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ترجمممقدمه

 

ز اواخر امپراتوری صفویه نشینی)بیگلربیگی( در آذربایجان ا دوره خان
های غربی در دوره صفوی، ایالت  مهسفرنا هیپا برشود؛  شروع می

و چخورسعد تقسیم  باغ قرهوان، آذربایجان به چهار والیت تبریز، شیر
خزر، والیت شده است. والیت شیروان به ناحیه بین رود کور و دریای  می

شده و  ه بین دو رود کور و ارس اطالق میبه محدود باغ قرهآران یا 
شده  و نخجوان و... اطالق میوالیت چخور سعد هم به ناحیه ایروان 

و مرکز این ایالت،  والیت تبریز بوده که  ها تیوالاین  نیتر بزرگاست. 
شده  و... می، زنجان، قزوین، همدان هیارومشامل شهرهای تبریز، اردبیل، 

های شیروان و آران در این دوره جزو ایالت  بنابراین والیت 0است.

                                                 
در قلمرو صفوی  م.0851-58در حدود که انگلبرت کمپفر، سیاح آلمانی  -0

 به جغرافیای تاریخی آذربایجانبا اشاره در سفرنامه خود ، سیاحت کرده
شود و  و قسمتی از ارمنستان را شامل می شمالیآذربایجان که ماد »نویسد: می

و شهر  شده میتقسحوزه  وپنج پنجاهتا سرحد ترکیه امتداد دارد. این ایالت به 
ای که به همین نام مشهور  تبریز مرکز آن است و غیر از حوزهمهم تجاری 

( وی آذربایجان را 085«)رود. دیگر نیز از توابع آن به شمار مینه حوزه  ،است
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فقط به محدوده  باغ قراچنین آران یا  و هم اند شده یمآذربایجان محسوب 
بین دو رود کور و ارس اطالق شده است نه به نواحی دیگر هم چون 

فیای هستند که جغرا مسئلههای اروپایی گویای این  سفرنامه .شیروان
تاریخی آذربایجان در دوره حکومت صفویان دچار تغییر و تحوالتی از 
قبیل گسترده شدن اراضی آذربایجان، یکپارچه شدن آن و اداره کردن 

 کل این اراضی توسط حکومتی واحد شده است.

ای است که توسط حکمرانان صفویه اختیارات محلی  این دوره، زمانه
تجویز شد و  -گانه نوزدهایاالت  یکی از -برای حاکمان آذربایجان

 0اقتصادی و فرهنگی به وجود آمد. -ای در امور سیاسی موقعیت تازه
 ،1رسد ی آذربایجان به دوران اتابکان میا نی منطقهاگرچه سابقه حکمرا

نشینی، عصر رویارویی با مدنیت نوین و آغاز مدرنیزاسیون در  دوره خان
، تراژدی جداسازی سرزمینی آناز ای  در مرحلهکه آذربایجان است 

 صورت بهنشین  پیوست. در همان زمان است که خان آذربایجان به وقوع
و با استقرار ولیعهد  0ظاهرشدهمداری آذربایجان  لتای در ایا و ماهیت تازه

 شاهان قاجاریه در تبریز، اهمیت مرکزی سیاسی منطقه توأم با محوریت
یای سیاسی و اقتصادی جغراف شود و جغرافیایی و فرهنگی می -اقتصادی

قاجار، آذربایجان با  شاه نیناصرالدگیرد. به دوران  مدرن شکل می

                                                                                       

 یروان و، قراباغ، شهای تبریز، ایروان]چخورسعد[، داغستان ل بیگلربیگیمشا
 (.080/گرجستان نوشته است.)همان

نک: نظام ایاالت در دوره صفویه، رهر برن، ترجمه کیکاووس جهانداری،  -0
 .0101بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 

داشقین، نشر  نک: دولت اتابکان آذربایجان، ضیا موسی اوغلو، ترجمه علی -1
 . 0151اختر، تبریز، 

نک: محمد قولوخان افشار در تشکیل دولت فدرال ملی، علی خوشنویس،  -0
 . 0151تهران، 
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بود. در  ایرانممالک محروسه  گانه پنجمرکزیت تبریز، یکی از ایاالت 
جنبش مشروطیت بر اساس محوریت آذربایجان، نخستین گروه سیاسی 

ایالتی  یها انجمنن قانو»و ارائه « انجمن ایالتی تبریز»مدرن با تأسیس 
، توسط «قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستور حکام»و « و والیتی

ه دوره اول مجلس شورای ملی، نمایندگان مملکت آذربایجان ب
 8های مدنی و غیرانتفاعی را بنیان گذاشت. تشکل

و کشف نفت،  8مسیر تجاری و منابع غنی آذربایجان -اقلیم طبیعی
نشینی آذربایجان فراهم  نوگرایی را در دوران خان یها نهیزمبخشی از 

ساخت؛ مکمل این وضعیت در آذربایجان، مدرن اندیشی، تحول زبانی، 
 -ازی عباس میرزارویداد نوس .دگردیسی فرهنگی و هنری است

 یسینو شنامهینما -های ادبی)رمان های مدرن در تالش بنیادهای اندیشه
علی بئی  ییگرا ترک -آخوندزادهبان ترکی( فتحعلی و دگرگونی خط و ز

احمد آقااوغلو تا پدیداری زیباشناختی احساسی گرایی  حقوقحسین زاده و 
و ملی در شعر و ژورنالیسم ترکی در فرم و محتوای اجتماعی و اعتقادی 

 وپرورش آموزش یزیر یپ –حسن بیگ زردابی و جلیل محمد قلیزاده 
دامات هنری جان در اقموسیقی مدرن آذربای -نوین توسط حسن رشدیه

دیشه و عمل انکشاف هویت مدرن سیاسی در ان ،اوزئیر حاجی بیگ اوف
ای ه الیهدر تبریز،  یخواه مشروطهگرایی  و مدرن زاده محمدامین رسول

روند. در همین دوران، رویداد  و مدرنیت در آذربایجان بشمار می نوگرایی
را داریم؛ این « ورمولوتشکیل دولت ملی فدرالیته محمد قولوخان افشار ا»

                                                 
حقدار، نشر مهرنامگ،  اصغر یعلنک: مجلس اول و نهادهای مشروطیت،  -8

 .0150تهران، 
 نک: جغرافیای طبیعی آذربایجان، رحیم هویدا، انتشارات دانشگاه تبریز، -8

 .0180تبریز، 
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های آذربایجان شکل  با شرکت خان« قورولتای تبریز»در حکومت که 
  7.گرفت، در لشکرکشی فتحعلی شاه قاجار به آذربایجان، به خفا رفت

جغرافیایی و فرهنگی، همیشه در مرکزیت تاریخی  -هویتی ازنظرتبریز 
نشینی هم حفظ  و این جایگاه خود را در عصر خان آذربایجان قرار دارد

جده میالدی به وجود آمد، در نشین تبریز که در میانه قرن هی کرد؛ خان
 5هایی از تاریخ مرکز ایالت آذربایجان بوده است. برهه

*** 

 چهارهزارسالهای نزدیک به  ، که سابقه«تبریز»ت و حقیقی نام تلفظ درس
 ازنظرن، ان شناسان و مورخادارد، را باید در زبان بومی تبریز جست و زب

شناسی و آواشناسی کلمه تبریز را بر اساس آن، در آثار تحقیقی و  واژه
 .اند کردهتألیفات زبانی و تاریخی ثبت 

تبریز، به  -0: شود یمدر زبان اهالی تبریز، این واژه به دو صورت تلفظ 
 کاررفته بهفتح تاء و سکون باء)این استعمال در لهجه ترکان خزر هم 

به فتح تاء. در لهجه آناتولی هم که همراه با لهجه تربیز  -0است.( 
 رسد یم، به نظر دهند یمربایجان گروه غربی زبان ترکی، را تشکیل ذآ

با تلفظ محلی آن، به کسر تاء به خاطر عدم آشنایی  Tebrizواژه 
 شود. می کاربرده به

ربایجان و پژوهش از تاریخ، جغرافی و هویت تبریز، ذنگاری آ در تاریخ
ها، برآمده  از این تلفظ هرکداممندرج است؛  «تبریز»تلفظ برای  00د حدو

از زبان و ادبیات خارجی و غیر ترکی هستند؛ بر این اساس، در استعمال 

                                                 
نک: محمد قولوخان افشار اورمی در تشکیل دولت فدرال ملی، مصطفی  -7

 .0151سعدآبادی، نشر آذرکهن، تهران، 
ان، نک: تاریخ آتورپاتکان، اقرار برای آشنایی با تاریخ باستانی آذربایج -5

 .0175، ترجمه شادمان یوسف، نشر بلخ، تهران، اف یعل
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هایی  ارمنی و لهجه -انگلیسی -عربی -سیرو -رومی -یونانی -پارسی
 .اند برده نام« تبریز»، از اند گرفته نشأتها  که از این زبان

نام برده است، کتیبه « تبریز»فعلی  محل ازسندی که  ترین کهن
در اشاره به  " ماد "تاریخ نویسنده پادشاه آشور است؛  -سارگون دوم

، به حمله او به  میالد قبل از  700 ، پادشاه آشوری در های سارگن جنگ
به دنبال : » نویسد ربایجان فعلی و جنگ با اورارتوها پرداخته و میذآ

اسکوی  )" اوشکائیا "( ساکنان  سهند )" اوآاوش "جنگ کوه فراریان عرصه 
 که نیارا ترک گفتند و سارگن بدون  آنجا،  ( و پادگان محل کنونی

متر  ، اشغالش کرد و فرمان داد دیوارهای آن را که چهار  پیکاری کند

ف سپس به حمله سارگن به قلعه ودیاکون« . ، خراب کنند ضخامت داشت
و ... »: نویسد و می کرده اشاره(  کنونیتبریز  )" ارماکیستاروئی ت "مضاعف 

، که آن نیز  قلعه مضاعف تاروئی تارماکیس را در سرزمین قبیله دالیان
، لشکریان آشور  ، ویران کردند پایگاه اسبان و ذخیره سواران اورارتو بود

زارها و مراتع را نابود  انبارهای وسیع جو را تصرف کرده و گندم جا همه

 شناسان زبانو  نگاران خیتارف و وبر پایه تحقیقات دیاکون« . کردند می
کردند و  زندگی می " دالیان "ای به نام  دیگر، در منطقه فعلی تبریز، قبیله

بر تبریز اطالق شده و در طی گذشت  " تاروئی " صورت بهنام این قبیله 

از زبان  در مورد تاروئی تارماکیس 1. قرون تبدیل به تبریز شده است
، در این محل  ( تبریز فعلی  / تارماکیسا تامارکیسا):» پادشاه آشور آمده است

                                                 
 تر ای که سپس منطقهدمان تاریخی  سپیده موقعیتبرای آگاهی از  - 1

آتروپاتن)آذربایجان( نامیده شد، نک: اورارتو، بوریس ب. پیوتر ووسکی، ترجمه 
ماننا، سولماز قاشقای، ترجمه  دولت؛ 0150رشید برناک، نشر اندیشه نو، تهران، 

و جغرافیای  یشناس باستان؛ 0110پرویز زارع شاهمرسی، نشر ققنوس، تهران، 
شناسی(، کاظم مالزاده، دانشگاه تربیت  ماننا)رساله دوره دکترای باستان یتاریخ

 .0151مدرس، تهران، 
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های  بناهای مستحکمی وجود دارد که دارای دیوارهای مزین و پی
. در این  شود های عمیق پر از آب محافظت می ، که با خندق محکم است

.  زین شده ها ، و همچنین اسب باش بود مکان قشون همیشه به حال آماده
عنکبوت  ( این والیت را همچون تار ، پادشاه آشور سارگن دوم من)

را به  ها آنبین شهرهای آراسته آن نفاق افکنده و  محاصره کرده و ما
. دیوارهای محکم آن را ویران ساخته و با خاک  جنگ با یکدیگر واداشتم

ت که نام ترین سندی اس . این قدیمی ها را آتش زدم ، خانه یکسان کردم
 01«تبریز در آن آمده است.

گرم  یها آبرا وجود « تبریز» هیتسم وجهیز ندر برخی اسناد تاریخی 
بن محمود قزوینی در  محمد بن . زکریا دانند معدنی در اطراف این شهر می

های  های سبالن آب در کمر و دامنه: » نویسد می« العباد البالد و اخبار آثار»
برخی دیگر از مؤلفین  .« دهند ا شفا میمعدنی هست و بیماران ر

های گرم  کوه سهند و نیز آب یها فشان آتشتبریز را ناشی از  هیتسم وجه
دانند؛ به نوشته اولیاء چلبی این تسمیه یعنی پنهان  اطراف این شهر می

در  . کوه سهند مربوط باشد یفشان آتشهای  ، به جنبش کننده تف و گرما
، نخستین بار نام تبریز در  افیایی مسلمانانهای تاریخی و جغر نوشته
، رواد  و اما تبریز: »...  نویسد آمده است؛ بالذری می« البلدان فتوح»کتاب 

بود و او و برادرانش  آنجا ، سپس وجناء پسر او در فرود آمد آنجاازدی در 
 بدان، او با بارویی استوارش ساخت و مردم با او  در آن شهر بنیادها نهادند

بنابراین نام تبریز در دوران اسالمی از نیمه سده سوم  « ...فرود آمدند جا
خردادبه در   ابن  . است شده ضبط ها کتابها و  هجری در نوشته

                                                 
شهرهای  -در بحث از دوران دولت نیچن همدیاکونوف  .070 تاریخ ماد/ -01

داند؛ نک: تاریخ ایران کمبریج،  ماننایی، منطقه سوبی را همان دره تبریز می
 .011جلد دوم، ص 
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جری قمری  ه 010و  011 های که در میان سال« الممالک  سالک والم»
، نام تبریز را نیز آورده و آن  ربایجانذنوشته است، در شمردن شهرهای آ

 .نویسد محمد پسر رواد می آن از را
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خانداندنبلیونجفقلیخاندنبلیدرتبریز

 

است که در دوران  00خان دنبلی یقل نجفنخستین خان تبریز، 
را های سیاسی و اجتماعی فروپاشی امپراتوری افشاریه، اداره شهر  آشوب

دنبل بر وزن قنفذ نام  نوشته است کهصاحب قاموس  به دست گرفت.
 بن نصیراحمد .در اطراف موصل سکونت دارند ای از اکراد است که قبیله

                                                 
دنبل نام کوهی در منطقه  است.یای نسبت  لمه دنبل+دنبلی ترکیب ک -00

در این مورد  «تاریخ آداب ملوک». ملک ناصر در کتاب استدیاربکر 
اربکر است. دنبل از محال خوی است و کوه آن در کوهستانات دی»نویسد: می

راه است و پیوستگی به کوه دیگر ندارد. اطرافش  سنگ بی کپارچهیگویا 
های بلند است و شطی از اطراف آن  ها کوه پس جنگلهای دشتی، از  جنگل

گذرد. کوه سنجران و قلعه آن در اطراف شط واقع، هیچ سلطانی به آن کوه  می
شود که محال  از عبارت فوق چنین استنباط می «و طایفه دنبلی دست نیافته

گردید  که منطقه دیاربکر جزو آن محسوب می طوری هخوی بسیار وسیع بوده ب
هم شهر خوی و هم  ،اند داشتهامرائی که در این محال حکومت  "او طبیعت

ر اساس نوشته منابع گردید. این امرا ب محسوب می ها آندیاربکر جزو قلمرو 
بازمانده امرای اخشیدی بودند که در شام  «تاریخ اخشیدی» نظیرمتعدد 

بوده  قلعه دنبل جزو قلمرو آنان ازجملهو تمامی کردستانات  اند داشتهحکومت 
اند و چون قلعه دنبل مرکز استقرار  عد از انقراض، به این مناطق آمدهبو است 

لقب امیر موسی فرزند امیر « اخشید. »اند دهیگردبوده به دنبلی معروف  ها آن
 .یحیی برمکی است
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بن سلیمان محدث از این طایفه  فقیه مشهور شافعی و علی بن ابی بکر

سپس به و موطن اصلی این طایفه نواحی کردستان بوده  .هست
خوی را  شهردنبلیان ده و در آن نواحی اقامت نمودند. آذربایجان کوچ کر

. آباد نمودند کامالًه و آن شهر را کرسی نشین امارت خود قرار داد
دانی شهر خوی بوده است در آبا نادرشاهدنبلی که معاصر  احمدخان

. قلمرو حکومت این سلسله در کردستان و اطراف اقدامات بسیار نمود
و از ول دنبلی معاصر سلطان حیدر صفوی بوده . امیر بهله استتبریز بود

. سایر امرای دنبلی نیز از ملوک روی خلوص عقیده تسلیم وی شد

 .اند داشتهصفویه اطالعات 

از قبیله  اند عبارتکه  اند شدهها به چندین شعبه مختلف منشعب  دنبلی
الملک  ه امیر یحیی، شمسگی منسوب به شمسیحیی دنبلی منسوب ب

بگلو از اوالد امیر عیسی، بگزادگان از نسل امیر فریدون و  دنبلی ، عیسی
عباسی و امیر تیمور و  مأمونخانی منسوب به ایوب خان که به امر  ایوب

سان، خبوشان، شیروان، گنجه و خرا اطراف کاشان،که در سلطان سلیم 

 . شدند ستقرداغ م قره

به ها  بلیدر بخش دن «دانشمندان آذربایجان»محمدعلی تربیت در کتاب 
کرده و  شارهزاق بیک دنبلی انوشته عبدالر «الجنه ریاض»کتاب 

بنا به نگارش تواریخ و سیر حسب و نسب دنبلی ها به یحیی » :نویسد می
، محمد، فضل و ر داشته جعفرچهار پس هیمشارال .شود یمبرمکی منتهی 

سال 081. این آخری و اوالد او والی شامات بوده و در آنجا موسی
. عیسی بیک نام از این خانواده که ابوموسی ثانی لقب اند کردهت سلطن

 ،گرفته شیپداشته به قلعه دنبل و سگمان آباد آمده شیوه تفرد و تجرد 
دست  ،بوده است پس از زمانی اکراد دنبل که از سی هزار خانواده متجاوز

آن رمای ها در آن سامان حاکم و فرمانف مدت ارادت به او داده و اعقاب او
در تصرف آنان  ها آن، قطور و اواجق و نخجوان و شرور و غیر طایفه شده
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. پیر موسی دنبلی در سنه اند داشتهبوده تا ظهور سلطان حیدر استقالل 
هجری از  888و امیر جعفر ملقب به شمس الملک متوفی در تاریخ  181

