نظاميبهناحیة شمالغرب کوچ داد(سیوری،1372 ،ص .) 231
در دورۀ زندیه ،بیاتهای ماکو ،بهرهبری احمد سلطان تحت تابعيت «محمدخان زياد
اوغلو قاجار » حاكم ايروان بودند( افتخاری بیات ،1381 ،صص .) 22-21بعد از فوت
احمدسلـطان ،در سال  1191یا  ،1192پسرش «حسيـنخان» بهحكـومت ماكـو رسيد .در
ي خاندان دنبلي ،كه حكومت خوي را بر عهده
زمان حكومت وي بود كه بعضي از اعضا 
داشتند ،عليه قاجارها شوريدند .اين امر ،زمينۀ براندازي قدرت سیاسی اينخاندان در خوي
توسط عباسميرزا( ) 1249 -1203را فراهم آورد(سپهر،1353 ،ج،1صص .)105-100اين
ي خاندان بيات در ناحيۀ شمالغرب كشور در سالهاي بعدي شد،
حادثه ،زمينۀ قدرتياب 
زيرا دنبليها ساليان درازي قدرت برتر اين ناحيه بودند و با وجود اين ،خاندان بياتهاي
ماكو مجالي براي قدرتيابي نداشتند.
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موضع خوانین ماکو در جنگهای ایران و روسیه مشخص نیست ،اما در مسئلۀ
به اینکه
پرداخت غرامت جنگ و واگذاری سرزمینها ،پاسکویچ ،سردار روس ،با استناد 
والیت ماکو هم جزء ایروان است ،خواستار الحاق ماکو بهروسیه شد؛ ولی عباس میرزا،
به روسیه
با آوردن دالیلی ثابت کرد که این شهر جدا از ایروان است و از پیوستن ماکو 
جلوگیری کرد( انصاری،1349 ،صص  71- 69؛ غنی ،اقبال،1323 ،ص.) 21
به عنوان مرز میان ایران و روسیه ،موجب
عهدنامۀ ترکمانچای و تعیین رود ارس 
شد که منطقۀ ماکو بهعنوان مرز میان سه کشور اهمیت بسیار زیادی پیدا کند و این شهر
و حکام آن همواره در معرض دخالتهای دو کشور روس و عثمانی قرار گیرند .این
مسئله ،سبب اهمیت خوانین ماکو شد .بنابراين ،دولت مرکزی ایران سعی کرد با دادن
قدرت و اختیارات زیاد ،حاکمان این شهر را بهدولت مرکزی دلگرم نماید .خانهای ماکو،
باوجود آنکه همواره روابطی با این دو کشور داشتند ،هرگز در صدد قطع عالقه بهایران
به یکی از این دو کشور برنیامدند .اگرچه ،گاه آنها خود را بهیکی از
و سرسپاری کامل 
این دو قدرت نزدیک ميکردند ،این مسئله با ضعف دولت مرکزی ایران و نداشتن توان و
نیروی الزم برای حمایت ازخانهای ماکو در برابر تجاوزهای احتمالی این دو کشور ،بهنظر
تنها راه حفظ حاکمیتخانهاي بیات در ماکو و درنتیجه ،حفظ حاکمیت دولت مرکزی
ایران در این منطقۀ سوقالجیشی بود.
با سلطنت محمدشاه قاجار(1264 –1250ق ).و بهصدارت رسیدن حاجیمیرزاآقاسی،
ت خاندان بیات ماکویی آغاز شد .حاجیمیرزاآقاسی ،از ایل بیات
دورهای جدید در سرنوش 
به صدارت،
ایروان و متولد این شهر بود(اعتمادالسلطنه ،1349 ،ص .)153حاجي ،با رسيدن 
بسياري از اقوام خويش در ايل بيات ماكو را بهمناصب باالي حكومتي در تهران و ديگر
شهرها رسانيد و آنها با بهرهگيري از اين موقعيت خزانۀ خود را از ثروت انباشتند(اعتمادالسلطنه،
 ،1349ص 28؛ خورموجی،1344 ،ص .)239خانهاي بیات ماکو ،با حفظ رابطه با اعضای
قبیلۀ بزرگتر بیات در ایروان ،در طول اقامت خود در ماکو ،و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ
حاجیمیرزاآقاسی که از خویشان آنها بود ،شالودۀ قدرت خود را در منطقه پیریزی کردند.
عليخانماكويي ،که در سال  1238جای پدر را در حکومت ماكو گرفته بود ،بعد از
 46سال حكومت در ماكو ،در سال 1284ق .فوت كرد .بعد از وقفهای ،تيمور پاشاخان،
پسر علیخان ،بهحکومت ماكو رسيد ( حكومت1316 - 1292ق ( ) .نصرت ماکویی ،بیتا
،صص .) 31-30با ضعف حکومت قاجار ،قدرت و اعتبار دولت مركزي نزد حكومتهاي
محلي بهشدت كاهش یافت .اعضايخاندان ماکویی نيز با آگاهی از این ضعف بهتحکیم
قدرت خود در منطقه اقدام کردند و به دستورات دولت مرکزی بیتوجهی نشان دادند و
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از سوی دیگر ،بهروابط دیرینۀ خود با آن سوی ارس ادامه دادند و همواره ميکوشیدند
تاآنجاکه ميتوانند با نادیده گرفتن فرمانهای دولتی و نپذیرفتن مدیریت حکومت مرکزی
در امور خود ،آزاد و خودسر در ماکو فرمانروایی کنند( طاهراحمدی،1376 ،ص .) 55برای
نمونه ،وقتی در 1295ق .برای انتظام امور سرحدات و تصميمگيري دربارۀ آن از خوانین
ماکو خواسته شد کههمراه وليعهد در رأس قوای خود عازم تهران شوند ،تیمور پاشاخان
به همراه زن و دختر خويش عازم تفلیس شد و عنوان
بهبهانۀ مریضی و براي معالجه 
کرد تا یکسال بهبود نخواهد یافت .دولت ايران ،براي كشاندن او بهتهران ،خواستار اعمال
به وي از طريق كنسولگري ايران در تفليس شد( طاهراحمدی،1370 ،صص 186و
فشار 
.) 216- 215
ناصرالدینشاهقاجار(1313 -1264ق ).در سال 1295ق ،.برای دومین بار عازم سفر
فرنگستان شد .مسیر حرکت او از راه تفلیس و قفقاز بود و میبایست از راه شاهتختی(نزدیکی
شهر پلدشت فعلی ) در ماکو عازم روسیه شود .تیمورپاشاخان ،همراه اعیان و قشون ماکو،
عازم استقبال از شاه در شاهتختی شد (ناصرالدینشاه قاجار،1379 ،ص ،) 50و تا ایروان شاه را
همراهی کرد .در این زمان ،تیمورپاشاخان در رود ارس و مرز شاهتختی با نخجوان ،دو کشتی
داشت که وظیفۀ انتقال مسافر و بار را انجام ميدادند (ناصرالدینشاه قاجار،1379 ،صص-60
 .) 61همراهي تيمورپاشاخان با شاه در اين مسافرت ،نشاندهندۀ نفوذ تيمورپاشاخان در اين
ناحيه و آشنايي وي با اين منطقه است .انتقال مسافر از طريق كشتي در مرز ايران و روسيه هم
باعث افزايش مراودات خانهاي ماكو با ماورای ارس میشد.
ق َکرم ،که ماجرای راهزنیهای او در خاک ایران و عثمانی و روسیه 1معروف بود،
قاچا 
بهادعای خودش ،حدود دو ماه در ماکو در پناه تیمورپاشاخان زندگی کرد( سعدوندیان،
،1380ص  .) 79تیمورپاشاخان ،تحت فشار دولت مرکزی ایران و دولت روسیه و عثمانی در
صدد برآمد که وی را دستگیر کند اما موفق نشد(سعدوندیان،1380،ص .) 82در سال 1307ق،.