ه مشاهیر این سلسله بوده است و مقبره آنان در خارج شهر خوی به فاصل
و مناره کله آهو که در پهلوی آن مقبره از  شده واقعدو هزار ذرع از آن 

از آثار همین شمس معروف بوده و از بقایای آن عهده  ،دور نمایان است
امیر عیسی پدر شمس الملک و امیر یحیی جد وی که هزار و  .است

یر نیز از مشاهدویست تکیه و خانقاه در اطراف شام و آذربایجان بنا نهاده 
که متخلص به خاور و در زمان  خان محمودامیر باشد.  یاین سلسله م

. تاریخی تا  هستفتحعلی شاه مخاطب بار بوده از مشاهیر این طایفه 
تاریخی علیهده برای دنبلیان تا سنه  ها آنو یکی دیگر از 0118سنه 
 شرفو  نما جهاننسخ خطی مختصری هم در  نیرازایغو  اند نوشته0085

آثارالشیعه راجع به تاریخ و رجال این طایفه نوشته شده و هر سه و  نامه
 .«اند شده چاپکتاب 

طور مستقل به شرح تاریخ و  عنوان نخستین منبعی که به نامه به شرف
و بخشی از   ها را در زمره دنبلی که نیاجغرافیای قوم کرد پرداخته ضمن 

لی دو روایت را ذکر اصل و نسب خاندان دنب  شمار آورده درباره به انکرد
 نام یسیعنسب امرای دنبلی به »کرده که بر اساس روایت نخست 

 بر بدلیسی که دوم روایت اساس بر 00«پیوندد. شخصی از اعراب شام می
بُختی آمده  والیت از دنبلی عشایر» دارد، تأکید آن بیشتر اعتبار و صحت

  عشیره کردی اصالت« خوانند. بُخت می در مابین اکراد ایشان را دنبلی
 01.است مورخان تأیید مورد جزئیات، برخی در  تفاوت با اگرچه دنبلی،

                                                 
 .111شرفنامه/ - 00
 .80؛ تاریخ مشاهیر کرد/010نک: تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز/ - 01
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تاریخ و ادبیات، در بازخوانی تاریخ دنبلی ها  هریاحی پژوهند نیمحمدام
: نویسد ع خطی میدر آذربایجان، با استناد به منابع اصلی و برخی مناب

ی شاه، در حدود بعد از صفویه و در فاصله سلطنت نادرشاه و فتحعل»...
یک قرن و نیم سران یکی از قبایل کردهای یزیدی در خوی و شهرهای 

با لشکرکشی  0000مجاور آن، حکومتی مستقل گونه داشتند که در 
پایان داده  ها آنقاجاریه، و به دنبال جنگ و کشتار شدید، به حکومت 

  00«شد.
 .اند هشدمنتسب  برمک آلبه دنبلی اندان خ، بر اساس منابع دیگری

کننده بر این باور  قانع چندان نهمصحح کتاب نگارستان دارا با تبیینی 
 با فرضیه اینشود.  است که نسب دنبلیان به یحیی برمکی منتهی می

 08.است قرارگرفته نیز دیگر نظران صاحب برخی تأکید مورد هایی تفاوت
مناطق ها  یی مهاجرت آناندان دنبلی و سیر جغرافیاخ اصلی موطن  درباره

 خوی تیدرنهاشام، حکاری و جزیره در شرق و جنوب ترکیه و   چهارگانه
 08در آذربایجان نام برده شده است.

 یگر یوال عصر هماحی و برخی از منابع ری نیمحمدامکه  طور همان
 از پس و دنبلی در ابتدا بر آیین یزیدی بوده  عشیره، اند گفتهخاندان دنبلی 

سنت  اهل  طریقه»ی دنبلی امرا جمله از ها آن زا ای عده خوی، در استقرار
کم در  بر این اساس، خاندان دنبلی دست 07.«اند گرفته شیپو جماعت 

 اهلدوم( بر دو مذهب یزیدی و  لیاسماع شاهاوایل صفویه)تا زمان 
ها به تشیع نیست. در  اند و سخنی از گرایش آن )شافعی( بودهسنت

                                                 
 .001خوی/ تاریخ - 00
 .0/007زبده تاریخ کرد و کردستان/ج - 08
 .1/57جنک: تاریخ مشاهیر کرد/ - 08
 .111و  00شرفنامه/ - 07
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عباس  ها در زمان شاه از دنبلی که بخشی شده گفتهتکمیل این فرضیه 
 05خان دنبلی به تشیع گرایش پیدا کردند. اول و با پیشگامی سلمان

ها به  گرویدن دنبلی نگاران خیتارز برخی دیگر ادر مقابل، بر این اساس 
و در زمان یکی از امرای دنبلی به  01؛اند دانستهشیعه را در دوران صفویه 

ب یده و از تسنن به تشیع تغییر مذهگرو دریح خیش، به بهلول ریامنام 
 01دادند.

های افشار و زند و قاجار، قرائن بیشتری از  در اواخر صفویه و دوره
. بررسی منابع نشان شود دیده میگرایش خاندان دنبلی به مذهب تشیع 

تعلقات مذهبی و متأثر از این تعبیر   جهیدرنتدنبلی  خان شهبازدهد که  می
دعوی تشیع و مذهب حقه را با موافقت »خان قاجار که  محمدحسن

خان  دحسناز خان افغان جدا شد و به محم« آزادخان افغان مباینت است
های خاندان دنبلی مانند  چنین اسامی امرا و شخصیت هم 00پیوست.

ها به عتبات  قلی و امثال آن و نیز توجه آن قلی، حسین جعفرقلی، مرتضی
ها  و عمران آن و دفن بزرگان آن عالیات در عراق و اهتمام در بازسازی

ها  هایی در تأیید این فرضیه که دنبلی قرینه عنوان بهتواند  در عتبات، می
قرار  مورداستفادهاند،  مذهب بوده کم در مقاطع زمانی مذکور شیعه دست
 گیرد.

شرایط و جایگاه خاندان دنبلی پیش از صفویه   اطالعات موجود درباره
بندی امرا و حکام  نامه است. این منبع در تقسیم تقریباً منحصر به شرف

کلی سالطین، امرای بزرگ   در سه دسته بیترت بهها را  ه)آنکردستان ک

                                                 
 .011تاریخ خوی/ - 05
 .1/57جنک: تاریخ مشاهیر کرد/ - 01
 .0/007جتاریخ کرد و کردستان/ - 01
 .1/108ج نک: روضه الصفای ناصری/ - 00
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ترین رتبه  سوم یعنی پایین  ر داده( امرای دنبلی را در دستهو سایر امرا قرا
چگونگی   مشخصی درباره  و دوره کند و بدون اشاره به تاریخ ذکر می

خاندان دنبلی در آذربایجان و خوی گفته است که حضور عیسی جد 
 دو« ... بدو ارزانی داشتند.آباد خوی را سکمن  ن ماضی ناحیهسالطی»

 دنبلی خاندان اعضای برخی ارتقای به خان شرف مبهم و مختصر  اشاره
  ترکیه شرق)حکاری والیت در دنبلی  عشیره امارت و وقویونل آق زمان در

 خاندان این تاریخی  پیشینه شدن روشن به چندانی کمککنونی( 
 .کند نمی

و بر   را قائل سابقه کهنیحققان برای خاندان دنبلی در مقابل، برخی م
 دریح خیشتا زمان  مریاین باورند که امرای دنبلی از قرن چهارم ق

در تکمیل  اند. تهصفوی در کردستان و آذربایجان حکومت مستقل داش
ترین امیر از خاندان دنبلی در اواسط قرن  یشود قدیم این فرضیه گفته می

حکاری ریاست داشته و نخستین بار در اوایل   در منطقه مریچهارم ق
شهر خوی  ،الملک دنبلی که ممدوح خاقانی بوده شمس مریقرن ششم ق

ا اممقر حکومت برگزیده و در آبادانی آن کوشیده است.  عنوان بهرا 
 00د.کنن مورخان دیگری این نظر را رد می

  اند، اشاره ن صفویه را شرح دادههای آغازی اکثر منابعی که وقایع سال
ترین اشاره به  دنبلی ندارند. قدیمی  ندانی به خاندان، حکومت و عشیرهچ

 ازآنجاکهنامه یافت و  توان در شرف روابط خاندان دنبلی و صفویه را می
یگر در سطوح کرد برخاسته و از سوی د  از جامعه سو کینویسنده خود از 

چنین  و هم هصفوی  اکمیت دولت مرکزی ایران در دورهگوناگون ح
توان سخن وی را تا حد زیادی مستند  می ،حضورداشتهامپراتوری عثمانی 

 دانست.
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نامه مبنای تحلیل قرار گیرد، نخستین ارتباط سیاسی  هرگاه روایت شرف
سب صفوی تهما شاه  بلی و حکومت صفوی معطوف به دورهبین امرای دن

بیگ دنبلی از  را به حاجی« الکای خوی»شود که لقب سلطان و  می
بیگ، جد خاندان دنبلی، داد و مأموریت محافظت از مرز  نوادگان عیسی

 01وان به وی سپرد.  ایران و عثمانی را در منطقه

اختالفات دیرینه با   جهیدرنتسلطان دنبلی  حاجیبدلیسی،  بر اساس نوشته
از  یکیدر تیدرنهادی بارها با ایشان درگیر شد و کرد محمو  عشیره
 با محمودی  عشیره درگیری درها به قتل رسید.  های محمودی یورش
 انجامید، دنبلی سلطان حاجی قتل به که مریق 188 سال در دنبلی

واقعه  نیازا پس. کردند می پشتیبانی ها محمودی از عثمانی نیروهای
گاه رومی و گاه قزلباش » شده خارج دنبلی از حالت عادی  اوضاع عشیره

 این  جهیدرنت« نمودند. طهماسب عمل می ... برخالف رضای شاهبودند می
 ریزی برنامه با گرفته دنبلی خاندان تنبیه به تصمیم تهماسب شاه اوضاع
دنبلی به قتل آوردند و   چهارصد نفر مرد جرار از طایفه» قبلی
فر از قورچیان آن طایفه)که در طهماسب نیز تا موازی بیست و سی ن شاه

غیر از  که شود یمبنابراین روشن « بودند( به یاسا رسانید.  درگاه معلی
هماسب صفوی در ط شاه زمان در دنبلی خاندان از عناصری آذربایجان،

دربار و به عبارت امروزی در سطوحی از نیروهای مسلح و امنیتی دولت 
 .اند حضورداشتهمرکزی نیز 

هماسب، به سلطان ط شاهها پس از برخورد  دنبلیلیسی، به روایت بد
حکومت  بیگ نامی از نوادگان عیسی عثمانی پناه بردند و منصوربیگ

دنبلی نیز بر گرد او جمع   ا از عثمانی دریافت کرد و عشیرهقطور ر  ناحیه
 از یکی هماسبط شاهبیگ به حکومت رسید.  شدند. پس از او پسرش ولی
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 در ابتدا شد، موسوم مقتول، پدر نام به که را دنبلی نسلطا حاجی فرزندان
. کرد منصوب مقتول سلطان حاجی جای به بعدها و داد ارتقا خود دربار

 دوم، حدود بیست سال تداوم داشت. سلطان حاجی حکومت

های امارت خاندان دنبلی در خوی و اطراف آن،  زمان با تحکیم پایه هم
هایی از دولت مرکزی  دان در بخشهای منتسب به این خان برخی چهره

 یدرزمانکه  بودبیگ دنبلی  علی این افراد، سلطان  ازجملهحضور داشتند. 
در سلک »وی  ،دنبلی خشم گرفته بود  هماسب بر طایفهط شاه که

قورچیان عظام شاه منخرط بود و به جهت اخذ مالوجهات اصفهان مأمور 
 نیروهای  زمره در اسبهمط شاه دربار در مدتی بیگ علی سلطان« گشته
 تفویض او به دنبلی امارت خدابنده محمد سلطان زمان در و بود مسلح

 00.شد

علی بیگ، نخستین بار از  نامه در شرح انتصاب سلطان شرفبدلیسی در 
کند. نظربیگ  دستگاه امرای دنبلی در خوی با عنوان امارت دنبلی یاد می

نامعلوم همراه تعدادی  یلتع بهبیگ که جانشین پدر شد،  علی پسر سلطان
از امرای قزلباش و خوانین منطقه به عثمانی پیوست و سرانجام در 

که از »آباد  سکمن  محمودی بر سر تصرف ناحیه  هدرگیری با عشیر
کشته شد. شرح مجلس « بود،دنبلی   االیام اوجاق موروثی طایفه قدیم

آن  خان خود در محمودی و دنبلی که شرف  دو طایفه  مصالحه
 خاندان دنبلی است.  نامه درباره بخش روایت شرف ایانپ حضورداشته

دنبلی در  بهلول ریامکه  نظرندبر این از مورخان برخی  سوی دیگر،از 
شد و حکومت او  دریح خیشصفوی، به تمایل خود تابع  دریح خیشزمان 

 مسئلهنگاه ناظر به این این  .درآمدتابع صفوی های  امیرنشین  در زمره
نخستین اشارات تاریخی به روابط دنبلی و صفویه، معطوف به  است که

                                                 
 .018شرفنامه/ - 00
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حیدر صفوی و کشته شدن نامبرده در  دنبلی به سلطان بهلول ریامگرایش 
 ق است. 551قویونلو در سال  آقخلیل  نبرد بین صفویه و شاه

های منسوب به خاندان دنبلی  اول، امرا و شخصیت عباس شاه  در دوره
شتری در منابع و نقش بارزتری در رویدادها و تحوالت ظهور و بروز بی

دارند. عالوه بر ایفای نقش مؤثر تعدادی از امرای دنبلی در آزادسازی 
 عباس شاه  دوره در دنبلی بزرگان ازتبریز و آذربایجان از اشغال عثمانی 

عالوه بر همراهی شاه  که برد نام را دنبلی سلطان دیجمش توان می اول
، مدتی نیز حاکم مرند بود و در مقابله با «خ و خراسانسفر بل»در 

 08ای و قوای بیگانه نقش داشت. نطقههای م شورش

« از جانب اشرف حاکم الکای چورس»دنبلی که  سلطان سلمانچنین  هم
بود و به نمایندگی از دولت مرکزی با یکی از سرداران عثمانی به نام 

« چند نموده یدستبردش خواست که در سرحد قزلبا می»محمدپاشا که 
 و «.یافت سرافرازی خانی بلند  مرتبه به» بعدها وبه رویارویی پرداخت. 

 دنبلی سلطان مقصود از. کرد ایفا آذربایجان امنیت تأمین در فعالی نقش
 .است ادشدهی آذربایجان از خارج در دنبلی امرای از یکی عنوان به نیز

  ویژه دوره اول، به باسع برجستگی نقش امرای دنبلی در زمان شاه
گیری و  ای است که برخی، شکل گونه دنبلی، به خان سلمان  ساله ستیب

 برداشت چنینبر این پایه اند.  آغاز امارت دنبلی را در آن دوران دانسته
 چورس شهر ها دنبلی حکومت مرکزیت صفویه  دوره اواخر تا که شود می

 اختالفات ازجمله عوامل خیبر  جهیدرنت حسین سلطان شاه عصر در و بوده
 برگزیدند. حکومت مرکز عنوان به را خوی شهر دنبلی، خاندان درونی

عباس اول  شاه  آید، دوره متن برخی منابع برمی گونه که از لحن و آن
یم و گیری قدرت سیاسی خاندان دنبلی و تحک اوج درروندعطفی   نقطه

                                                 
 .875 و 0/801ج عباسی/ یآرا عالمنک:  - 08
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  جهیدرنترود.  می رشما بهاطراف خوی و   تثبیت حکومت آنان در منطقه
، این خاندان خان سلمانویژه  خدمات برخی اعضای خاندان دنبلی، به

و مناطق خوی و سلماس و اطراف به  قرارگرفتهعباس  شاه موردتوجه
شود.  ها واگذار و بعدها منصب بیگلربیگی تبریز نیز به آن افزوده می آن

 .ندارند منابع در پررنگی حضور ها دنبلی اول، عباس شاه از پس
شاه قاجار از تداوم حکومت جدش  فتحعلی  بیگ مورخ دوره عبدالرزاق

طان حسین صفوی سل شهبازخان دنبلی بر خوی و اطراف آن در زمان شاه
سقوط خوی و  تیدرنهاوی در برابر هجوم عثمانی و   ماهه و مقاومت نه
 بیگ( خبر داده است. خان)پدر عبدالرزاق قلی اسارت نجف

اند،  که در سیر تاریخی خاندان دنبلی به تحقیق پرداخته ییها نوشتهبنابر 
آید.  افشار و زند بیشتر به چشم می  ور و بروز خاندان دنبلی در دورهظه

های تاریخ دنبلی در این مقطع  امرای بزرگ و امارت طوالنی از ویژگی
پرنوسان سرنگونی   ا این دیدگاه موافق بود که دورهتوان ب است. می
خوی و امارت دنبلی با ثبات   ا روی کار آمدن قاجار، در منطقهصفویه ت

 اسی همراه بوده است.نسبی قدرت سی

 ادشدهی« یپادشاه مین» عنوان بهاز حکومت خاندان دنبلی در این دوره 
اما اقتدار آنان در  ،کردند دولت مرکزی حکومت می بافرمانکه هرچند 

مارت دنبلی اختیار مطلق سطحی بود که حاکمیت برای دخالت در امور ا
 که است چنان زند و افشار  دوره در دنبلی حکومت برجستگینداشت. 

 مسکوت آن از پیش  دوره در را دنبلی خاندان امارت حتی برخی
 .اند گذارده

خان دنبلی   قلی نادر پس از اخراج قوای عثمانی از آذربایجان، مرتضی
منصوب کرد.  حاکم خوی و اطراف عنوان بهپسر شهبازخان را 

 0005 در افشار نادرشاه گذاری تاج مراسم در دنبلی خان  قلی مرتضی
و  «عظم امرا و خوانینم» ردیف در پاشا  عبداهلل با نادر جنگ در و مریق
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مشاور نظامی  در لشکرکشی نادرشاه به قفقاز، در مقام یک فرمانده و نیز
 08نادرشاه حضور داشت.