به تیمورپاشاخان پناه آورد؛
َکرم ،بعد از جراحاتی که در برخورد با نظامیان روس پیدا کرده بود ،

 ( .1بنگرید به بامداد،
،1344ج،3صص167 -163؛
سعدوندیان.)1380،

30

ولی وی ،با وجود اصرار روسها ،بهعلت ترس از انتقامگیری کرم حاضر نشد که او را به
روسها تحویل دهد( فووریه ،بیتا،ص  .) 106از سویی ،مادر کرم ،با اهدای چهارده رأس
گاونر بهخان ماکو ،نظر مساعد وی را برای پناه دادن بهقاچاقکرم جلب نموده بود .کرم ،در
 18محرم  ، 1307در بازگشت ناصرالدینشاه از سفر سوم فرنگ ،بهوساطت تیمور پاشاخان ،از
شاه تأمین جانی گرفت و بعد بهحضور وی رفت و مورد عفو واقع شد .کرم ،در تهران اقامت
کردوازنگهبانانمخصوصامینالسلطانصدراعظمگردید(سعدوندیان،1380،صص.)23-12
توآمدهاي سياسي بهقفقاز ،با اين ناحيه
تيمورپاشا و ديگر خوانين ماكو ،در كنار رف 
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روابط تجاري هم داشتند .در سال 1316ق .باوجود آنکه غله در منطقه ناياب بود ،خوانين
گندمهاي ذخيره شده در انبارهاي خود را با قيمت گزافي بهروسيه فروختند( ضرغام،
،1369ص  .) 125اين امر ،شايد تنها نمونۀ كوچكي از روابط تجاري خوانين با قفقاز باشد
به علت موقعيت خاص ماكو در مجاورت با
به آن اشاره شده است ،زيرا 
كه در منابع 
روسيه ،خانهاي ماكو روابط تجاري گستردهاي با اين ناحيه داشتند.

روابط مرتضی قلیخان اقبالالسلطنه با آن سوی ارس

بعد از مرگ تیمور پاشاخان(1316ق1277/.ش ،).تنها پسر او ،مرتضیقلیخان (متولد
1242ش1280/.ق ).با لقب «سردار و اقبالالسلطنه» به حکومت ماکو رسید( افتخاری
بیات، 1381 ،ص .) 42ماکو ،محل عبور و مرور ایالت و عشایر بود .این ایالت ،در مناطق
مرزی ایران -عثمانی و روسیه ییالق و قشالق میکردند .این عشایر ،از سه ایل جاللی،
میالن ،و حیدرانلو تشکیل میشدند .اينها تابع هيچ نظم و قانوني نبوده و اغلب اغتشاشاتي
در ناحيه ايجاد ميكردند ،اما اقبالالسطنه اين عشاير را در حيطۀ نظارت خود درآورد و از
شرارتهاي آنها در اين منطقه جلوگيري كرد( استادوخ1323 -27-2-21:ق .).نفوذ سردار
ماكو در ميان ايالت و عشاير و بهرهگيري از استعداد نظامي آنها ،قدرت زيادي بهسردار در
منطقه ماكو و سرزمينهاي حاشيهاي روس و عثماني ميبخشید ،كه هممرز با ماكو و محل
ييالق و قشالق عشاير بود .اين مسئله ،در كنار ديگر عوامل ،زمينۀ تعامالت وي با روس و
عثماني را باعث ميشد و بیشک نقش مهميدر حمایت قاجارها از اقبالالسلطنه داشت،
زيرا اغتشاش در اين ناحيه ميتوانست باعث دخالت روس و عثماني شده و عواقب بدي
براي ايران بهدنبال داشته باشد .با ضعف قدرت نظاميایران ،اقبالالسلطنه ،با کیاست و با
بهرهگیری از قدرت ایالت منطقه ،و از سویی با ایجاد روابط حسنه با روس و عثمانی،
توانست بهنمایندگی از دولت ایران ،نفوذ و حاکمیت دولت ایران را در ماکو حفظ کند.
از وقایع مهـم ایران ،همزمان با حكومت اقبالالسلطنـه در ماكـو ( 1302-1277
ش1342 -1316/.ق ،).وقوع انقالب مشروطيت بود .با پيروزي انقالب مشروطه و تأسیس
انجمن در شهر ماکو ،مردم این شهر بنای بدرفتاری با اقبالالسلطنه را گذاشتند و او را تحت
فشار قرار دادند .با اغتشاش ماكو و مناطق اطراف و بر اثر فشارهاي زياد ،سردار ،بههمراه
چند تن از خوانین دیگر در تاریخ  3ربیعاالول  ،1325بهایروان نزد پناهخان ،پدر زن خود
فرار كرد(حبلالمتین تهران 8 (،) 93 (1،رجب  1325ق ) ،ص3؛ استادوخ– 5 – 4 – 42:
1325ق .).ازدواج اقبالالسلطنه با دختر پناهخان و پناه بردن بهوي ،حاكي از روابط ديرينۀ
ن خانواده است.