 ازجملهدادی از بزرگان دنبلی و زمانی که تع 1ق0088در رمضان 
شورش »خان همراه نادرشاه بودند، از  قلی و نجف خان یقل یمرتض
آید که  خبر چنین برمیاین است. از ظاهر  ادشدهی« ها در خوی دنبلی
در ادامه  ت بوده است.دریافت مالیا  ری شورش، مسئلهگی شکل  زمینه
بوده  یتوجه قابلبلغ م شود مالیات مقرر را که مأمور می خان یقل یمرتض

آوری کند. سنگینی بار مالیات و نارضایتی عمومی  خوی جمع  از منطقه
نگاری وی با  و نامه خان یقل یمرتضباعث تداوم شورش و سرکشی 

 خان یقل یمرتضشود. قرائن موجود گویای این نکته است که  عثمانی می
ی مقابله با تالش کرد از درگیری با قوای اعزامی از جانب نادرشاه برا

وی، خودداری کند اما سرانجام با پیوستن به عثمانی در جنگ با سپاه 
 07ایران شکست خورد و کشته شد.

، شهبازبیگ، پسر وی خان یقل یمرتضنادرشاه ضمن پشیمانی از کشتن 
 در خان شهبازرا به حکومت خوی و سلماس و کردستان منصوب کرد. 

                                                 
 .881و  0/881جنادری/ یآرا عالم - 08
خان، نظری متفاوت دارد.  قلی کشته شدن مرتضی  بیگ درباره عبدالرزاق -07

نوکران را به اندک تهاون و »وی ضمن اشاره به این خصلت ناپسند نادر که 
گفته است که نادرشاه « ساخت یقصور از نعمت حیات محروم و مهجور م

ای به قتلش  خوی به حضور خواسته به بهانه  از بلده خان را قلی مرتضی»
بعدها نادر از این عمل پشیمان شده و در سفری که به آذربایجان « پرداخت.

این مکان سرحد مملکت روم است و سرمنزل آشوب و »داشت اعتراف کرد که 
الشأن در این حدود ناچار  ین شخصی جلیلمأوای فتنه و ثار، از نصب و تعی
ما  خدمت گذارخان پرداختیم و او چاکر  قلی است و ما عبث به قتل مرتضی

 (87تا  88نک: مآثر سلطانیه/«)بود.
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 کنار در نادر از پس و کرد یهمراه را نادرشاه قوای شیراز  محاصره
 خان فتحعلی افغان، خان آزاد ورود هنگام. گرفت قرار افشار شاه میابراه
 دیگر و مراغه و تبریز و شده متحد وی با دنبلی شهبازخان و افشار

 افغان آزادخان از دنبلی خان شکستربایجان را تصرف کردند. آذ مناطق
 افغان خان اردوی به زخانشهبا ،ازآن پس و داده یرو ق 0088 سال در

 شهبازخان ق 0081 در. است بوده او همراه نیز ق 0085 در و پیوسته
ن قاجار خا ت مذهبی از خان افغان جدا شد و به محمدحسنتعلقا  جهیدرنت

خان در مقابل قوای مشترک  قلی ق شهبازخان و نجف 0070در  پیوست.
 ها را شکست دادند. آنو  قرارگرفتهبابان  یپاشا محمودآزادخان افغان و 

افغان پیوست و در  خان آزادبار دیگر به  خان شهبازق  0078در سال 
خان زند،  خان افشار با کریم افغان و فتحعلی خان آزادرویارویی مشترک 

 افشار خان فتحعلی شکست از پسخان قرار گرفت.  مقابل کریم  هدر جبه
 دنبلی احمدخان و سلماس و خوی حکومت به خان شهباز ،خان میکر از

 گویای ،یمتفاوت روایتل دنبلی منصوب شد. ای ریاست به نامبرده عموی
 خان قلی نجف و شهبازخان زند، خان کریم .ق 0075 سال در که است آن

این  بر بیگ، عبدالرزاق اما .برد شیراز به خود همراه آذربایجان از را دنبلی
به آذربایجان، خان  خان زند ر است که در نوبت دوم لشکرکشی کریمنظ

 زند، شهبازخان را همراه خود به شیراز برد.

در جمیع معارک هند و »خان از هیجده سالگی در رکاب نادر و  قلی نجف
 از پس. بود او همراه هندوستان و گرجستان و داغستان نبردهای و« روم

 برادرزادگان امور» و بازگشته خوی به خان قلی نجف نادرشاه، شدن کشته
 اختالفات بندی صف درسروسامان بخشید. « ... یافتک مختلنی... هک را
 و شاه عادل کنار در دنبلی خان قلی نجف نادر، از پس های درگیری و
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 نوبت در زند خان کریم 05.گرفت قرار شاه ابراهیم صف در دنبلی احمدخان
خان  قلی کماکان به نجف را تبریز حکومت آذربایجان، به لشکرکشی دوم

 به خطاب زند خان کریم از فرمان دو  مقایسه بافویض کرد. دنبلی ت
 در کم دست دنبلی خان قلی نجف که شود می روشن خان، قلی نجف
 عنوان زند خان کریم جانب از .ق 0071 تا 0077 های سال ی فاصله

 .است داشته را تبریز بیگلربیگی

 از پس ،ودامیراالمرایی یافته ب  خان که در رکاب نادرشاه رتبه لیق نجف
 زمان همان از احتماالً و بازگشته آذربایجان به نادرشاه شدن کشته

 که روایت این رسد می نظر به. است داشته اختیار در را منطقه حکومت
 آغامحمدخانی تا حسین صفو سلطان زمان شاه از خان قلی نجف حکومت

کومت آغاز ح  کم درباره دست داوم داشتهخوی و تبریز ت  قاجار در منطقه
  ساله 00یرزا نیز مبنی بر حکومت تواند پذیرفته شود. نظر نادرم وی نمی

خان در  قلی خان در تبریز و توابع با عنایت به درگذشت نجف قلی نجف
 نقد قابل مریق 0081 در افشار نادرشاه شدن کشته و مریق 0011
 و شاهان از تن سه با کم دست دنبلی خان قلی نجف اوصاف، این با. است

 خان کریم و قاجار خان محمدحسن افشار، نادرشاه ازجمله ایران بزرگان
و امارت وی بر خوی و آذربایجان مورد  بوده سیاسی ارتباط دارای زند

 است. قرارگرفتهها  تأیید آن

های متفاوتی وجود دارد.  مدت حکومت احمدخان روایات و دیدگاه  درباره
خان زند در انتصاب  ریمق و با حکم ک 0078برخی آغاز آن را سال 

 بین را وی حکومت  دوره نیز برخیاند.  احمدخان به حکومت خوی دانسته
تاریخ مشاهیر کرد  آنچه . این دیدگاه بااند کرده ذکر ق 0011 تا 0087
 بامداداحمدخان دنبلی گفته است، منافات دارد.   ساله پنجاهحکومت   درباره

                                                 
 .080تاریخ خوی/ - 05



 

 خان نشین تبریز

28 

 ذکر ماه شش و سال پنجاه را لیدنب احمدخان حکومت مدت اشتباه به نیز
 .کرد تمدید را وی حکومت افشار نادرشاه که است گفته و کرده
روایت عبدالرزاق که در مقایسه با بامداد قابلیت اطمینان  که یدرحال

بیشتری دارد، حاوی این نکته است که حکومت احمدخان دنبلی با 
 شد.نادرشاه تالقی نداشته تا مستلزم دریافت حکم از وی با

حاکمی  عنوان بهمنابع و محققان اغلب از احمدخان با صفات نیکو و 
مقتدر، اهل عمران و آبادانی و باتدبیر، از امرای نامدار دنبلی و مقربان 

 «کامل عدتی و بزرگ سطوتی» دارای را او. اند ادکردهینادرشاه افشار 
 که گرفتند می خرده او بر دربارش شکوه  جهیدرنت اطرافیان که اند دانسته

لشکر و ملک و شوکت که تو راست چرا نام پادشاهی بر خود  این با»
از نیاکان به »ایلیاتی اکتفا کرد که   و او به این پاسخ ساده« نهی؟ مین

وصیت مانده که هرگز نباید این نام به خود نهیم. من همان رئیس 
« ها یاز دنبل حاکم نامدارترین و ترین بزرگ» احمدخان« عشایر اکرادم.

مردم خوی هنوز »د و مطرح ش« فرمانروایی عادل» عنوان بهاست که 
  کنت دوفریر فرستاده« اند. فرمانروایی او را فراموش نکرده  خاطرات دوره

دولت فرانسه، به دولت متبوع خویش پیشنهاد کرد از احمدخان دنبلی را 
ست، روسیه ا تیموردحمارفت  قاجار که گمان می آغامحمدخاندر برابر 

 به شاید و دنبلی خاندان داخلی های درگیری  جهیدرنت ویپشتیبانی کند. 
 .شد کشته ق 0011 سال در قاجار آغامحمدخان تحریک

خان دنبلی،  توان به سلمان از دیگر امرای خاندان دنبلی در این دوره می
ق فرمان حکومت سلماس را از  0078برادر کوچک احمدخان، که در 

 و خان قلی نجف پسرعموی خان، علی وافت کرد خان زند دری کریم
 و بیگلربیگی عنوان به ق 0018 در که خان قلی نجف پسر خدادادخان

 .کرد اشاره ،بود مقام این در سال شش و شد منصوب تبریز حاکم
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افشار و زند برای   وان به این برداشت رسید که دورهت می درمجموع
رای رت است. درخشش امخاندان دنبلی دوران شکوفایی و نمایش قد

تحت حاکمیت خود، کارآیی الزم را از   منطقه  در اداره سو کیمقتدر که از 
های دولت مرکزی  خود نشان داده و از سوی دیگر در همراهی با سیاست

منطقی   ل در سیاست داخلی و خارجی، شیوهدر قالب ایفای نقش فعا
ی امارت دنبلی در این ها اند، از ویژگی همکاری متقابل را در پیش گرفته

این خاندان   های برجسته خان از چهره قلی نجفدوره است. احمدخان و 
توان امیری از  ها نمی روند و پیش از آن می شمار بهافشار و زند   در دوره

شهرت و اقتدارش به حد این دو رسیده   اندان دنبلی را نام برد که پایهخ
 باشد.

توان  خاندان دنبلی می  رای این دورههایی که برای ام گیاز دیگر ویژ
هاست. حتی  آنهای درونی بین  برشمرد، گسترش اختالفات و درگیری

داخلی را   کات بیرونی فرض شود، وجود زمینهتحری  اگر این امر نتیجه
 توان انکار کرد. نمی

  کم یک مورد شورش در منطقه ر دستنادرشاه افشا  رهدر دوبنابراین 
است. چنین برداشت  داده یرولی در خوی و اطراف حکومت خاندان دنب

ویژه شخص نادرشاه در  شود که عملکرد نادرست دولت مرکزی به می
عدالتی و افزایش غیرمنطقی مالیات، عامل اصلی شورش  گسترش بی

دنبلی که خود از نزدیکان و  خان یقل یمرتضبوده است. این شورش را 
ای خطاب به سرداران  وی در نامهسرداران نادر بوده، رهبری کرده است. 

بودند، یادآور شده که در مدت  شده اعزامنادر که برای سرکوب شورش 
  جهیدرنتشده و این سرکشی صرفاً حضور در حاکمیت، خالفی مرتکب ن

 وان است.عدالتی و دریافت مالیات افزون بر ت بی

ان دنبلی در خان و شهبازخ قلی خان قاجار با نجف روابط محمدحسن
گیری  موجبات شکل مریهشتم از قرن دوازدهم ق  های آغازین دهه سال
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و گسترش پیوندهای ایل قاجار و خاندان دنبلی را فراهم آورد. پیش از 
خان قاجار،  خان زند به آذربایجان، محمدحسن لشکرکشی کریم

اش را به حکومت  خان را به حکومت تبریز و شهبازخان برادرزاده قلی نجف
 خاندان های تماس  نخستین ردیف در مورد این« فرمود. سربلند»خوی 
 .رود می شمار به قاجار و دنبلی

 خان آزادظاهر با  بود و به« اعاظم امرای آذربایجان»که از  خان شهباز
داشت، در « وفاق باطنی»خان قاجار  اما با محمدحسن ،افغان همراه بود

 بات شکست آزادخاناقدام، موجو با این  جار پیوست.ق به خان قا 0071
 01.آورد فراهم را قاجار  جبهه تقویت و

به » خود را  ساله شانزدهمحمدخان پسر  که آقا خان پس از آن محمدحسن
ق  0070در  «برنشاند، تبریز بر مسند جاللت  نیابت ایالت در دارالسلطنه

و شهبازخان دنبلی نیز  حرکت کرداز آذربایجان به سمت عراق و فارس 
 .کرد می همراهی را او «خان کریم دفع» براینفر  هزار با شش

 همراه مریق 0071 تا روایتی به و مریق 0070شهبازخان تا 
 که قاجار، خوانین بین اختالف  جهیدرنت سال آن در و بود خان محمدحسن

 قاجار خان از شد، همراه بزرگان و سرداران از تعدادی گردانی روی موجب
 .شتبازگ آذربایجان به و شد جدا

خان قاجار  خان دنبلی با محمدحسن قلی روابط شهبازخان و نجف
بیگ پسر   زمان و موازی ادامه داشته است. عبدالرزاق ای هم گونه به

مملکت »خان قاجار  خان گفته است زمانی که محمدحسن قلی نجف
ثراه به خدمت ایشان تقرب جسته  آذربایجان را مفتوح فرمود ابوی طاب

شیخوخیت، نزد خان قاجار  حکم بهخان  قلی نجف« ت.منزلتی عالی یاف
خان عالوه بر منصب  تری داشته و محمدحسن افزون وقرب ارج
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خان  قلی قاجار را نیز به نجف آغامحمدخانبیگلربیگی تبریز، مقام اتابیگی 
 دنبلی داده بود.

از دیگر نمودهای روابط خاندان دنبلی و قاجار، لغو اقامت اجباری اعضای 
ها به  و بازگشت آن آغامحمدخان  وسیله ن دنبلی در شیراز بهخاندا

 چنین تمدید امارت خدادادخان در تبریز است. آذربایجان و هم

خان پسر  قلی که حسین شود مختلف تاریخی روشن میمنابع   مقایسهدر 
پس از  ادشدهینیز « یخوی دنبلی خان حسین» عنوان با او از که احمدخان

، امارت، از خاندان بیترت نیا بهه قدرت رسیده است. خدادادخان دنبلی ب
ای رقابت با یکدیگر  خان به فرزندان احمدخان دنبلی که گونه قلی نجف
خان دنبلی، فرمان  قلی ق حسین 0018شود. در  اند، منتقل می داشته

 مقام در ودریافت  آغامحمدخانحکومت تبریز و خوی و سلماس را از 
 تدارک از را مرکزی دولت آذربایجان، زیمر  منطقه امرای از یکی
 تالش که او .کرد مطلع ایران مرزهای به نیرو اعزام برای ها روس

 از ق 0017 در باشد داشته قاجار آغامحمدخان با مناسبی روابط کرد می
 آذربایجان به بود، مرکزی دولت  نماینده درواقع قاجار خان سلیمان ورود

 برادرش با «خوی بیگلربیگی» مقام در دنبلی خان حسین .کرد استقبال
خان  خان علیه حسین جعفرقلی تحریکات و داشت اختالف خان جعفرقلی

قاجار، سرانجام موجبات برکناری، حبس در تهران و  آغامحمدخاننزد 
ر پی خان دنبلی را د واگذاری حکومت خوی و آذربایجان به جعفرقلی

قاجار تداوم  مدخانآغامحخان تا کشته شدن  حکومت جعفرقلی داشت.
 خان دنبلی شاه قاجار، جعفرقلی یافت. در اوایل سلطنت فتحعلی

 گرو، رسم به خان، بیوک پسرش، و «بیگلربیگی کل ممالک آذربایجان»
 در خان جعفرقلی حکومت رسد می نظر به .بود شاه فتحعلی دربار مقیم
 اهیکوت مدت که ای گونه به نبوده طوالنی چندان شاه فتحعلی ی دوره
روند،  می شمار بهشاه دو اتفاق، که از جهاتی مهم  از جلوس فتحعلی پس
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است. یکی از این دو،  داده یرودر روابط دولت مرکزی و خاندان دنبلی 
وی به حکومت   خان دنبلی از زندان و انتصاب دوباره قلی آزادی حسین

سرحدات »خان به  خوی و اطراف و دیگری، برکناری و فرار جعفرقلی
 است.« ومر

داوری مثبت محققان را به  درمجموعخان  عملکرد سیاسی جعفرقلی
وی را عامل نارضایتی و شکایت جمعی از بزرگان  سو کیهمراه ندارد. از 

از  اند. دانستهساز جنگ ایران و روس  شکّی و حتی یکی از عوامل زمینه
رفتار وی را باعث واکنش دولت مرکزی و اعزام نیرو برای  سو گرید

 0001خان قاجار در  اند. ابراهیم آفرین او برشمرده مقابله با تحرکات تنش
 آذربایجان اعزام شد. شاه به ق به همین منظور از جانب فتحعلی

دیگری از حضور قوای   ان و روس و ایران و عثمانی عرصهجنگ ایر
هایی از قوای  ت. بخشقاجار اس  ی و امرای خاندان دنبلی در دورهنظام

دنبلی  خان حاتم ازجملهچنین برخی فرماندهان  هم 11نبلینظامی د
خان دنبلی نیز  امیراصالن .اند حضورداشتهجنگ ایران و روس   درصحنه

 سرای بود. آق  قلعه  سرداران ایران در محاصرهدر جنگ با عثمانی یکی از 

شاه در  فتحعلی عهدیولمیرزا  مهم این دوره حضور عباساز حوادث 
خان دنبلی است. این حادثه با پایان امارت  با جعفرقلی آذربایجان و جنگ

هدایت گفته  آنچهخاندان دنبلی در خوی و آذربایجان مرتبط است. از 
میرزا در  کم یکی از اهداف ورود عباس شود که دست چنین برداشت می

به تبریز، تعیین تکلیف و مقابله « هزارودوصدوچهارده محرم یک»اواسط 
تثبیت و  درواقعخان دنبلی و  های جعفرقلی اییز با تحرکات و تنش

رد قوای دولتی و نبگسترش اقتدار دولت مرکزی بوده است. 
خان دنبلی در سلماس، به شکست خان دنبلی انجامید.  جعفرقلی
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 رجال از دنبلی، محمودخان و گریخت عثمانی قلمرو به خان جعفرقلی
 خان جعفرقلی شکست .شد منصوب خوی حکومت به شاه، فتحعلی دربار

پایان   نقطه درواقعمیرزا  ماندهی عباسای دولتی به فرقو با درنبرد
 شمار بهخوی و آذربایجان خاندان دنبلی در   گونه سلطنتحکومت 

 10رود. می

یابد و تا  های داخلی امرای دنبلی افزایش می قاجار، درگیری  در دوره
های شاه  ریگی یابد و در تصمیم باالترین سطوح حاکمیت بازتاب می

افول خاندان   گذارد. دوره این خاندان اثر می ی عزل و نصب امرای درباره
قاجار که در ابتدای راه کسب و گسترش و تمرکز   نبلی با ظهور سلسلهد

توان غیرطبیعی  است. این تقارن را اگرچه نمی شده زمان همقدرت بود، 
جان امارت دنبلی  تیر خالصی بود که بر پیکر نیمه هرحال بهدانست اما 

ابعاد و زوایای   وصاف، باید اذعان کرد که دربارهشد. با این ا زده می
وضوح سخن  گوناگون چگونگی پایان حکومت دنبلی، منابع چندان به

 نقاط ابهامی وجود دارد. باره نیدرااند و  نگفته

برچیده شدن بساط حکومت خاندان دنبلی در آذربایجان، حضور  باوجود
  اکمیت، اگرچه با نوسان، در دورهاین خاندان در سطوحی از ح عناصری از

  های خاندان دنبلی که در زمره یتشخص ازجملهقاجار تداوم یافت. 
رفت، محمودخان پسر شهبازخان  می شمار بهشاه  مقامات دربار فتحعلی

اشته باشی)رئیس تشریفات( دربار را د دنبلی است که عنوان قوریساول
سفر  ازجملههایی از سیاست داخلی و خارجی  ر عرصهمحمودخان د است.

ها، حکومت خوی، حکومت  شاه به اصفهان برای مقابله با ناآرامی فتحعلی
 ایفای نقش کرده است. اصفهان و گفتگو با سفرای روس و عثمانی

خان دنبلی در زمان انتصاب مسعودمیرزا پسر  علی چنین غالم هم
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 عهده به، چهار سال پیشکاری وی را شاه به حکومت مازندران ناصرالدین
ق حاکم تربت بود و در مقابله با  0087خان دنبلی در  سلیمان 10داشت.

ایندگی از دولت مرکزی حضور سرکشی ساالر در خراسان نیز به نم
 11داشت.

، ذکرشدهقاجار   برای برخی امرای دنبلی در دوره نقاط منفی که ازجمله
خان متهم به وابستگی به  جعفرقلیگرایش یا وابستگی به روسیه است. 

خان دنبلی نیز متهم است که در برابر حمالت قوای  روسیه و امیراصالن
 «د.خوی را به تصرف سپاه روسیه دا»نظامی روس، مقاومت نکرد و 

ی ارتباط دو امیر دنبلی با روسیه،  توجه به این نکته الزم است که فرضیه
مرزی ایران و روس، در یک منبع   نار تعداد دیگری از امرای منطقهدر ک

توجیه بخشی از ضعف و  باهدفنزدیک به دولت مرکزی و شاید 
نمایی  ناکارآمدی حاکمیت در مقابله با تهدیدات خارجی، مطرح و بزرگ

شده و از این حیث پذیرش آن مستلزم احتیاط بیشتری است. هرچند اگر 
، موردنظرزمانی   دوره که در ود، با عنایت به ایناین فرضیه نیز پذیرفته ش

برخی از حاکمان محلی در کنار مرزهای روسیه، متأثر از قدرت روسیه و 
 رود. نمی شمار بهمتمایل به این کشور بودند، امر عجیب و نادری 

*** 
ای از منشیان و مستوفیان و  ها موجب تربیت عده دستگاه دنبلی

اجاریه ها در دستگاه ق کارگزاران حکومتی شد که نسل بعدی آن
االسالم،  توان از این افراد نام برد: میرزاحسن شیخ می ازجملهدرخشیدند. 

 یمحمدعل رزایمهندی،  یمحمدرضا رزایماالسالم،  شیخ میابراه آقا
اصفهانی، حریف جندقی خویی، مهرعلی خویی، برفی خویی، مهجور 
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منشی،  یمهد رزایمخویی، ساغر تبریزی، تائب خویی،   خویی، شوریده
کمری، حاجی میرحبیب هاشمی، حاجی  ر خویی، آقامیریعقوب کوهمظه

بیگ  عبدالرزاق، ی، خاندان فانی زنوزی، فنای خوییدنبل میابراه رزایم

دنبلی از مورخان و ادیبان  خان و قلی متخلص به مفتون، پسر نجف،

اش در دوران اقامت  و فرهنگی  قاجار است. شخصیت ادبی  مشهور دوره
است.  ادکردهیاز او به نیکی هم مقام فراهانی  رفت. قائمدر شیراز شکل گ

 «گویی راست انتظار» و نداشته مثبتی نظر او تاریخی آثار به نسبت برخی
 به امانت، و صداقت حیث از را وی برخی مقابل، در .ندارند آن از

 آثار ازجمله. درگذشت ق 0001 در. است کرده تشبیه بیهقی ابوالفضل
 االبرار، تسلیه و االحرار تجربه االدبا، حدائق سلطانیه، مآثر :از اند عبارتوی 

 .کروسینسکی  سفرنامه  ترجمه الجنه، ریاض دارا، نگارستان نامه، همایون
از نوادگان شهبازخان دنبلی، در حکمت و طب و تاریخ ، محمودخان دنبلی

شاه و صاحب دیوان اشعار  و شعر تحصیل کرد و از مقربان دربار فتحعلی
 .درگذشت اصفهان در ق 0081 درود. ب

میرزا که به  خان دنبلی، از شاعران معاصر عباس ، دختر کریمخانم حیران
بن محمدبن عبدالرزاق  و علی سرود. می فارسی و کردی و ترکی شعر

  ٔ  نهیدرزمق که  01الی اواخر قرن متخلص به غریب از شعرا و فض
بیگ دنبلی از فرزندان  اءالدینو به ه است.تاریخ اروپا دارای تألیف و ترجم

بیگ که تفسیری به فارسی و شرحی بر دیوان انوری به او  عبدالرزاق
از دیگر  ادشدهی« خواص خلوت خدیو ایران» عنوان به او از ونسبت داده 

 روند. می شمار بههای علمی و ادبی خاندان دنبلی  چهره

*** 
اختالفات   جهیدرنتدر زمان نادرشاه افشار یک شاخه از خاندان دنبلی 

اقامت کرده است. جد  آنجاداخلی این خاندان به کاشان مهاجرت و در 
 نام «بیگ غیاث» روایتی به و« بیگ شریف»کاشان   های شاخه دنبلی
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 خان العابدین زین و بهار الشعرای ملک کاشان، ضرابی های خانواده و داشته
 ملکی منصب ،ستنده او فرزندان از شاه ناصرالدین طبیب االطبا مؤتمن

 الشعرا ملک خاندان در شاه فتحعلی عهد در صبا خان فتحعلی زمان از شعرا
از ، الشعرای کاشانی محمودخان ملک .شد ماندگار هستند، دنبلی اصالً که

شاه و منتسب به  فتحعلی  الشعرای دوره خان صبا، ملک حعلیخاندان فت
اولین فاضل ممالک »غراقِ های کاشان است. تعبیر آمیخته با ا دنبلی

های گوناگون علم و هنر و فنون  و سرآمد در رشته« ایران  محروسه
 است. کاررفته بهمختلف، در توصیف وی 

اساس شهر خوی را از یادگارهای احمدخان دنبلی  پژوهان خیتاربرخی از 
هایی  ها و خیابان با ساختن قلعه و برج و بارو و میدان»دانند که  می

شهر  صورت بهآن را ها و ارگ حکومتی  سراها و باغسرسبز و کاروان
 خوی در دنبلی حاکمان  وسیله به که بناهایی ازجمله 10«مهمی درآورد.

ن، بازار ای خاسر کاروان: کرد اشاره موارد این به توان می شده احداث
خوی از بناهای احمدخان دنبلی، عالوه بر این   خوی، باغ دلگشا و قلعه

خان، مسجد  خان، مسجد سلمان قلی مسجد حسین لهازجممساجد فراوان 
و فیروزق، پل خاتون، حمام محمدبیگ   طبقه هفتمالحسن، باغ 

سامره از دیگر اقدامات عمرانی خاندان   چنین تعمیرات مشاهد متبرکه هم
 دنبلی امرای برخی عمرانی اقدامات به تاریخ هم دیگر منابعدنبلی است. 

 تبریز در خان جعفرقلی و خان قلی حسین ن،احمدخا خان، قلی نجف ازجمله
 .اند کرده اشاره عراق در عالیات عتبات و خوی و
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تاریخ نهادهای دولتی  درواقعتاریخ آذربایجان در نیمه دوم قرن هجدهم 
. پیدایش نخستین است ها نینش خاناز نوع  مستقل مهینمستقل و 

های چهل قرن  مستقل در اراضی آذربایجان با سال یها نینش خان
آذربایجان در دوره  یها نینش خانبه  هجدهم مصادف شده است.

 یها افتهیحکمرانی قاجاریه و تحوالت سیاسی و جغرافیایی آن زمان در 
 کنم. ای می ، اشارهبدون دخل و تصرفی -تاریخی نگارانه آذربایجان
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 نینش خان گذار انیبن( 0701-0788حاج چلبی خان ) -نشین شکی خان
های چهل قرن هجدهم تبدیل به نیروی  شکی بوده است. اواخر سال

مجبور شدند تا ” قوتقاشن“و ” غبله“قدرتمند سیاسی شد. ملکان 
خان شکی 0780حاکمیت خان شکی را به رسمیت بشناسند. در سال 

ازد. های قزاخ و بورچالو را نیز تابع خود س توانست برای مدتی محال
شماخی حمله  نینش خان یسو بهمتحد  صورت بهخوانین شکی و قوبا 

را میان خودشان تقسیم کردند. شهر شکی مرکز  نینش خانکرده و آن 
 بوده است. ینینش خانفرهنگی آن 

باغ از سوی پناه علی خان نشین قرا های خان پایه -باغنشین قرا خان
 نینش خانست. این ا شده گذاشته( از طایفه جوانشیر 0781-0705)

حاکمیت ایران تشکل و تقویت یافته است. پناه  هیبرعلمبارزه  جهیدرنت
های موجود بین وارثین نادرشاه توانست  با استفاده از درگیری خان یعل

گستره نفوذ خود را تا اردبیل تسری دهد. ضمن مداخله در امور 
دیکان خود موفق شده بود تا یکی از نز خان یعلگنجه، پناه  نینش خان

با  خان یعلیعنی فردی از خاندان زیاداوغلوها را روی کار بیاورد. پناه 
سیان، مغری را نیز جزو تاتئو، سی یها محالهای خود  گسترش سرزمین

را  آباد پناه باشکوهقلعه  خان یعلهای خود قرار داده بود. پناه  نشین کرسی
پایتخت  0788-0788های  های کوه مرتفع بنا و در سال در باالی صخره

خود را به آنجا منتقل کرده بود. این قلعه بعدها به نام روستای شوشا کند 
واقع در نزدیکی آن نامیده شد. ابراهیم خلیل خان که بعد از پدرش پناه 

های  تا سرزمین کرد یمتالش  ،دست گرفته بوده زمام امور را ب خان یعل
مقاطع وفق شده بود در آذربایجان را متحد کند. ابراهیم خلیل خان م
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نخجوان، گنجه و تبریز گسترش  یها نینش خانمختلفی نفوذ خود را تا 
 18دهد.

نشین قوبا  مؤسس خان( 0708-0785علی خان ) حسین -نشین قوبا خان
از سوی مقامات روسی برای تصدی این مقام  0708هنوز در سال 

منصوب کرده خان قوبا  عنوان بهمعرفی و تزار روسیه طی فرمانی وی را 
قوبا  نینش خانتابع ” رودبار“و ” سالیان“است. در دوره حاکمیت وی 

قوبا بعد از روی کار آمدن فتحعلی شاه  نینش خانشدند. بالندگی و توسعه 
قوبا،  نینش خان0787میسر بوده است. فتحعلی شاه موفق شد تا در سال 

نیز  0785 باکو و در سال 0788دربند، در سال  نینش خان 0781در سال 
های  قوبا قرار دهد. سال نینش خانشماخی و جواد را جزو  یها نینش خان
سیاسی -امیتوسعه اقتصادی، نظ ازلحاظنشین قوبا  قرن هجدهم خان 81

مختلف آذربایجان صاحب موقعیت برتری  یها نینش خاندر مقایسه با 
 بوده و نقش مهمی در عرصه سیاسی کشور ایفا نموده است.

شهر لنکران محصور به دیوارهای قلعه نقش  - لنکران)تالش(نشین  خان
را داشته است که استقالل آن  نینش خانمرکز سیاسی و فرهنگی این 

دنبال ه بزرگ محلی اعالم شده بود. ب ازملکانتوسط سید عباس یکی 
خان  میرزا بیگ معروف به قره نیالد جمالنام ه فوت سید عباس فردی ب
سیاسی مشخصی برای  یمش خطدر عهد وی از تالشی به قدرت رسید. 

 تضمین ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی پیروی شده است.

میرزا محمد آقا یکی  0707در سال  نادرشاهدر پی مرگ  -نشین باکو خان
های محلی اقدام به طرد سلیم آقا از عوامل شاه در باکو کرد و  از فئودال
( اعالم موجودیت 0705-0758فرمانروای مستقل باکو) عنوان بهخود را 

                                                 
باغ، فرزین قهرمانی فرد، نشر شمیسا، تهران،  نشین های قره : خاننک -18

0115. 
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باکو فرق چندانی با سایر  نینش خانکرد. از حیث نظامی و سیاسی 
نداشته است. قلمروی آن محدود و شامل اراضی به طول  ها نینش خان
 81( و به عرض هست لومتریک 18.0ورست )ورست روسی تقریبا  11

زو روستا ج 11آبشرون، شهر باکو و  رهیجز شبهورست شده است. کلیه 
 نینش خانبوده است. در دوران وارثین میرزا محمد آقا،  نینش خاناین 

باکو حالت وابستگی از فتحعلی خان داشته است. فتحعلی خان در سال 
و  درآوردخواهرش خدیجه بیکه را به عقد ملیک محمد باکوی  0788

 قوبا را تضمین کرد. نینش خانباکو از  نینش خانوابستگی  لهیوس نیبد

تشکل یافته بود. این نهاد  گنجه یگیگلربیب هیپا بر -ین گنجهنش خان
مقاطع کوتاه  یاستثنا به 0510بیگی از قرن هفدهم تا سال بیگلر

موروثی از سوی نسل زیاداوغلو از تیره زیادلی خاندان قاجارها  صورت به
بوده است.  نینش خاناداره شده است. شاه وردی خان زیاداغلو بانی این 

اداری از اهمیت  -حیث نظامی و هم از حیث اقتصادی گنجه هم از
از بدو پیدایش خود آماج  نینش خانخاصی برخوردار بوده است. این 

حمالت ملکان همسایه بوده است. خوانین گنجه برای اینکه در مقابل 
دشمنان دوام بیاورند مجبور بودند تا بین دشمنان قوی خویش دست به 

 بزنند. یکار مالحظهحیله و 

دلیل ه دربند ب نینش خان گذار انیبنمحمدحسین خان  -نشین دربند نخا
داخلی خود موجب تنفر مردم ساده و همچنین  رحمانه یب یها استیس

بنا بر  0781برخی از نمایندگان قشرهای اشرافی بوده است. در سال 
درخواست مردم دربند، فتحعلی شاه یورشی نظامی به دربند به راه انداخته 

مردم دربند، آن شهر به دست فتحعلی شاه  یها تیحمار سایه است. د
تا زمان الحاق مناطق شمالی  باًیتقراتفاق و  نیبعدازاافتاده است. 

قوبا و دربند جزو دولت واحدی  یها نینش خانآذربایجان به روسیه، 
 .اند بوده
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کان در جریان مبارزات سرسخت مال نشین خاناین  -نشین شماخی خان
ل یافته ییان شهری برضد دشمنان خارجی و داخلی تشکمحلی و اع

 ها نیزپایتخت دولت شروانشاهان و بعد ها قرناست. شهر شماخی که 
مرکز بیگلربیگی شماخی بوده، موقعیت برتر اقتصادی و تجاری خود را تا 
اواخر قرن هجدهم حفظ کرده بود. در پی سقوط دولت نادرشاه، شماخی 

محدودی دو  نسبتاًت. در اراضی بوده اس صحنه تحوالت سیاسی عمیقی
نشین تشکیل شدند: یعنی شماخی جدید به مرکزیت آغسو و دیگری  خان

سیاسی در  یدوقطبشماخی قدیم به مرکزیت شماخی. این  عنوان به
شماخی محال بود مدت زیادی طول بکشد. محمدسعید خان با تحکیم 

د را تصرف و شماخی جدی 0781مواضع خود در شماخی قدیم در سال 
 نینش خانبه شماخی قدیم محلق کرد. شماخی قدیم هم به مرکز آن 

تبدیل گشت. ولی روند حوادث نشان داد که شماخی در قبال حمالت 
مانده است. حمالت مکرر اقتصاد آن را متزلزل  دفاع یبملکان همسایه 

 0785توسط فتحعلی خان در سال  نینش خاناشغال آن  موجباتکرده و 
 اهم ساخت.را فر

خان از تیره  یقل دریحتوسط نشین  خاناین  -نشین نخجوان خان
( در امر 0781/0707-80شده است. حیدر قلی خان ) یگذار هیپاکنگرلی 
های  ، در سالها ورشیو دفاع آن در مقابل حمله و  نینش خانتقویت 

باغ امیدوار بوده قرا تر یقو نسبتاً نینش خانود به نخست فرمانروایی خ
دنبال فوت ه داخلی برای کسب قدرت ب یها کشمکش جهیدرنتست. ا

نخجوان رو به  یننش ادامه داشته، خان 0757که تا سال خان،  یقل دریح
 یها نینش خانبین ایران و  انیپا یب یها جنگضعف گذاشته و به عرصه 

 .شود یمکاختی تبدیل -باغ، ایروان و نیز پادشاهی کارتلیخوی، قرا

ل یبیگلربیگی چخورسد تشک هیپا برنشین  این خان -اننشین ایرو خان
میت بر ضد حاک نادرشاهکه در پی قتل یافته بود. در جریان شورشی 
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کان محلی که بود، مهدی قلی خان از مال برپاشدهایران در ایروان 
مستقل  نینش خان یگذار هیپاداشت، با  عهده بررهبری شورش را  

عالم موجودیت کرد. ولی خان استقرار آن ا یفرمانروا عنوان بهایروان 
سابق میسر نبوده  یگیگلربیب یها نیسرزمایروان در کلیه  نینش خان

نخجوان و غیره  یها نینش خانآن جزو  یها نیسرزماست. بخشی از 
 بوده است. نینش خانقرار گرفتند. شهر ایروان مرکز آن 

آذربایجان  در جنوب قدرت یبهای  نشین یکی از خان -داغنشین قرا خان
یکی از طوایف  شیدوراند( رهبر 0705-0780بوده است. کاظم خان )

در قبال  یا محتاطانه یها استیس نینش خاناین  گذار انیبنعشایری و 
است. وی ضمن تنظیم مسائل داخلی  کرده یمهمسایگان خود اتخاذ 

مبادرت کرده و برخی اماکن عمومی را در  وساز ساختکشور، به کارهای 
قراداغ در سال  ینینش خاناست.  بناکرده نینش خاندر مرکز آن اهر 

خوی و قراباغ اشغال  یها نینش خاندست نیروهای متحده ه ب 0750
استقالل خود را از دست  باًیتقرقراداغ  نینش خاناتفاق،  نیبعدازاگردید. 