سردار با اي 
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اقبالالسلطنه توانست با حمايتهاي دربار تهران ،روسيه ،و اكراد منطقه به ماكو
حمله کرده و بساط مشروطه و انجمن شهر را با قلع و قمع شديد آنها برچيند(حبلالمتين
تهران 27 (،) 63(1،جمادی االول 1325ق ) ،ص.) 1
به تحريك سردار ،بهروستاهاي خوي ،نبردهاي
بعد از اين موفقيت ،با تعرضات اكراد ،
خونيني ميان طرفين شكل گرفت كه باوساطت انجمن ايالتي تبريز ميان طرفين صلح برقرار
شد( شیخاالسالم ،2536 ،اغلب صفحات؛ کسروی،1378 ،ص .)471در حين نبرد و كشاكش
به عبدالحسین میرزا فرمانفرما ،والي آذربايجان،
با اهالي خوي ،اقبالالسلطنه ،با ارسال تلگرافي 
ضمن متهم كردن اهالي خوي بهآغاز منازعات ،تهديد كرد كه در صورت ادامۀ حمالت
اهالي خوي « ...چاکران با عموم والیت بهدولت روس و عثمانی کوچ كنيم آنها هم بیایند از
تازه اینجا را آباد نمایند»(روزنامه انجمن تبریز 28( ،)147 (1،شعبان 1325ق ) ،صص.) 3-4
تالش براي جلب حمايت روسيه و گرويدن به اين كشور ،بعد از استعفاي
محمدعليشاه كه از بزرگترين حاميان خوانين بود ،دوباره در برنامۀ اقبالالسلطنه قرار
گرفت .عفو عمومياعالم نشده بود و سردار ماکو از اقدامات تالفیجویانۀ مردم منطقه
میترسید .خوانين ماكو ،بار ديگر ،براي تضمين حاكميت خود در منطقه ،ب هروسها
متوسل شدند .این مسئله ،در اسناد محرمانۀ انگلستان در تاريخ  17مرداد  1287بازتاب
یافته است:
«یکی از خویشان خان ماکو در بایزید به ويسقنسولگری روسی پناهنده شد و
ميخواهد خوانین ماکو را بهحمایت روسیه وارد نماید تا از حمالت ملتیان که منظور
دارند فراغت تحصیل نمایند .مسیو سابلین از دولت متبوعه خود اجازه خواسته تا به
به دولت ایران اصرار كنيم که اعالن عفو عموميرا منتشر نماید تا بهاین
همراهی من 
ترتیب اقدامات اغتشاشکارانه ملتیان مثل اینکه ميخواهند بهخان ماکو حمله نمایند رفع
شده و دیگر سفارتین خصوص ًا سفارت روس تا بهاین اندازه از حمایت مستبدین دچار
زحمت نباشند»( بشیری ، 1363 ،ج ،3ص.) 663
اقبالالسلطنه ،در 1328ق ،.بهایروان مسافرت کرد .هدف او در این سفر این بود که به
حساب پولهاي خود ،که نزد بانک روسی در ایروان بود ،رسیدگی کند .از طرفی ،چون زن
دوم او -که دخترپناهخان ایروانی بود -فوت کرده بود ،او در ایروان با دختر دیگر پناهخان
ازدواج کرد .اما در این سفر ،دولت مرکزی ،که از روابط وی با روسها میترسید ،افرادي
را مأمور كرده بود تا اقدامات او را زیر نظر داشته باشند .سردار ،اول ماه صفر  ،1328به
این مسافرت رفت و بعد از زمان طوالنی اقامت در این شهر ،در اواخر ماه ربیعاالول به
ماکو بازگشت .سردار ،تمام عشایر منطقه را در این سفر بهحالت آمادهباش 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(ساکما293003044 :؛استادوخ1328-21-25-19:ق .).سردار،
در اين مسافرت ،گويا بهتوافقهایی با روسها دست یافت که در گزارش زیر بهخوبی
بازتاب یافته است:
« ...همسایه شمالی بهر طریق که ممکن شود ایالت را بر ضد دولت بر ميانگیزد
و همین پلتیک را در ماکو هم تعقیب نموده است چنانکه در روز ورود چاکر بماکو 20
صندوق در هريک  25قبضه تفنگ پنج تیر روسی همراه با  7صندوق فشنگ از نخجوان
بهماکو فرستادند و تفصیل آن از این قرار است که چندی قبل حسینخاننخجوانی ( ژنرال
گارد امپراطوری دولت روس) ...بهماکو آمد و محرمانه مذاکرات زیادی با اقبالالسلطنه
نموده و مراجعه کرده است»( استادوخ1329-21-21-5 :ق .).خوانین ایروان و نخجوان،
روابط نزديكي با سردار داشتند و درواقع ميتوان گفت كه آنها بيشتر رابط سردار با روسها
بودند و اقبالالسلطنه را بهتبعیت و همکاری با دولت روسیه تشویق ميکردند( استادوخ:
1329-21-33-5ق.).