 .دهد یم

( از نمایندگان 0708-0751بانی آن نجف قلی خان ) -نشین تبریز خان
فعال  یها تیحماسته خاندان دونبلی بوده است. وی در سایه برج

فتحعلی خان افشار از ارومیه، توانسته بود در تبریز موقعیت خود را 
تبریز برای مدتی حالت وابستگی  نینش خانتحکیم کند. بدین خاطر نیز 

ارومیه داشته است. در پی شکست کامل فتحعلی شاه افشار  نینش خاناز 
 یاریع تمامتبریز صاحب استقالل  نینش خانزند،  خان میکرتوسط 

 نینش خاندر تبریز،  -عباس میرزا -بعد از استقرار ولیعهد قاجار .شود یم
. والیت شود یمبه والی گری حکومت مرکزی در تهران وابسته 

آذربایجان با مرکزیت تبریز تا استقرار مجلس شورای ملی و نظام 
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رضاشاه پهلوی به استان آذربایجان  مشروطیت ادامه داشته و در دوران
 .شود یمتبدیل 

( 0707-0781)خان مقدم توسط علیقلی نشین خاناین  -نشین مراغه خان
که اهمیت چندانی نداشته تا زمان روی  نینش خاناست. این  شده لیتشک

 کار آمدن فتحعلی شاه قاجار مستقل بوده است.

بر طایفه شاه سئون ( ره0707-0751) خان یعل نظر -نشین اردبیل خان
اردبیل بوده است. دوران حاکمیت وی دوران توسعه و  نینش خانمؤسس 

دیپلماسی عقد  لهیوس به خان یعل نظربوده است.  ینینش خانبالندگی این 
قراباغی ایجاد نماید.  خان میابراهبا  یا دوستانهنکاه توانسته بود روابط 

 ن داشته است.با خان لنکرا یجوار هموی همچنین روابط حسن 

( از نمایندگان نسل 0707-0781فتحعلی شاه افشار ) -نشین اورمیه انخ
اورمیه بوده است. فتحلعی شاه که قصد گسترش  نینش خانافشارها رهبر 

خود را داشته، توانسته بود در مواقع مختلفی  نینش خانمرزهای 
شکست  وسیع در آذربایجان را به تصرف خود بیاورد. بعد از ییها نیسرزم

اورمیه اهمیت قبلی خود را  نینش خان 0781زند در سال  خان میکروی از 

 18از دست داد.

نشین  اولین فرمانروای خانطور که اشاره کردم،  همان -خوی نشین خان
( بوده است. وی در دوران نادرشاه 0707-0781)خوی شاهباز خان

نادرشاه حاکم والیت خوی منصوب گردیده بود. بعد از مرگ  عنوان به
خوی اعالم کرد. شاهباز خان با  نینش خانوی خود را فرمانروای مستقل 

ی با فتحعلی شاه برقرار کرده ا معتدلی روابط دوستانه یها استیساتخاذ 
 بود.

                                                 
بهرام ممدلی، کؤچورن: محمدرضا  -اورمو خانلیغی، انور چینگیز اوغلو -18

 .0118، انتشارات نباتی، تبریز، زاده لیاسماع
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( 0707-0775ماکو احمد سلطان ) نینش خان گذار هیپا -نشین ماکو خان
احمد سلطان  بوده است. نادرشاهرهبر طایفه بیات و یکی از سرکردگان 

 نینش خان عنوان بهکه بعد از مرگ شاه به وطن خود برگشته، ماکو را 
اعالم کرده بود. شهر  نینش خانمستقل و خودش را نیز فرمانروای این 

 نینش خانقرار داشته پایتخت این  ها کوهماکو که از دو طرف در احاطه 
 ماکو متشکل از سی روستا بوده است. نینش خانبوده است. 

( رهبر 0707-0758)لی خاناز سوی عن نشی خاناین  -نشین سراب انخ
 ومرج هرجبا استفاده از  خان یعلشده است.  یگذار انیبنطایفه شقاقی 

 عنوان به شیها فهیطا، خود را در میان هم نادرشاهموجود بعد از مرگ 
 نینش خان ،که اشاره شد ییها نینش خان رازیغ به خان اعالم کرده بود.

کوچکی  نینش خانکور و ارس و یک  یها رودخانهدر تالقی جواد 
سلیان در منصب رودخانه کور موجود بوده است.  نینش خان عنوان به
( منعقده بین 0505( و ترکمن چای)0501گلستان) یها عهدنامه موجب به

تقسیم شد:  یامپراتورآذربایجان بین دو  یها نیسرزمایران و روسیه، 
جنوبی  یها بخشجان در قلمروی روسیه و شمالی آذربای یها بخش

 17است. قرارگرفتهآذربایجان در قلمروی ایران 

 این شهر مرکز نکهیباابه دنبال استقرار ولیعهدها در تبریز عصر قاجاریه، 
؛ در شود یم، اما مقام والی به حاشیه رانده ماند یمایالت آذربایجان باقی 

نجمن ایالتی آذربایجان و با دوره مشروطیت، اداره محلی تبریز به دست ا
)والی( است؛ بعد از نهادسازی تومان ریامقاسم خان  -صدارت والی تبریز

 .پردازد یممدرن در آذربایجان، بلدیه)شهرداری( به امور شهری 

تازه برای مملکت آذربایجان که  یبند میتقسبا تغییر سلطنت و 
آذربایجان ، استانداری دهد یمسوم و چهارم را تشکیل  یها استان

                                                 
 .018-000 صکو، ، بادولت های تاریخی آذربایجاننک:  -17
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تبریز به  ینینش خانو دوره  کند یمشرقی)والیان(، شهردار تبریز را تعیین 
 .رسد یمپایان 

*** 
جمهوری از پژوهندگان  -توسط آینور ایمانووا« تبریز نینش خان»رساله 

من است،  مورداستفادهآذربایجان تألیف شده است؛ متنی که در ترجمه 
در  0108هم سپتامبر به زبان ترکی استانبولی در تاریخ د

hanligi.html-https://www.altayli.net/tebriz  
 شده است. منتشر

حقداراصغریعل

0009تیرماه-استانبول
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های  ی دوران حکومتحلهای م یتبریز، یکی از حکمران نینش خان
ای  در میانه قرن هیجده است. در برههآذربایجان فئودال)بیگلربیگی( 
گرفت، ایران و آذربایجان  نشین تبریز شکل می تاریخی که خان

 15بزرگ سیاسی بودند. یها نبحرادرگیرودار 

کشته شد، میان  م.0707بعد از نادرشاه که توسط فرماندهانش در 
جدل به قدرت جنگ و  یابی دستنزدیکان و فرماندهان او برای 
هایی به وجود آمد، افغانان و ازبکان با  درگرفت، در میان مردم هم تنش

اتالن، ند، وارد جنگ شدند؛ قافشارهایی که نادرشاه را کشته بود
اقتصاد در این حال،  نظمی و اغتشاش را شروع کردند؛ گران، بی غارت

کشور از حکومت مرکزی گسسته بود و امپراتوری بزرگ نادرشاه را چند 
 (0فئودال کوچک بین خود تقسیم کرده بودند.)

هایی که  هم حکمرانی مستقلی نظیر حکمرانی در آذربایجاندر این دوره، 
سایر مناطق بود، به وجود ن و استغ، گرجستان، داایران، افغانستاندر 

                                                 
برای سیر تاریخ سیاسی تبریز، نک: تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری،  -15

 پانصدساله؛ تاریخ 0180محمدجواد مشکور، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، 
عون اللهی، ترجمه  آقا دیستبریز از آغاز دوره مغوالن تا پایان دوره صفویان، 

 .0158تهران،  پرویز شاهمرسی، نشر امیرکبیر،
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نشین تبریز که دارای استقالل سیاسی بود،  ( مؤسس خان0آمده بود.)
ی یکی از نبلقبیله د (1)بود.دنبلی، نجف قلی خان نماینده قبیله خان و 

ه همین ب .صفویان کمک کرده بودبه رسیدن قدرت به در بود که  یقبایل
، به پس از دستیابی به قدرت (م0810-0800ح)اول ، شاه اسماعیلخاطر

 عنوان بهقبیله دنبلی که به او کمک کرده بودند،  ازجمله، ایلرؤسای قب
 منابعبرخی  اساس بر (0را به تیول داد.) ییها نیسرزمپاداش و قدردانی، 

آباد، در نزدیکی شهر منطقه سکمن ی ها، اصلی دنبل، سرزمین تاریخی
آنان حکمرانی . رسد یمامیر عیسی هم به ه . ریشه این قبیلبودوی خ

داده انجام ایران  طینبه سالکه  یبه خاطر خدماترا آباد منطقه سکمن 
مناطق دیگر به مردم از بود که  بعدازآن 11.بودند، به دست آورده بودند

 (8)امیر عیسی جمع شدند و این قبیله به نام دنبلی نامیده شد.دور 

لی بیشتر شد. سلمان نبد قبیلهسران  بعد، احترام به یها زماندر 
در که از خود قهرمانی  خاطر، یکی از رهبران مشهور قبیله، به باشیسو

دریافت کرد. در  عباس شاهاز را  "خان"عنوان نشان داده بود،  ها جنگ

                                                 
دَنابله جمع دُنْبُل که در مقدمه به نقل از منابع تاریخی آوردم،  طور همان -11

 در آنچه، برخالف ندان معروفی است از کردهای یزیدی. تعبیر یزیدینام خا
ارتباطی با یزید بن معاویه  گونه چیه، وهله اوّل ممکن است به ذهن برسد

و در « یَزَته»کلمه یزیدی در اوستا  . یک تحلیل این است که ریشهندارد
و  درآمدهایزد  صورت به، که در فارسی به معنی فرشته است« یَزَد»پهلوی 

در فارسی معنی مفرد  هم آنبوده که « یزدان»، و جمعش معنی خدا گرفته
ق از شام به  817، اندکی بعد از سال قرن هفتم ها در اوایل . دنبلییافته است

. خاندان دنابله قبل خوی سکونت کردند« سُکْمَن آبادِ»واحی ایران آمده و در ن
 از مذهب ازآن پس، امّا اند دهیگروتسنن به مذهب از ظهور دولت صفویه، 

 کنند. میپیروی شیعه جعفری 
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وی به او داده خ یالتابر عالوه  سلماس و گروسهمان زمان، مناطق 
 (8)شد.

با انتخاب نجف قلی خان فئودال دنبلی  یها خانتبریز توسط  یالتاداره ا
بنابراین در میانه  (7.)شود یمخان تبریز شروع  عنوان به نادرشاهتوسط 

در منطقه، نجف  شده شناختهقرن هیجدهم بر اساس رویدادهای تاریخی 
کرده است.  یگذار هیپادر آن را  ینینش خانقلی خان با اداره قبیله خود، 

است. این  شده واقعشرق دریاچه ارومیه  تبریز در شمال نینش خان
 نینش خان موروداغ،های  سلسله کوهاز شمال در محدوده  نینش خان
سراب، در جنوب کوه سهند، در غرب دریاچه  نینش خانداغ، از غرب  قره

 است. جوار هماورمیه، 

 

 
 

زار  نی کوهستانی است که با تپه و دشتتبریز سرزمی نینش خان
ها قرار  های مسیر رودخانه رها در این ایالت در درهاست. شه محصورشده

اداری، از سمت جنوب، شهرهای مرند و  ازنظرتبریز  نینش خان( 5دارند.)
روستاهای زیادی به مرکز خان  نکهیباوجودا. دهد یمتبریز را تشکیل 
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محلی)بیگلر( اداره و به  یها حاکمتوسط  ها آننشین وابسته هستند، اما 
تبریز  نینش خان دهنده لیتشکروستاهای  .شوند یمیم نواحی کوچک تقس

 (1).روستا بود 181

. دادند یمتشکیل کشاورزان را  نینش خانساکن در این جمعیت اکثریت 
 معموالً اما تعداد دام داران در روستاها نسبت به کشاورزان کمتر بود.

 دیکه به تول یدهقانان. کردند یمدر روستاهای کوهستانی زندگی  ها آن
 ینگهدار زیخصوصاً گوسفندان ن واناتیغالت مشغول بودند ، از ح

بنابراین در روستاها کشت یونجه رایج بود. بعضی از اهالی  .کردند یم
دستی  صورت به، جات وهیمو نگهداری  کردن خشکروستاها هم در کار 

 مشغول بودند.

 (01، یکی از شهرهای قدیمی آذربایجان است.)نینش خانتبریز مرکز 
و کوه  سهند بزرگ (سرخ یها کوه)یشمال یها تپهکه در دامنه  زیتبر

این  ساله دارد. 1111تاریخی است، سابقه  شده واقعسرخاب  قرمزرنگ
بوده و در سراسر  یوسط قرونبزرگ در  یها دولتپایتخت  ها مدتشهر 

مرکز هنر، تجارت و فرهنگ شهرت کسب کرده  عنوان بهجهان 
 (00)است.

باالتر از سطح دریا  یمتر 0811حدود  یارای ارتفاعشهر تبریز د
های مرتفع  ر از سمت غربی، از هر طرف با کوهتبریز غی (00)است.
و  رسد یممتر  811-011اب که به ارتفاع خکوه سر(01است.) شده احاطه

را از شمال و  زیاست، تبر شده لیتشک رنگ سرخبا خاک  ییها تپهاز 
 (00)احاطه کرده است. یشمال شرق

داغ و کوه سهند میان تبریز و مراغه،  قره یها راه که نیابا توجه به 
، از دریای خزر تا دریای دهند یمسخت مرزی را تشکیل  یها گذرگاه

 نیچن هم. گذرد یمسیاه، قفقاز، ایران و عراق تنها راه مواصالتی از تبریز 
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یای خزر تا راه آستارا، اردبیل، تبریز، خوی، ارزروم و ترابوزان هم از در
دریای سیاه، تهران، قزوین، زنجان، میانه، تبریز، جلفا، ایران و مناطق 

 کند. میجنوب آذربایجان را به قفقاز)زاقافقازیا( متصل 

دریاچه ارومیه، عراق و در جنوب آن  واسطه به، تبریز، راه عالوه بر این
( 08.)دهد یمدیگر، راه ارتباطی مراغه و آناتولی شرقی را تشکیل  یها راه

موقعیت جغرافیایی مناسب، تبریز به مرکز  واسطه بهبه همین دلیل، 
 وهوا آب و اهمیت استراتژیک زیادی کسب کرد.تبدیل ترانزیت تجاری 

 چسب دلو  معتدلدر این شهر در زمستان بسیار سرد و در فصول دیگر 
 یها رودخانهاز آب بخصوص ، تبریز ینینش خاندر دوران ( 08).است

چای  آجی .کرد یم( استفاده دان چایی)می رود مهرانای و چ یجآ
 یها کوهاز و است کیلومتر  081به طول  رودخانه شهر نیتر بزرگ

شهر وسط از هم که  رود مهران. رودخانه شود یمسرازیر  ساواالن
 (07).کند یم یباز آبنیاز به رفع ، نقش مهمی در گذرد یم

در این ( 05)بود.نفر  81111 باًیرتقجمعیت این شهر ، ینینش خاندوره در 
، 0700 یها سالوحشتناک  یها زلزلهکه  ییها بیتخربه خاطر  شهر

 881-811بالغ بر  یجمعیتبه وجود آوردند،  0758و 0751، 0771، 0707
 01شد. کاهش سریع جمعیتاز بین رفت و باعث هزار نفر 

 

                                                 
تبریز، یحیی ذکا،  یها لرزه نیزمتبریز، نک:  یها زلزلهبرای آگاهی از  - 01

 .0185، تهران، سرا کتابانتشارات 
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دی ویران شد. ، شهر تا حد زیا0700آوریل  08در  یا لرزه نیزم جهیدرنت
 در این زلزله وجود دارد. یدر مورد تلفات انسان یمختلفآمار و نظرات 

 71،111تلفات انسانی این زلزله که  اند کرده خاطرنشانبعضی از مورخان 
 05در زلزله  (01).اند نوشتهرا  11،111رقم  ها آننفر بودند و برخی از 

، تبریز 0771نوامبر  در (01)نفر کشته شدند. 77111، حدود 0707نوامبر 
، زیآم فاجعهروبرو شد. در این رویداد دیگر با یک زلزله وحشتناک 

علی  )ارک(، مسجدغازان شامدر شهر،  باشکوهتاریخی  یها ساختمان
، هو طالبی صادقیه یها مدرسهن شاه، آرامگاه سید حمزه، جهاشاه، مسجد 

ل نابود کام طور بهو معابد  ها مقبرهمسجد جمعه و دیگر مساجد، 
 (00)شدند.

 یا رانهیوبه  اطراف آن یها قصبهو روستاها تبریز و زلزله،  نیبعدازا
مجروحان و معلوالن شهر، حدود صد هزار نفر جان  رازیغ بهتبدیل شدند. 

آقا  ازجملهمعروف شهر، افراد در میان مردگان  خود را از دست دادند.
ی و غه ایارب، موال ابوعلی مبیط اهلل فضل، میرزا اسماعیلمیرزا بابا، موال 

 قلیپسر نجف  نیتر بزرگ، نینش خاننابودی کاخ  جهیدرنت .نددیگران بود
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زلزله این  یها لرزه پسفوت کرد. مانده و زیر دیوار ، یئب اهلل فضلخان، 
 به مدت یک ماه ادامه یافت.

 رقابلیغ کامالً ها چشمهو  انبارها آببسیاری از این زلزله،  واسطه به
به ای عمیق و وحشتناک در نقاط مختلف شهر، حفرهشدند. اده استف

دیگری در تبریز رخ داد.  لرزه نیزم، 0751در فوریه  (00وجود آمدند.)
در این زلزله جان خود را از دست از اهالی شهر هم نفر  01111

 (01)دادند.

خان تبریز نجف قلی خان، با کمک خان خوی، در همان سال، 
او در نقاط  (00بازسازی تبریز مبادرت کرد.) ، به مرمت واحمدخان

سیاسی، نظامی و اجتماعی  تیبااهمکارهای ساختمانی مختلف شهر، 
خان، ساخت دیوارهای قلعه جف قلی نبالفاصله بعد از زلزله،  د.داانجام 

، آغاز کرد. این بود شده رانیواول  لرزه نیزمدر را در اطراف تبریز، که 
در دو سال بازسازی شد.  محکم یها برجوازه و با هشت در مجدداً دیوار
همه ساکنان شهر  اریدر اختساختن خانه  یبرا ییها نیزم ،قلعه نیدر ا

( تبریز با اقدامات و سازندگی نجف قلی خان و دیگر 08)قرار گرفت.
 .افتیبازچهره قدیمی خود را  باًیتقرمدیران شهر، بازسازی و مرمت شد و 

که تبریز در اوایل قرن نوزده نسبت به  شود یمم بنابراین اقدامات، معلو
را خارجی که شهر سیاحان در این دوره، شهرهای دیگر بهتر شده بود. 

توانستند طبیعت  00،کردند یمعبور که از آن و مورخان محلی  اند دهید
دیده و از ، کاروانسراها و غیره را ها، بازاربزرگ سبزسرزیبای آن، مناطق 

از منابع اوایل قرن نوزده، فضای  یکی هیپابر  (08).ندستایش کن ها آن
شهری که فضای »به تصویر کشیده شده است:  گونه نیاعمومی شهر 

                                                 
حقدار، نشر  اصغر یعلک: تصویر ایران و ایرانی از نگاه مسافران خارجی، ن - 00

 .0118باشگاه ادبیات، استانبول، اردیبهشت 
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، مساجد باشکوه، مدرس بزرگ، ها مکانعمومی و مناظر زیبای 
 یا دوطبقهبزرگ و  یها خانهو  ها دکان، سرا کاروانتمیز، بازار،  یها حمام

 (07«).اند برگرفتهمجهز، آن را در 

، یدست عیصنادر تجارت،  معموالً، ینینش خاندر دوران مردم تبریز 
 یها مکاندر این شهر، وجود کشاورزی و دامداری مشغول به کار بودند. 

در  .در نزد اهالی تبریز استآن گر اهمیت  برای تجارت، نشانزیادی 
مهم  یها آبآهن، مس، طال، نمک، سنگ مرمر و معادن  ،اطراف شهر

 یها محلهبه اداری،  ازنظرشهر تبریز ( 05).ردبرای درمان وجود دا معدنی
تبریز  گانه ستیباین محالت، از محالت بود.  شده میتقسمختلفی 

مهین)میارمیار(،  -چی، نیابا، نوبر، میهات سرخاب، دوه :اند شده شناخته
( 01تر هستند.) )ویرچه( نسبت به محالت دیگر بزرگچای باغمیشه و ولی

مالیات با  یآور جمعاز محالت مختار دارد. از وظایف مختار،  هرکدام
 (11کمک نائب و اجرای دستورات خان است.)

*** 
در محلی استقالل دارای ، نینش خان یهاشهر نیتر بزرگاز  یکیمرند، 

به  نینش خانبا عنوان  هیدر دوره صفواست؛ مرند هم  یامور داخل
 (10).بود اعطاشده یمحل یها فئودال

داغ، از جنوب  از شرق منطقه قرهمنطقه گرگر، مرند، از شمال  قهمنط
است.  مرز همخوی  نینش خانتبریز، دریاچه اورمیه از غرب با  نینش خان
 عمدتاًشهر مردم  .است گرمدر زمستان سرد و در تابستان مرند  یهوا

ند. هستمشغول به فعالیت  یدار نیزمکشاورزی، دامداری و  ٔ  نهیدرزم
از  عمدتاًانگور و زردآلو،  خصوص بهمیوه خشک، چون محصوالتی 
شهر روستا با مرکزیت  75در ناحیه مرند  د.مرند هستنتجاری محصوالت 

مرند، در سمت جلفا،گرگر قرار دارند. مرکز ناحیه شهر مرند از سطح دریا 
کم  کوه رشتهتوسط  یاز جنوب شرقمتر بلندی دارد. این ناحیه  001
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و  پرسروصدا یها کالغشهر با چنارهای سبز،  .است شده احاطه یارتفاع
 (10فراوان احاطه شده است.) یها جنگلبا و درختان پربار دیگر، 

در شهر  (11اشت.)د وارخان 0111در حدود ، مرند ینینش خاندر دوران 
 نشیتر باشکوهبناهای زیبایی از سنگ و آجر وجود دارد. از این بناها، 

چندین باغچه و ساختمان تشکیل  ملک خان است. سرای خان از
شود. اطاق دیدارهای خان و اطاق خواب خان، دارای حوضی بزرگ و  می

به آن  یتر باشکوهمنظره  نجایدر ا شده ساختهچشمه باغچه است. 
 رنگی تعبیه شده است. یها شهیشاطاق ها،  یها پنجرهدر  است. دهیبخش

مختلف مرند در  یدرجاها، گذرد یمرودخانه زاللی که از مرکز شهر 
ریزد، برای حفاظت از شهر، دیوارهای محکم قلعه و  ها می کانال

، چندین بزرگ چندان نه بازار نجایااستحکاماتی به وجود آمده است. در 
هر، مزارعی قدیمی در کنار یکی از مساجد ش. ردحمام و مسجد وجود دا

 (10قرار دارد.)

نشین  رین مناطق خانت از دوران قدیم یکی از بااهمیتمنطقه جنوبی 
داغی،  ق جنوبی، میان محال ایروان، میشورود. مناط تبریز بشمار می

محال سلماس و دریاچه اورمیه قرار دارد. اگر هوای این مناطق در 
تابستان گرم باشد، سالمت بخش است. مردمان این مناطق بیشتر با 

رد و در رواج ندا و باغ داری مشغول هستند. دامداری زیاد یدار مزرعه
 یدر این منطقه جنگلداغی کمی دامداری وجود دارد. میشو یها دامنه

در  "چمن کبل" ها آن نی. مشهورتراست، چمن کمیاب ردوجود ندا
 .است هیاروم اچهیساحل در

و  کردند یم هیچوب ته یمصنوع افتهیاز درختان رشد این مناطق، مردم 
 واناتیحتوپاله های خود از  ها آن .بردند یم زیفروش به تبر یرا برا ها آن
مناطق در  یدست عیصنامهارت در  .کردند یمسوخت استفاده  عنوان به
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به خاطر  شده بافته یها شالدر شبستر،  ژهیو به. استبسیار رایج جنوبی 
 ، در تمامی مناطق همسایه، مشهور است.ها آنکیفیت خوب 

، دیآ یم ها هکوکه از  یروستاهای منطقه توسط آب بهاردر  ازیموردنآب 
بخش زیرزمینی و  یها چشمهتوسط  ها آب. برخی از این شود یمتأمین 

 دهم کی. شوند یمومه شهر، تأمین خصوصی در ح یها آباز دیگری 
حاکم به  وانیدمالیات  عنوان بهدر کل منطقه  آمده دست بهساالنه  مالیات
ستند ه مجبورتبریز  یجنوبمناطق مردم عالوه بر این،  .شد یمارسال 
هزینه ناحیه تسوج در  د.نبدهخزانه خان مقدار از پول را به همین 

کوچک تأمین  یها افتهی اسکان  8روستا و  10محالت جنوب، از 
. مرکز این محاالت، شبستر است که به خاطر وسعت و شود یم

 (18محصوالتش معروف است.)

 . مرکزدهند یمروستا را تشکیل  00محالت جنوبی در ناحیه تسوج 
خانه، یک بازار بزرگ و باغات زیبایی  0011ناحیه، روستای تسوج دارای 

 (18.)محله است یروستاها ریاز سا شتریب نجایاغالت در  دیتولاست. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 خان نشین تبریز

61 













نینشخانوضعیتسیاسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خان نشین تبریز

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خان نشین تبریز

63 

 

 

در بود. ن اه نینش خاناز سایر  تر فیضعسیاسی  ازلحاظتبریز  نینش خان
برخوردار جایگاه مهمی رؤسای قبیله دنبلی از ، نینش خانسیاسی موقعیت 

تا خانی سالله ، را در نظر بگیریم 0707سال اگر آغاز ، حال نیباا. بودند
پس از مرگ  00دنبلی چندین رویداد سیاسی در تبریز رخ داده است.

از  یکی دروغ بهسومین سام میرزا که خودش را (، 0707) نادرشاه
، در تبریز از طرف سالله افشار سرکوب شد. او با دینام یم ها شاهزاده
قوی مسلح بودند، بعد از قتل افراد  یها سالحکه به  یا عدهکمک 

 (17حکومتی، خودش را در تبریز رهبر اعالم کرد.)

دیگر به طی فرمانی و به ضرب سکه شروع کرد در تبریز  اسام میرز
 یها خان حال نیبااا شاه آنان معرفی کرد. آذربایجان، خود ر یها خان

را که  ینیشخص دروغآذربایجانی که اعالم استقالل کرده بودند، فرمان 
سام میرزا در مقام  ، رد کردند.کرد یمکار  یدولت صفو یایبا شعار اح

بعد از مدت کوتاهی، از پسر وی رهبری مدت زمان زیادی دوام نیاورد. 
 (15خان شکست خورد.) رارسالنیام، اش یمیقدو سردار  نادرشاهعموی 

در  یزود بهبود،  یخان که به فکر تشکیل دولت مستقل رارسالنیام
را متحد ساخته و زیر سلطه خود اردبیل و ل خلخاتبریز، مناطق جنوبی 

خان که با نام ایرانی عادل شاه به حاکمیت رسیده  رارسالنیامدرآورد. 
تن حکومت برادرش ابراهیم میرزا از به رسمیت شناخ 0705بود، در سال 

خان وارد  رارسالنیامبا نیروی نظامی بزرگی با ابراهیم میرزا زد.  سرباز
جنگ شد و او را شکست داد؛ سپس ابراهیم میرزا به تبریز آمد و خود را 

                                                 
، نا یبنک: تاریخ تبریز، والدیمیر مینورسکی، ترجمه عبدالعلی کارنگ،  -00

 .0117تبریز، 
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را و اصفهان  هدشورش در مشوقتی خبر  شاه میاما ابراهشاه اعالم کرد. 
خود منصوب کرد و شهر را ترک  نائب وانعن بهافشار را  محمدخان، شنید
با کشته شدن ابراهیم شاه در مشهد، مردم تبریز عصیان کرده و  کرد.

 (11را کشتند.) محمدخان
 

 
 

به تخت شاهی در ایران،  یابی دستبرای  05ه قرن میان یها سالدر 
 باهم -زند خان میکرخان قاجار و  محمدحسن -رقیب قدرتمند یرویدون

برای به دست آوردن تخت، در  ها یریدرگاین  (01ودند.)در مجادله ب
 ها نینش خانمناطق جنوبی آذربایجان وضعیت مناسبی برای ایجاد 

 آنجا، بعضی از قبایلی که در ها سالگردید. در جنوب آذربایجان در این 
ساکن شده بودند، برای رهبری و خانی خود به استقالل دست یافتند. در 

اش  قلی خان دنبلی، شهر خوی را برادرزادهز را نجف این دوران شهر تبری
 (00.)کردند یمشهباز خان اداره 

 توانسته بود شهرهایر، که قاجاخان  محمدحسن، مدت کوتاهیاما در 
به  یبا ارتش بزرگ 0787د، در سال روآسترآباد را به دست امازندران و 
در ( 00).تافی دستجنوبی آذربایجان  یها منطقهآمده و به آذربایجان 
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، زند در جنگ و کشتن شدنش خان میکرت ، پس از شکس0785
در ( 01).به دست آوردنداستقالل جنوبی آذربایجان دوباره  یها نینش خان
فتحعلی خان افشار برای متحد ، خان ارومیه 0781-0785 یها سال

 کردن سرزمین آذربایجان، جنگی را آغاز کرد.
شهرها و تبریز را به دست آورد، برای  که برخی از نیبعدازازند  خان میکر

به دست آوردن اعتماد و حمایت خاندان دنبلی، خان تبریز نجف قلی 
 بازهمخان دنبلی را جزو سرداران نظامی خود تعیین کرد. به غیر از این، 

واگذار کرد. فتحعلی خان با خان خوی، شهباز خان  اوخانی تبریز را به 
خوی را  نینش خان بیترت نیا به هم طرح دوستی و اتحاد گذاشت و

 (00وابسته به خود کرد.)
دیگری را که فتحعلی خان به دست  یها نینش خانباغ، مراغه و  قره

 خان میکر حال نیبااتحت رهبری او متحد باشند.  خواست یمآورده بود، 
علیه آذربایجان شروع کرده بود، مانعی  0781را در پاییز  یا حملهزند که 

به دست را ایران که چندین منطقه  خان میکرعلی خان شد. بر نقشه فتح
به آذربایجان حمله کرد و تبریز را محاصره  0781، در سال گرفته بود

کرد. پس از چهار ماه محاصره، مقاومت مردم و سردی هوا، او را مجبور 
دوباره در  خان میکر، بزرگ نظامی یساز آمادهپس از  کرد. ینینش عقببه 

او خان با ی حعلکرد. فترا به آذربایجان آغاز  یا تازهحمله  0780تابستان 
 .مقابله کردی، ا منطقه یها استپ، در قره چمندر اطراف روستای 

سربازان در ادامه اما  د شکست خورد.نز خان میکرارتش  ،در آغاز جنگ
خسته شده و آمادگی خود را از دست دادند. در این حال شیخ آذربایجان 

، به اردوی از رمق افتاده آذربایجان رانهیغافلگ بدون اعالنزند  خان یعل
 بیتحت تعقکه خان  یلحعفتحمله کرد. با شکست قوای آذربایجان، 

 کرد. ینینش عقب هیبماند و به قلعه اروم زی، نتوانست در تبربود قرارگرفته
 یپناه علخان افشار،  یلحعتمام دشمنان فتبه همراه گردآوری  خان میکر
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در اواسط  فراخواند. خود نبرد مهم نیرا به کمک در آخر باغ قرهان از خ
ان خ یلحعفتح شد و فت هیماه محاصره، قلعه اروم 1، پس از 0780سال 

جنوبی  یها نینش خانکه  نیازا پس، خان میکر( 08)به گروگان گرفته شد.
او . اقدامات را انجام داداز  یا مجموعه، را به دست گرفت آذربایجان

خود، برای خانی نجف قلی خان  طرف بهدنبلی کشاندن خاندان  باهدف
در تبریز فرمانی صادر کرد. با آگاهی که از ارتباطات شهباز خان با 
فتحعلی خان داشت، او را هم از مقام خود برکنار و برادرش را حاکم 

 (08خوی تعیین کرد.)
ته به خود را وابس ها نینش خاناین  که نیابرای  خان میکرعالوه بر این، 

آنان را همراه خود به شیراز  یا لهیقبکند، بعضی از بزرگان و وابستگان 
فضل علی  نشیجانشبرد. در میان آنان پسر بزرگ نجف قلی خان و 

 که نیاقلی خان برای  نجفو پسر برادرش شهباز خان هم بودند.  کبی
را به وطن برگرداند، خیلی تالش کرد و  خان یعلفضل پسرش بتواند 

 ساله دهاالخره در این کار، موفق شد. اما در مقابل این اقدام، پسر ب
، خان میکرسال( در شیراز نزد  00دیگرش عبدالروزگار مدت طوالنی)

توانست به وطن  خان میکرگروگان ماند و تنها بعد از مرگ  صورت به
 (07برگردد.)خود 

 یها نینش خانهمه توانست ن ،تمام اقداماتی که انجام داد اب خان میکر
فقط به دریافت  ها نینش خانآذربایجان را تابع خود بکند. او از بعضی از 

هدایای ساالنه)پیشکش( راضی شد. در این دوران با غالب شدن دنبلی 
در نظر  ابتبریز و خوی مثل سابق مستقل ماندند.  یها نینش خانها، 

قوانین و آزادانه ی، لدنب یها خان، ندز خان میکرظاهری  یگرفتن رهبر
، کردند یماعمال ، خواستند یمخود  یها نیسرزممقرراتی را که در 

و  حسانداشتند، ا میرا نگه  ها سالح، کردند یم یآور جمعرا  ها اتیمال
 .بودنداحترام قائل هم تا آخر عمرش  خان میکربرای . کردند یمبخشش 
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مناطق را  این یها خانو احکام خود، با احترام،  ها نامهدر هم  خان میکر
خود به خان تبریز نجف  یها فرماناز  یکیدر. او داد یمقرار خطاب مورد 

جف قلی ، نباشکوهو سرداران  ها خان فیخان شر»گفت: قلی خان چنین 
خان نترس،  دولت صاحبو و جالل  شکوهبا کاخدارنده ، مقام واالان، با خ

 (05...«)ثروتو دارای طالع 
 نسبتاًتبریز شهر ضعیت اقتصادی ان، وخ یلق در طول حکومت نجف

تنظیم  منظور به عمدتاًسیاست خود را قلی خان  بهبود یافت. نجف
 .گذاشته بود نینش خانوضعیت داخلی و تحکیم روابط اقتصادی خارجی 

همسایه را  یها دولتخان سعی کرد روابط با  قلی برای این منظور، نجف
. ایجاد کند ها آنبا  یروابط خوبسعی کرد وی بیش از این  تحکیم کند؛

 برادرزادهاز  ما، اکرد یمعمل خوداندیش در سیاست خارجی او اگرچه 
 .گرفت یمهم مشورت  خویی احمدخانهوشمند و سیاستمدار خود 

*** 
خاندان رؤسای  نیتر محترم( یکی از 0781-0758) احمدخانخان خوی 

ره حکمرانی در دو (01)افراد زمان خود بود. نیتر معروفلی و یکی از یدن
های قدرتمند آذربایجان تبدیل  نشین خوی به یکی از حکومت و، خانا

آذربایجان و تزار گرجستان  یها نینش خانبا بعضی از  احمدخانشد. 
چون ایروان، نخجوان و  ییها نینش خاناو  .روابط دیپلماتیک داشت

ی با نیروهم باغ را وابسته به خود کرد. والی تبریز نجف قلی خان  قره
 باغ قره. خان کرد یمیاری  احمدخاندیگر به  یها کمکنظامی، پول و 

 بود. احمدخانمتحد  نیتر کینزد
باغ برای دستیابی به  خوی و قره نینش خاننیروهای نظامی هر دو 

 اتیعملاز این  یکیدر. زدند یمغنیمت به عملیات نظامی مشترک دست 
والی  که یدرحاله بود، هم از خان خوی متابعت کرد باغ قرهمشترک، خان 

 شده گرفتهمصطفی خان در قلعه خوی گروگان  باغ قره نینش خان
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خان اورمیه ایمانقلی خان را تصمیم گرفت تا  احمدخانبعدها، ( 81بود.)
خان یمانقلی د، انز خان میکرپس از مرگ خود قرار دهد.  ریتأثهم تحت 

تحت  ، خواستار گسترش سرزمینخودسری کرده بودکه شروع به 
با  یدیگر شد. برای این منظور، او اتحاد یها خانمناطق ش به حکمران

 (80).به وجود آورد ب، حاکم سراقاقیش خان یعل
بعد از مشورت با خان تبریز نجف قلی خان، برای مقابله  خویی احمدخان

نیروی نظامی مبادرت کرد. با شنیدن این  یساز آمادهبا ایمانقلی خان به 
از این برخورد نظامی، در ژوئیه سال  یریگ شیپن برای خبر ایمانقلی خا

به تبریز حمله کرد. جنگ با کشته شدن ایمانقلی خان و از هم  0751
، امیر احمدخانبر اساس توصیه ( 80پاشیدن قوای ارومیه پایان یافت.)