روسها ،بعد از تبعيد محمدعليشاه از ايران ،توسط مليون ،بزرگترين عامل نفوذ
خود در ايران را از دست دادند ،پس تمام تالش خود را برای ب هشکست کشانیدن مجلس
به هدف
دوم آغاز کردند .آنها وقتی نتوانستند از طریق حمایت از محمدعلیشاه مخلوع 
خود نایل شوند ،سیاست نفوذ در میان متنفذان شمال و وابسته کردن آنها بهروسیه و
تضعیف اقتدار دولت مرکزی را دنبال کردند و در نهایت ،با لشکرکشی بهایران و تحمیل
به تعطیلی کشاندند .لشكركشي و اشغال
اولتیماتوم خود بهدولت ایران ،مجلس دوم را 
آذربايجان ،اين ايالت را تقريب ًا از نظارت دولت مركزي ايران خارج كرد .اين وضعيت،
فرصت خوبي براي نزدیکان بهسیاست روسيه در ايران بود كه قدرت خود را گسترش
دهند .اقبالالسلطنه نیز از این افراد بود که با روسها «پیوستگیهایی» داشت (كسروي،
 ،1384ص .)550اقبالالسلطنه ،از سالها قبل ،روابط خوبی با روسها داشت .اشغال
نظاميآذربایجان ،فرصت بسیار مناسبی برای وی بود تا قدرت خویش را تحکیم بخشد.
دامن ،قدرت سردار در این زمان ،در زير سايۀ حمايت روسها ،تا شهر خوی هم بسط
یافت ،و او در سال1290ش1329 /.ق .عامل خود را بهحکومت این شهر فرستاد(ریاحی،
،1372صص .)482 -480نزدیکی سردار ماکو بهروسها بهنحوی بود که عکس نیکالی
دوم را بر دیوار کاخش نصب کرده بود (عزیزالسلطان،1367،ج،4ص .) 3287با نزدیک
ف در روسیه ،اقبالالسلطنه هم
به سیصدمین سالگرد تأسیس سلطنتخاندان رومان 
شدن 
به روسها ،جشن و مهمانی بزرگی بهاین مناسبت ترتیب
برای نشان دادن دوستی خود 
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 .1برای آگاهی از جزئیات مربوط بهروابط
اقبالالسلطنهدرجنگجهانیاولباروس
و عثامنی بنگرید به :آقازاده و بیات ،
،1388صص . 26 -9
 .2برای آگاهی بیشرت از جزئیات این قرارداد
ونقشروابطباروسیهدرقتلاقبالالسلطنه
بهدست رضاخان بنگرید به :آقازاده ،
،1388صص. 64 -55

 .3کلامتی که در این سطر ناخوانا هستند،
گویا روسی هستند که در ترجمه به فارسی،
شکل و معنای خود را از دست داده اند.

34

داد(استادوخ 1331-58-5-5:ق .).سردار ماکو ،برای ادامۀ حاکمیت خود در ماکو ،مجبور
بهقرار گرفتن در مسیر سیاست روسیه بود.
منطقۀ ماکو بین سه دولت ایران ،روسیه ،و عثمانی واقع شده بود و این امر حساسیت
وی ژهاي به اين ناحيه در روابط ميان این سه قدرت ميبخشيد .با آغاز جنگ جهانی اول
و قرار گرفتن عثمانی و روسیه در دو اردوی متخاصم ،موقعيت استراتژيك ماكو از بعد
نظامي و سوقالجیشی دوچندان شد .ماكو ،محل عبور و ارتباط ميان روس و عثماني شد.
قبل از آغاز جنگ اول ،اقبالالسلطنه ،در چرخشی آشکار ،از روسها رویگردان شد و به
عثمانیها تمایل پیدا کرد .این تغییر رویه ،با توجه بهمنافع استراتژیک روسها در ماکو،
با واكنش شدید روسها مواجه گردید .در نتیجه ،آنها ،در رمضان 1332ق .اقبالالسلطنه
به تفلیس تبعید نمودند(استادوخ 1332-41-24-48:ق ) .و فردی طرفدار خود را به
را 
حکومت ماکو گماردند .اقبالالسلطنه ،بیش از دو سال بهحالت تبعید در تفلیس زندگی
کرد و تالش دولت ایران برای بازگرداندن وی بهنتیجه نرسید .وی ،بعد از بازگشت به
به روسها
ماکو ،در  16صفر  / 1335آذر  ،1295که پسر خود را برای تضمین وفاداری 
در دست آنان بهگروگان گذاشته بود(استادوخ 1335-42-19-4:ق ،) .سیاست حمایت
از روسها را ادامه داد .اما بعد از خروج روسها از ایران ،بر اثر انقالب  ،1917وی به
حمایت از عثمانیها در برابر ارامنه اقدام کرد.1
جنگ جهانی اول ( 1336 -1332ق ،)1918-1914 /.در کنار همۀ مصایبش برای
ایران ،قحطی و گرسنگی شدیدی هم بهدنبال آورد .سالهای  1296و 1297ش .اوج
این قحطی بود .اين قحطی ،در آذربايجان هم بسيار گسترده بود(آبادیان،1385 ،صص
 .) 292 -213خانهاي ماکو ،در این شرایط هم با تطمیع و تهدید مأموران گمرکی،
به تصمیمهای دولت مرکزی دربارۀ منع صدور
بهآن سوی ارس غالت ميفرستادند و 
غله وقعی نمينهادند( روزنامة رعد 5(،) 121(10،ذیحجه ،).1337شماره صفحه ناخوانا ؛
استادوخ1337-42-6-48:ق.) .
بدون ترديد ،جديترين و مهمترين رابطۀ سردار ماكو با آن سوی ارس و روسيه،
قرارداد تجاري وي با نمايندگان روسيه ،قفقاز و ارمنستان ،بعد از كودتاي سوم اسفند 1299
بود .2با توجه بهاهميت اين قرارداد در روابط ميان سردار ماكو با آن سوي ارس و دولت
مركزي ايران ،قسمتهايي از اين معاهده را در زير ميآوريم:
ي کراوارسه
«ما امضاءکنندگان ذیل ،نمایندة مختار مخصوص شورای انقالبی نظام 
فرونت قفقاز و کمیسریای مرکزی کئوپراتهای 3روسیه ساوتی  105باالندين و نمايندة
مختار تجارت خارجی ارمنستان ساوتی م.م کازاریانس از یک طرف و مرتضي قليخان
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سردار ماكو 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 بهقراری که
مالحظه ميشود منعقد ساختهاند .من سردارماکو :
به باالندین و کازاریانس حق ميدهم که آزادانه در حیطهخاننشین ماکو و محاالت
 .1
و والیات که در تحت ادارة من هستند جو و گندم و غیره و سایر محصوالت خام از قبیل
پشم و پنبهو 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.
به اشخاص فوق حق ميدهم که بدون هیچگونه ممانعت اشیاء خریداری شده
 .2
مذکور در مادة اول را از قلمر و خاننشین ماکو و والیات تابع آن حمل نمایند.
 .3همچنین بهآنها اجازه داده ميشود که مالالتجاره خود را در قلمر و خاننشین ماکو
و والیات تابعه وارد آزادانه بهمحل فروش گذاشته و یا معاوضه نمایند.
 .4برای اجرای مواد فوق بهآنها حق ميدهیم که آژانهای( نماینده ) خود را  ...در
نقاط گمرکی ...تعیین نمایند و منخان ماکو مصونیت جانی و مالی نمایندههای مزبور را
تضمین و بهآنها اجازه استفاده از هرگونه وسایل حمل و نقل و مخابره ميدهد.