در همان زمان،  ارومیه منصوب شد.خان  عنوان بهافشار اصالن خان 
امپراتوری آذربایجان با  یها خانسیاسی  گسترش روابط اب احمدخان

 مهمی داشت. راتیتأث، در منطقه عثمانی
 ،در مقابل این روابطدولت ترکیه  و در ارتباط نزدیکی با ترکیه بود.ا

فراهم کرده بود. عالوه بر این، سلطان  احمدخانمزایای بزرگی برای 
نام  -سر عسکر -را عنوان نظامی بزرگی احمدخان 0750در سال  ،ترک

و تبریز، بلکه خوی خان  تنها نهدر طول این دوره، ( 81).داده بود
دیگر آذربایجان در دوستی و برادری با دولت عثمانی  یها نینش خان

تبریز نجف قلی خان  نینش خان کننده ادارهبودند. بر اساس برخی منابع، 
 در رابطه با روابط (80با دولت عثمانی دارای روابط دیپلماتیک بود.)

از منابع  یکیدردیگر  یها دولتتبریز با دولت عثمانی و  نینش خان
فقط به خاطر احترام متقابل و هر زمان  زیتبر»است:  شده نوشته گونه نیا

« با تزار دارد. یکم اری، روابط بسندیآ یم سیکه بازرگانان به تفل
ی ، از ترکیه نیروکرد یمکه با خان اورمیه جنگ  یدرزمانتبریز  نینش خان

والی  ،با ترکیهتبریز  نینش خانروابط دوستانه ( 88.)گرفت یمنظامی 
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سیاست روسیه در  ،این روابط چراکه. کرد یمناراحت نگران و روسیه را 
 01.ساخت یممواجهه  بست بناین مناطق را با 

تازه، به دست آوردن  یها نیسرزمدر این دوران روسیه درصدد فتح 
حاکم ایران، مرگ ( بعد از 88طبیعی بود.) بازارهای بزرگ تجاری و  منابع

داخلی، سیاست خارجی  یها جنگبا شروع  (0771زند)فوریه  خان میکر
این دولت روسیه، که از ( 87).ضعیف شده بود یتوجه قابل طور بهایران 

نیروی نظامی در منطقه  یساز آمادهشد، شروع به  مطلعوضعیت سیاسی 
سازی  کیه از شنیدن خبر آمادهیران و ترحاکمان اکرد. خان  هشتره

 (85نیروهای نظامی روسیه ناراحت شدند.)
)با توجه به این معاهده،  0751در سال  Georgievskپس از پیمان 

بود( حاکم رفته دولت روسیه  مایتتحت ح حاکم گرجستان -کارتلی
، نوشته هشداردهنده یها نامهآذربایجان همراه  یها نینش خانبه روسیه 

 فرستاد یمخود  طرف به ها یجانیآذربابرای جلب  ها آنی به هدایای رسم
هم رفتارهای  ها آناز در مقابل، . خواند یفرامخود  طرف بهرا  ها آنو 

این برنامه روسیه،  فاکنندهیا. خواست یمچون رفتار آراکلی  یا محترمانه
 (81وزیر سیاست شرقی در حکومت کاترینا، ر.س. پوتیومکین بود.)

والی تبریز نجف قلی خان با دوری از دولت روسیه، « هایارهشد»پس از 
در نامه نجف قلی خان روسیه، به نامه ر.س پوتیومکین جواب داد. 

                                                 
، آذربایجان با امپراتوری عثمانی یها نینش خانارتباطات آگاهی از برای  -01

قفقاز و سیاست امپراتوری عثمانی، جمال گوگجه، ترجمه وهاب ولی، نشر  نک:
 .0171مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، 

 و:
Osmanlı devleti ile Azerbaycan türk hanlıkları arasında 

münasebetlere dair arşiv belgeleri,(0875- 0105), 0 ve 0, 

Ankara, 0110. 
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 یگوریکنز گر فیمحترم و شر امپراتور یعال ریوز»نوشته بود:  گونه نیا
که تزار  دیکن یمشما اعالم گرفتم.  شمارا اسکندرنامه، پسر نیومکیپوت

او  هیعل دینبا کس چیهاست و  رفتهیپذ شمارا تیحما گرجستان آراکلی
ما  که میده یم نانیو اطم میکن یمدوستانه استقبال امر  نیما از ا بجنگد.

 آراکلیزمان در ارتباط گرم با تزار  نیتا ا رانیا تیاز حاکم ییپس از رها
 ،که ارزش آن را داشته باشد یشما با هر خسارت نکهیبا دانستن ا .میا بوده

 جرئت یکس چیهکرد،  دیبه تخت شاهنشاه برخورد خواه نیتوه عنوان هب
آراکلی پس از پیمان گرجستان و روسیه، ( 81.«)حمله به او را ندارد

 یها نینش خانگرجی از دولت روسیه کمک خواست تا به همراه هم علیه 
خواستار  نیچن هموی . دست به اقدامات نظامی و جنگی بزنندآذربایجان، 

که توسط  ،هیدر منطقه با کمک روس یبه برتر یابیدست یبراکه  این شد
را به  یادیز ینظام یروهایمسکو ن شد، جانیفتح آذربا مأمورتزار 
افراد خود به  قیاز طر نیچن هم یو اعزام خواهد کرد،دیگر  یها خان
 گزارش داد. غهو مرا زی، تبریوخمانند  جانیآذرباجنوب  یها نینش خان

ما مسلمانیم، »اعالم کرد ، ها خان، همراه با سایر اناحمدخخان خوی 
قرار  یموردتعدشود که اموال ما  الزاماگر ، میریپذ ینمانقیاد کافران را 

خود قرار  یکرد تا متجاوز را در جا می، تمام تالش خود را خواهردیگ
در منطقه  یدولت عثمان یمقام رسماین جریانات به او از اطالع « ،میده

 (80)کرد.ن غیدرهم 
استقرار قوای نظامی روسیه در تفلیس،  امضای پیمان گئورگیوسک و 

باعث ناراحتی سلطان عثمانی شد و در فرمان ارسالی خود به 
گرجی را برای مردمان مسلمان  -آذربایجان، اتحاد روس یها نینش خان

ترک دارای ایراد دانسته و از آنان دعوت کرد که در مقابل گرجستان 
علیه  ها نینش خان. سلطان برای کمک در این اتحاد متحد شوند
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نیروی نظامی بالعوض بسیج پول و ارسال وعده  ها خانگرجستان، برای 
 (80داد.)

، علیه علیه دشمن متحدشدن یجا بهآذربایجان  یها خان، در این حال
، پسر 0750خان در دسامبر قلی  پس از مرگ نجفشده بودند.  گریکدی

تا  (81).صاحب شدتبریز  نینش خانتخت به ، دادخیوسف او ساله  08
خویی را نتوانسته  احمدخانرسیدن او به والی گری، بزرگ فامیل بزرگ، 

را برای جهانگیر بیک  نینش خانتخت  احمدخانبود به دست آورد. 
( 80اختالفاتی به وجود آمد.) ها آنخواست و به همین خاطر میان  می

د خان در والی گری مستقر شد، با اجرای که خدا نیبعدازاعالوه بر این، 
خداد خان  که نیارا عصبانی کرد. او هم به بهانه  احمدخانسیاستی آزاد، 

 (88را ندارد، در فکر اشغال تبریز برآمد.) نینش خانتوان اداره 
که از توانایی اردوی تبریز مطلع بود، همراه با اردوی  احمدخان، حال نیباا

ن خود راهی اشغال تبریز شد و در تابستان سال از طرفدارا خان میابراه
مله نماند. ثروتمندان به شهر حمله کرد. تبریز مدت زیادی زیر ح 0758

کردند. خداد  احمدخانت به خان خودشان، تبریز را تسلیم شهر با خیان
تبریز از منتقل شد.  احمدخانگروگان گرفته شد و تمام ثروت او به خان 
برادر خداد به حکومت تضمینی، منات  ونیلیم کیپس از دریافت هم 

توسط خویشاوندانش کشته  0758در سال  احمدخان (88).خان داده شد
تعدادی از خانی خود را از دست داد. جایگاه پیشین خوی  ازآن پسشد و 

هم از وابستگی به آن رها شدند. خداد خان هم بعد از به دست  ها خان
دوباره حاکمیت خود را ایجاد  نجایادر آوردن آزادی خود، به تبریز آمد و 

آغاز  ها نینش خانجدید در  یها یریدرگ، احمدخانپس از مرگ  (87کرد.)
 درصددشرایط مناسبی برای روسیه و گرجستان که ، دورهدر این  شد.

 اشغال آذربایجان بودند، به وجود آمد.
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به خان خوی  0757این شرایط در فرمانی که سلطان عثمانی در سال 
که به وجود آمده  یا آشفتهبا شرایط : »شود یمرستاده است، معلوم ف

 یا خرابهبه  خواهد یموالی تفلیس، آذربایجان و سرزمین ما را  ،است
کرده به کمک و یاری دعوت  ها روستبدیل کند؛ به همین خاطر از 

دفاع از  یبرا یداشته باشند که ما قانون ادیبه  دیبا ها آناما است. 
را  ها آنحمله  میتوان ینمو هرگز  ستندین ها آنکه حاکم  میدار ییکشورها

الزم باشد به وان، شوشا و بایزید بنابراین، ما هر زمان که  .میریبپذ
نیروی نظامی خواهیم داد، اگر والی تفلیس از حدود مرزی خارج شود، در 

سوار و  0811مصطفی ارزرومی برای خان خوی حدود  واسطه بهآن زمان 
 (85«)ان خواهیم دارد.خز فرم

*** 
خان  محمدحسنپسر  محمدخانآقا در زمان آمادگی نظامی روسیه، 

برای ایجاد یک دولت متمرکز را آغاز کرد و خراسان،  یا مبارزه، قاجار
 نکهیازا پس( 81).تصرف کردرا  گیالنشیراز، اصفهان، مازندران و 

ه دست ب باهدف(، 0717-0717ار به قدرت رسید )قاج آغامحمدخان
آوردن مناطق جنوبی آذربایجان، با ده هزار نفر نیروی جنگی در سال 

حرکتی را آغاز کرد. غیر از خان سراب صادق خان شقاقی،  0710
پیوستند. شهر سراب مرکز  محمدخاندیگر به اتحاد با آقا  یها خان
 یها خان، محمدخانکه آقا  نیبعدازا 00سراب تخریب شد. نینش خان

                                                 
ایالت مشهور  ازجمله... ایل شقاقی » است:آمده  گشا یتیگیخ تاردر  -00

آذربایجان و نشیمن ایشان در سراب و گرمرود من توابع دارالسلطنه تبریز، بعد 
احدی از  یبردار فرماناز وفات خاقان علیین مکان وکیل، تا این زمان طوق 

رار آن طایفه ارباب شوکت و استیال را بر گردن ننهاده و اکثر اوقات اذیت و اض
نیز  ها آنخان شقاقی سرکرده  رسید. در این وقت صادق به مترددین آن دیار می

خان دنبلی  خان ولد نجفقلی به دارالسلطنه تبریز استیال یافته، خداوردی
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به بنابراین (  71ن را تابع خود کرد، به تهران برگشت.)جنوبی آذربایجا
تحت حاکمیت  یها نیسرزمخاتمه داده شد و تبریز  نینش خاناستقالل 

 08دولت مرکزی ایران شد.مناطق حکمرانی جزو  ،آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

بیگلربیگی آن والیت را مقتول و انواع ظلم و بیداد و اصناف جور و عناد درباره 
و حکام والیت آذربایجان  انیگیگلربیب داشت، و همگی اهالی آنجا معمول می

که هر یک در ظاهر صاحب اساسی ملوکانه و خداوند دستگاه خسروانه بودند. 
با یکدیگر  ازآنجاکهاز بیدادش به جان و از فتنه و فسادش به امان آمده، 

پیماینده طریق نفاق، و مشام خاطرشان از هم استشمام رایحه اتفاق ننموده، 
رای باوقار درصدد چاره کار و در مقام رفع اذیت و اضرار او از آن ام کی چیه

، با مقدمه سعید گشا یتیگتاریخ  ،میرزا محمدصادق موسوی نامی)آمدند. برنمی
 (.15چاپ دوم ـ ص  0181نفیسی ـ چاپ اقبال ـ تهران 

برای آگاهی از جریانات آن دوران، نک: محمدقلی خان افشار در تشکیل  -08
 . 0151مصطفی سعدآبادی، انتشارات آذرکهن، تهران،  حکومت فدرال ملی،
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اقتصادی و فرهنگی  ،زندگی اجتماعیبرای آگاهی از تغییر  ازآنجاکه
و زندگی اجتماعی مردم تبریز، به منبع دیگری برخورد نشده  نینش خان

 جانیدرباره خانات آذرباکه  یمقاالتبه نظر ما مناسب است است، 
 .میکناضافه  زیتبر نشین به خان زیرا ن شده نوشته

میالدی وجود داشت و الیه مهم  05سیستم فئودالی در نیمه دوم قرن 
. در سطح باالی دادند یمتشکیل  روستاییانو  ها فئودالرا جامعه 
بود و تمامی کارهای دولتی با دست خان انجام  قرارگرفتهخان  ،مدیریت

مسلمان، همه اقدامات و  یها نیسرزم. او بمانند دیگر حاکمان گرفت یم
( 70.)کرد یمزاها را که بر اساس شریعت که قانون اسالمی بود، اجرا ج

و  ها سلطان، ها ملک، قایان، آها کیب، ها خانطبقه حاکم فئودالی شامل 
 .کردند یمحکومت بر طبقات پایین و کشاورزان  ها آنروحانیت بود و 

از اداره دولتی صفوی  یتر سادهمثال  بر اساس انیسیستم مدیریتی خ
. شد یمنامیده  "خانه وانید"، نینش خاناداره مرکزی حکومت  08بود.

 ها آن، مقامات عالی و دستیاران )خان(رتبه از یک شخص عالی خانه وانید
وزیر، بیک، قلعه بیک، قاضی، ، نینش خان خانه وانیدبود. در  شده لیتشک

( وزیر در میان 70)سایر مقامات وجود داشت.باشی، کاتب و  دار خزانه
داشت. او از افراد صاحب علم و  یا ژهیوسرای خانی، جایگاه  رانمأمو

 ازجملهکه  شده نوشته ها خیتار. در بعضی از شد یممورد اعتماد تعیین 

                                                 
نک: نظام ایاالت در دوره صفویه، رهر برن، ترجمه کیکاووس جهانداری،  -08

 .0101نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 
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وزیر خداد خان تبریز  07افرادی که دارای آگاهی بوده عبدالرزاق دنبلی،
 (71بوده است.)

                                                 
ادیب و « مفتون»ق(، متخلص به 0078 -0000عبدالرزاق بیک دُنبلی ) -07

گلربیگی معروف تبریز در دوران مورخ، فرزند نجفقلی خان بن شهبازخان بی
زند بود. طایفه دُنبلی از کردان خوی بودند و حکومت این والیت از  خان میکر

دوران صفویه با خوانین دنبلی و اجداد نجفقلی خان بود و پس از قتل نادرشاه 
افشار، دامنه حکومت خوانین دنبلی گسترده شد و به تبریز رسید و این شهر 

تحت حکومت خوانین دنبلی بود. عبدالرزاق بیگ از نزدیک به چهل سال 
در  خان میکرزند بود و تا پایان عمر  خان میکرمقیم و گروگان دربار  یسالگ ده

شیراز به سر برد و مدتی نیز همراه علیمردان خان در اصفهان بود و پس از 
ق، عبدالرزاق بیگ 0011قاجار در سال  حمدخانآغامتصرف اصفهان به دست 

فقت خان قاجار به تبریز بازگشت و از اوایل حکومت عباس میرزا با موا
از بزرگان طراز اول دربار  جیتدر بهالسلطنه در آذربایجان وارد دیوان انشا و  نایب

کوچک عباس میرزا شد. عبدالرزاق بیک، در زمان خود از علمای بزرگ 
و  یسینو خیتارهای مختلف علمی نظیر شاعری و  آذربایجان بود و در رشته

تراجم احوال و تذکره شاعران تبحر بسیار داشت و در ترجمه کتاب از زبان 
ق، به سفر مکه رفت 0000ترکی عثمانی به فارسی نیز دستی داشت. در سال 

و چند ماهی بعد در تبریز درگذشت. دنبلی یکی از شاعران مکتب ادبی بازگشت 
 یل قاجار مؤثر بوده است.و به سهم خود در تغییر شیوه نگارش نظم و نثر در اوا

؛ که حاوی «تجربه األحرار و تسلیه األبرار»از: اند عبارتفهرست تألیفات او 
زند و شرح  خان میکرمختصری درباره طایفه دنبلی و حکام موروثی آن تا زمان 
؛ «ترجمه عبرت نامه»احوال گروه بزرگی از علما و شعرای معاصر خود اوست. 