ي هم که
به هر اسم و رسم از هر اداره رسميو غیررسم 
 .5متعهد ميشوم که هیچکس 
ي رفیق باالندین و رفیق کازاریانس را نداشته باشند اجازة حمل و
باشد چنانچه اجازه رسم 
نقل و خرید مالالتجاره و ارزاقی را که در فصل اول این قرارداد مذکور است ندهم»(ساکما:
.) 240007153
اما نمایندگان شوروی هم تعهداتی برعهده گرفتند .از جمله اینکه از قیمت اجناس
خریداری شده  5درصد بهسردار داده خواهد شد .تاریخ امضای قرارداد ،که نمایندگان
سردار آن را امضا کردند 22 ،رمضان (1339خرداد  )1300ميباشد .انعقاد این قرارداد ،بعد از
امضای عهدنامۀ دوستی ایران و شوروی ،در اسفند  1299بود .این رابطۀ سردار با شورويها
و نمايندگان جمهوريهاي تحت تابع شوروي در قفقاز را باید در ادامه و تداوم روابط او با
به مطلبی اشاره ميکند که برای بررسی این قرارداد
روسها و حكام قفقاز دانست .هدایت ،
مهم است «:در سرخرید گندم [شورویها] به اقبالالسلطنه پیغام کردند :بفروش[ی] میخریم،
نمیفروشی ،ميآئیم میبریم»(، 1371ص .) 367این مسئله نشان ميدهد که سردار ماکو تحت
به امضای این قرارداد شد .دلیل این اعمال فشار و رابطه
فشار و تهدید شورويها حاضر 
با اقبالالسلطنه ،بعد از عهدنامۀ دوستی با ایران ،گویا برای اعمال فشار بهدولت ایران برای
اجرایی کردن مفاد قرارداد دوستی ،از جمله خروج هرچه سریعتر قوای انگلیسی از ایران بود.
همسايگي ماكو با شورویها ،بهآنها امكان مداخله در امور اين ناحيه را با توجه ب هضعف
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دولت مركزي ميداد .از طرفي ،قدرت زیاد اقبالالسلطنه در شمالغرب كشور ،شورویها
به دنبال بهدست
را در ادامۀ سياست فشار شورویها حاضر بهاین کار شد و از طرفی ،او ،
آوردن حمایت شورویها از خودش در برابر دولت مرکزی بود و بهخوبی میدانست که
حکومت در ماکو ،یعنی منطقهای که با شوروی و ترکیه همسایه است ،بدون داشتن رابطۀ
حسنه با این دو کشور مقدور نیست .قدرت زیا د خا ِن ماکو ،شورویها و حكومتهاي قفقاز
به مذاکره با او ميکرد .گزارش كارگزاري وزارت خارجۀ ايران در قفقاز اين مسئله
را دعوت 
را بهخوبي نشان ميدهد:
«[ ...اقبالالسلطنه ] طوری خود را جلوه داده که حکومتهای مزبور [ قفقاز] را عقیده
بر این است که قطعه ماکو بكلی از ایران مجزی و دارای یک حکومت مستقل وخان ماکو
در حوزة حکومت خود از هر حیث صاحب اقتدار و استقالل ميباشد این مسئله باضافه
اینکه بهنفوذ و اقتدار دولت شکست وارد میاورد حکومتهای قفقاز را هم از مراجعه به
دولت ایران برای احتیاجاتی که دارند تقریب ًا مستغنی نموده و ميبینند در صورتیکه بآسانی
ميتوانند 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:
1339-43-9-1ق.).
اقبالالسلطنه و ديگر خوانين ماكو ،بهطور موروثي ،از طريق امالك وسيع خود و
تجارت ،ثروت هنگفتي بهدست آورده بودند« .در تمام مملکت غیراز ظلالسلطان و شیخ
خزعل اولین پولدار ایران بود .همه را ليره عثمانی میکرد .پولها را میبرد در بانک دولتی
روسی در ایروان میگذاشت» (تقیزاده  ، 1372،ص .)161میزان سرمایة خوانین ماکو در
بانک تفلیس بیش از دو میلیون منات(بهپول امروزی در حدود دو میلیون دالر) بوده است،
که سهم اقبالالسلطنه بیشتر از همه بود(مستوفی ،1377 ،ج ،3ص .)578اعتماد سردار به
روسها و سرمايهگذاري هنگفت در بانكهاي قفقاز ،نشانۀ پيوند ديرينۀ سردار با روسها
و روابط محرمانۀ آنهاست .خوانين ،عالو ه بر ماکو و خوی ،در ایروان هم دارای امالک
بودند(عزیزالسلطان ،1376 ،ج ، 4ص .)3307سردار ،بهدليل پيوندهاي ن َ َسبي با پناهخا ِن
ايرواني ،در اين ناحيه براي خود امالكي خريداري كرده بود.
سردار ،در كنار پيوندهاي سياسي و اقتصادي با متنفذین آن سوی ارس و روسيه ،با اين
منطقه روابط فرهنگي هم داشت .وی ،در سال 1296ش1335 /.ق .مدرسهای بهنام «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 بهزبانهای روسی و فرانسوی
به معلمان مدرسه
تدریس میشد .مدیریت مدرسه هم با یک روسی بهنام کنگرنسکی بود و 
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ماهیانه  20تومان حقوق پرداخت میشد .این مخارج مدرسه از طریق امالک وقفی سردار 
به
مدرسه تأمین ميشد( موسوی ماکویی، 1381 ،صص .)112-111اين مدرسه ،احتماالً تا سال
1301ش .دایر بود( ساکما .)250000141:تأسيس مدرسه در ماكو و ادارۀ آن توسط روسها
و تدريس زبان روسي درآن ،نشانۀ نفوذ فرهنگي روسيه در ماكو و روابط فرهنگي سردار با
روسهاست.

نتيجهگیری

خا نهاي ماكو ،از همان سرآغاز اعزام بهماكو ،روابطي با آن سوی ارس داشتند .اين روابط،
در ابتدا بيشترخانوادگي بود .دليل اين امر ،منشأ مشترك ايشان با ايل بيات ساكن ايروان بود.
اما اعضاي اينخاندان ،در دورههاي بعدي ،در كنار حفظ روابطخانوادگي و سببي با حكام و
متنفذين آن سوي ارس ،به ايجاد و گسترش پيوندهاي سياسي ،اقتصادي ،و فرهنگي هم با آنها
دست زدند .خانها و حكام ماكو ،بهويژه بعد از بهقدرت رسيدن اقبالالسلطنۀ ماكويي ،روابط
خود را با قفقاز گسترش دادند .روابط ماكوييها ،با آن سوي ارس ،بهتدريج حالت سياسي و
اقتصادي بهخود گرفت و در مقاطعی اين مناسبات در قالب يك معاهدۀ رسمي تبلور يافت.
اهداف خوانين از اين روابط ،از يكسو تأمين منافع اقتصادي و سياسي خود و از طرفي
بهدست آوردن حمايت روسها برای ادامه حكومت خود در ماكو بود ،روسهايي كه در
شمال ايران قدرتي بيشتر از اقتدار دولت مركزی ايران داشتند .حکومت در منطقۀ سوقالجیشی
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 بهقدری ضعیف بود که
قدرت حمایت ا ز خانهاي ماکو و دیگر متنفذین مرزی را در برابر مطامع روسیه نداشت.
ی خانهاي ماکو ،ایجاد روابط با روس و عثمانی و
پس ،در این شرایط ،عاقالنهترین راه برا 
سرسپردگی ظاهری بهیکی 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 بهاین دو قدرت برنیامدند .هدف حكام و متنفذين قفقاز هم از ايجاد رابطه
با ماكوييها ،در ابتدا ،بيشترخانوادگي و اقتصادي بود ،ولي در ادامه آنها بهرابط ميان دولت
روس و خوانين ماكو تبديل شدند و نقش مهمي در متمايل كردن اقبالالسلطنه و ديگر خوانين
به سوي سياست روسيه ايفا كردند .روسها ،براي نفوذ در شمال ايران -كه آن را حوزه نفوذ

طبيعي خود ميدانستند -و متمايل كردن حكام و سران ايالت و عشاير شمال ايران بهسوي
خود ،براي سلطۀ بيشتر بر ايران از ايجاد روابط با خانهاي ماکو استقبال ميكردند.
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