فارسی درآمده و متن اصلی آن به زبان التین این کتاب از زبان ترکی به 
و حاوی مشاهدات کروسینسکی کشیش مسیحی مقیم اصفهان از  شده نوشته

در اصفهان  ها افغانسقوط دولت شاه سلطان حسین صفوی و تشکیل دولت 
؛ در تاریخ و مآثر سلطنت فتحعلی شاه قاجار است. «جامع خاقانی»است. 
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حدیقه و متضمن منشآت شعرای عرب و عجم  01؛ مشتمل بر «حدائق االدباء»
و سیاست ملوک و آداب وزرا و اصول دین و اخالق و تواریخ و مطالب متفرقه 

اقامت  یها سال؛ حاوی شرح احوال نویسنده در «حدائق الجنان»دیگر است. 
و تراجم یک دسته از شاعران و علما و  خان میکردر شیراز و مختصری درباره 

؛ مشتمل بر شرح احوال گروهی از شاعران عرب «حدیقه»مشاهیر زمان است. 
؛ در شرح احوال گروهی از «حقایق األنوار»است.  ها آنو معانی برخی از اشعار 

دیوان قصاید و . »ها آنشاعران عرب و عجم و شرح برخی مشکالت اشعار 
؛ شرح احوال برخی شاعران عرب و «روضه اآلداب و جنه االلباب»، «غزلیات

که حاوی تاریخ سلسله « ریاض الجنه»به زبان عربی،  ها آناشعار  بیان نوادر
؛ در «مآثر سلطانیه»، «شرح مشاعر مالصدرا»دنبلیهای خوی و تبریز است، 

تاریخ سلسله قاجاریه از فتحعلی خان قاجار پدر محمدحسن خان و جد 
؛ «نگارستان دارا»، «مثنوی ناز و نیاز»ق، 0000قاجار تا سال  آغامحمدخان

تمل بر شرح احوال گروهی از شاعران معروف دوران فتحعلی شاه قاجار مش
؛ مثنوی ای در احوال مختار ثقفی. عبدالرزاق دنبلی، در «همایون نامه»است، 

با میرزا رضی تبریزی متخلص به بنده، از « زینت التواریخ»تألیف کتاب تاریخ 
همکاری داشته  ق01منشیان و دانشمندان بزرگ آذربایجان در نیمه اول قرن 

  است.
از  اختصار بهکتاب تاریخی اوست،  نیتر معروفکه « مآثر سلطانیه»کتاب 

کند و گزارش مختصری از محمدحسن خان و  فتحعلی خان قاجار آغاز می
و بقیه کتاب شرح تاریخ سلطنت فتحعلی شاه  دهد یمبه دست  آغامحمدخان

در آذربایجان  السلطنه بیناقاجار و شرح مفصل دوران حکومت عباس میرزا 
است و در شرح دوران حکومت عباس میرزا گزارشی از برخی ترتیبات جدید 
نظامی، اداری و اجتماعی دوران حکومت او نظیر تشکیل نظام جدید و 

دیوانی و امالک موقوفه و تأسیس چاپارخانه و چاپخانه و  جات خالصهتشخیص 
تمدنی جدید ایران حائز که از جهت تاریخ مؤسسات  کند یمکارخانه ارائه 

های اول ایران و روس و  اهمیت است. کتاب حاوی اخبار متعددی از جنگ
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فرمانده . داند یمرا واحدهای نظامی تشکیل  نینش خاننیروهای مهم 
خان ی اردورؤسای و  ژهیو میتاصلی این نظامیان شخص خان بود. 

 لیو خادمان تشک محافظانبودند که معموالً از  قشون یشامل واحدها
، در آذربایجان، امالک و مستغالت، ینینش خاندر دوره ( 70.)شدند یم

( وجود جمعی)همگانی یها نیزمو امالک وقفی ملک، زمین، تیول، 
 05بودند.اقتصاد منطقه مهم  یها هیپا یپرور دامرزی و داشت. کشاو

 ستیز طیمح ،تبریز خوشایند بوده و آب فراوان والیت یهوا یطورکل به
و سایر  ها باغچهخوبی برای توسعه کشاورزی، باغداری و نگهداری 

است. در اینجا، مالس،  آورده یمبه وجود کشاورزی  یها نهیزم
به عمومی غیره با توجه به نیاز و خشک  کشمش و انگور سبزیجات،

به  یبا نگاه( 78).شد یمتهیه  برای بارآوری ابریشم و انگور،محصوالت، 
قدیم مرکز تجارت و صنعت بوده،  یها زمانتبریز که از این موضوع، 

 مشغول بودند. ها حرفهبخش بزرگی از اجتماع با این 
 یدست عیصنا تیاز وضع یشتریب اتیما خوب است که جزئ ی، برانیبنابرا

 یها نهیزماز  یکی، که یدست عیصنا .میدوره ارائه ده نیو تجارت در ا
 لیدوم قرن هجدهم را تشک مهیدر ن زیتبر یاقتصاد یمهم زندگ

 دیتنها شکل تول عنوان بهاقتصاد شهر  یامر برا نیا (78)،داد یم
 نهی، زمجانیآذربا یاز شهرها یهمانند برخ مهم بود. اریبس یدست عیصنا

                                                                                       

هایی از رجال و ایالت و طوایف و  های بسیاری درباره گروه مشتمل بر گزارش
های موروثی محلی در آذربایجان است و بنیاد آن بر آذربایجان و  حکومت

رار دارد و یکی از نخستین ق السلطنه بینادوران حکومت عباس میرزا 
 .دیآ یمهای چاپی فارسی به شمار  کتاب

آذربایجان)از عباس میرزا تا شیخ محمد خیابانی(،  نودسالهنک: تاریخ  -05
تقی شاهین، ترجمه پرویز زارع شاهمرسی، نشر اختر، تبریز،  -شوکت تقی زاده

0110. 



 

 خان نشین تبریز

81 

نیازهای مواد اولیه این ( 77).افتیتوسعه  زین زیدر تبر یدست عیصنا
 نیتر مهم .شدند یم تأمینتوسط محصوالت ابریشمی و دامداری  فعالیت

 (75)ابریشم بود. داشتن نگهمکان در این زمینه هنر و صنعت، 
ابریشم تبریز با توجه به کیفیت و تنوع آن برتر از محصوالت دیگر 

توجه به نوع و تعداد بافندگی ابریشم در شهر تبریز اهمیت شهرها بود. با 
 شمیکره ابر 8111 هرسالهاز اواخر قرن هفدهم ،  نجایدر ا زیادی داشت.

این  .شود یم دتولی( مزرعه واحد)پودا هزار حدودبا وزن متوسط 
نیازهای داخلی به کشورهای خارجی نیز  تأمینمحصوالت عالوه بر 

. شود یمبافته  تیفیباکزیبا و  یها پارچهتبریز  در( 71).شود یمصادر 
وجود دارد.  ها رشتهدر این خبره  کار صنعتتعداد زیادی استادکار و 

خوب داشتند.  تیفیباکو  تیفیباک یها پارچهبافت اهل خبره بسیاری از 
استادان موفق و از بنابراین، بازرگانان محلی دیگر شهرهای آذربایجان 

 .کنند یمبه کار ت دعوتبریز هنرمندان 
به  07هفتاد قرن  یها دههبر اساس اطالعاتی که س. گمیلیون سیاح در 

از تبریز به شماخی  یباف پارچه، سید محمد شماخی برای دهد یمدست 
صحبت از  که یدرحال( 51نفر استاد دعوت کرده است.) 011حدود 
در  یمهم آن داشتن سابقه طوالن یها نهیزماز  یکی، شود یم یبافندگ
در همه این صنعت توجه داشت که  دی، بانیعالوه بر ا است. جانیآذربا

 دارد. وعیشهرها و روستاها ش
 تیاز اهمو مناطق  ها مکان رینسبت به سا یبافیدر قال زیدوره تبر نیدر ا

 تیفیک لیبه دل نجایدر ا دشدهیتول یها فرش برخوردار بود. یا ژهیو
 (50)شهور شدند.م اریبس گرید یدر کشورهاباالیشان 
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است،  شده هیتهتبریزی فرش که توسط صنعتگران ماهر  یها نمونه نیا

استفاده گسترده  لیبه دل .دهند یم نتیرا ز یکشور غرب نیچند یها موزه
وجود  نجایدر ا یاریبس یسندگیو ر ییپشم شو یها مغازه، یبافیاز قال

نبه، شال، روسری، در همان زمان در تبریز، انواع پشم و پارچه پ داشت.
)زرباف، نجایادر  شده بافته تیفیباک. پارچه شد یمتولید جوراب و غیره 

های دیگر به  ه( قالی و محصوالت بافتنیتافته شده، اطلس و غیر
مهم  یها نهیزمیکی از ( 50.)شدند یمکشورهای شرقی و غربی فرستاده 

گان تفنگ، فلزی بود. در این زمینه، سازند یها فرآورده، یدست عیصنا
 (51).کردند یمکار  مسکران و زرگرانآهنگران، 

 یها گروه ازآنجاکه. موجود بودقبل در تبریز  یها زماناز تولید تسلیحات 
 یگاه به گاه یها جنگو  یداشتند کشور را از حمله خارج ازیمسلح ن

 یاستادان پدید آمدنباعث  ها آنمحافظت کنند و ضرورت مسلح شدن 
طبق  .ساختند یممحل کار خود را در مختلف  یها سالحشد که 
دو  ینینش خاندر زمان  زی، در تبرتاریخی توسط منابع شده دادهاطالعات 
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باروت  ها آناز  یکی خوب وجود داشت. اریبس یمغازه اسلحه فروش
انواع سالح، گلوله، توپ، کالسکه توپ، اسلحه  یگریباال و د تیفیباک

باروت  .کرد یم دیتول ینیزم یاروهین زاتیتجه ریسنگ چخماق و سا
به نام  یا تپه یدارند، در پا یادیکه کارگران و نگهبانان ز ها یفروش

Yarık ،،در مرکز  یساز اسلحهمختلف  یها مغازه در لبه شهر قرار دارند
 (50)بودند. شده واقع -درون قلعه ارک  -شهر 
از استادان  ی، که به مهارت خاصاولیه یها کیتکنبا استفاده از  ها مغازه

استادکاران  رایز .شدند یمساخته  یدست عیصنا صورت بهداشتند،  اجیاحت
شده مخلوط  دهیتراش یچوب یها کندهو در  دهیباروت را کوب اتیمحتو

 یخطر بزرگ تواند یم یاطیاحت یب یکمدر این صنعت ، نیبنابرا .کردند یم
 را به همراه داشته باشد.

 شرفتیپ زیساخت فلز، در تبر یها نهیزم گری، از دیجواهرسازو  یآهنگر
، سنجاق، دیشامل تبر، اسکنه، کلابزارهایی آهنگران  داشته است. یخوب

در حال  ها آن خانه و ... هستند. لی، وساینعل اسب، چاقو، ابزار کشاورز
 محصوالت بودند.این  هیته

هم در تبریز  یسیو نف فیجواهرسازان محصوالت ظر گریاز طرف د
 (58)د.ساختن یم

 تیاز اهم زین پوستچرم و  دی، تولیو خارج یبازار داخل یمطابق با تقاضا
معموالً در  ها کارگاه نیا(  58.)برخوردار بودتبریز  یدست عیصنادر  یمهم

آب در  ادیاستفاده از مقدار ز لیرودخانه، به دل هیخارج از شهر، در حاش
ساخته  طید به محب یچرم و ساخت چرم و گسترش بو وندی، پیساز آماده

 01و  07در اواخر قرن  زیدر تبر شده ساخته یها چکمه( 57).شدند یم
 یبلکه در کشورها ،جانیدر آذربا تنها نه ها آن تیفیبا توجه به ک یالدیم

 معروف بودند. زین یشرقدیگر 
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، ی، بافندگیصنعتگر یها شاخهاز  یاریاست که بسمعلوم  ها نیااز همه 
، یساز اسلحه، جواهرات، ی، مسگریهنگر، آیکار صنعت، یاطیخ

 زیدر تبر شده دادهدر دوره شرح خانگی  یها کفشو  ی، رنگرزیساز چرم
 .است افتهی توسعه

 ریو سا ی، سفالگری، نجاریکار منبت، یمعمار یها شاخه، نیعالوه بر ا
 یازهاین شیمربوط به افزا یدست عیصناتوسعه  بود. جیرا زین یدست عیصنا

کاروان  ریدر مس زیتبر ازآنجاکه بود. یو توسعه تجارت خارج یبازار داخل
، با کرد یمشرق و غرب را به هم متصل  یبود که مراکز تجار یالملل نیب
و بازپرداخت مبلغ  یتجار یرهایمس تی، صلح، امنیاسیرکود س جادیا

که از  یوران شهیپ( 55).افتیصنعت توسعه  نیبه حد معمول، ا اتیمال
شهر برخوردارند،  یاجتماع -یاقتصاد یزندگ در یمهم تیاهم
 (51)بودند. نجایدر ا دشدهیتول یمحصوالت صنعت یاصل دکنندگانیتول

در  یطورکل بهو ...(  ها اطیخ)مسگران، زرگرها، آهنگران،  وران شهیپ
 زین ی، استاداننیجدا از ا .کردند یمموجود در هر شاخه کار  یها کارگاه

دوره، همه کارها  نیدر ا .کردند یمخانه کار  طیدر مح ییتنها بهبودند که 
در کنار محصوالت سفارش  شد. یو با دست انجام م ییابتدا صورت به

 دیتول زیفروش ن یبرا یمشترک، محصوالت یها کارگاهدر  شده داده
بازار  یها ابانیخخود را در  یشخص یها مغازهاستادان مختلف  .شدند یم

 (11.)بودند و هم فروشنده دکنندهیولتصنعتگران هم  شتریب داشتند.
، انهیو خاورم کیبلکه در خاور نزد جانیدر آذربا تنها نه ها آنمحصوالت 

 یدوره، نهادها نیدر ا مشهور شدند. ییاروپا یو کشورها انهیم یایآس
 یها شاخه عنوان بهکوچک  ینهادها .اند مانده یباق یوسط قرونخاص 

که  یدست عیصنا یها انجمن نیا ند.متحد شد مؤسساتدر  دیجداگانه تول
 یغرب یدست عیصنا مؤسساتنسبت به  ،شوند یم دهینام "صنعتگران"

اجتماعی و  یبوده و در زندگ تر فیضع یشرق یاز شهرها یاریمانند بس
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و افراد برجسته و  رمردهایپ گفتن ندارند. یبرا یشهرها حرفسیاسی 
بازرگانان را  یها تاقا، شدند یمکه توسط صنعتگران انتخاب  یسرآمدان

 (10).کردند یماداره 
صنعتگران وجود  نیو قوان ها بنگاهانعکاس کار  یبرا یقانون چیه ازآنجاکه

 شده مشخص)بروشورها( ژهیو یها رسالهدر  ها آن فینداشت، قانون و وظا
 یها تراکت)تراکت آهنگران، هر کسبه رساله خاص خود را داشت بود.

 یرا حکمت اله یا حرفه، هر جیرا یها رساله در ها آن بافنده و ...(.
خود برای  یروانیو پباشند کرده  لیتا آن را در نزد مردم تجل دندینام یم

به صاحب  ها هیتوص یمربوط به مشاغل و برخ عاتیشا به دست آورند.
دوم قرن هجدهم،  مهیدر ن( 10).ه استدر آنجا منعکس شد زین ها حرفه

 یادیز تیاز اهم زیدر توسعه تجارت تبر زینو جهانی  یا منطقهتجارت 
 برخوردار بود.

است، از  شده واقع یالملل نیب یتجار یرهایشهر که در چهارراه مس نیا
عبور از  بوده است. یاز مراکز مهم تجار یکی میقد اریبس یها زمان

برخوردار است، در  یادیز یاقتصاد تیکه از اهم یکاروان یرهایمس
( 11)برخوردار بود. یمهم گاهیاز جا یوسط قرونآن در  یتوسعه اقتصاد

تجاری از شرق به امن  یها جادهآن در  قرار گرفتنغنای طبیعی تبریز و 
غرب برای توسعه تجارت داخلی و خارجی، نقش مهمی در تجارت 

ایفا نقش اساسی  یالملل نیبداخلی و خارجی داشت و در تجارت 
 01.کرد یم

در  تنها نهبودن تبریز،  ییهر، این استثنابا توجه به ثروت و تجارت این ش
 .Mمورخ روسی، ( 10)آذربایجان بلکه در میان شهرهای خاور بود.

                                                 
حقدار، نشر  اصغر یعلهویت، اقتصاد و تاریخ،  -نک: تبریز در دوره معاصر -01

 .0101، استانبولباشگاه ادبیات، 
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Çulkov اهمیت کرد یممیالدی زندگی  07، که در نیمه دوم قرن ،
مشهور هیچ مرکز »: کند یمتجاری شهر تبریز را به شرح زیر توصیف 

حتی اصفهان را هم در  مانند تبریز در کل دولت ایران تثروت و تجار
این موقعیت استثنایی و مبادالت تجاری تبریز وجود ندارد. نظر بگیرم، 

، بلکه این شهر با روسیه، ترکیه، شود ینمتنها شامل داخل ایران 
تاتارستان، هندوستان و سواحل دریای سیاه هم از روابط تجاری برخورد 

 (18«)است.
در  یا گسترده صورت بهمحلی تجارت تبریز و هم صنعت  یها تیفعالهم 

صنعتگران و  -اقشار  تی، وضعلیدل نیبه هم (18بازارها جای داشت.)
شهر  یاجتماع - یاقتصاد یدر زندگ یمهم تیکه از اهم -بازرگانان 

با  زیبازار تبر( 17).شد یم میتوسط بازار تنظ ماًیبرخوردار هستند، مستق
در جهان به خود  یمهم گاهیجا درگذشته، زیاد دیخود و خر یغنا

 قرارگرفتهمختلف  یبازرگانان کشورها موردتوجهاختصاص داده و 
 (15)است.
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، شامل دهد یم لیتشکدر تبریز شهر را  یبازار که اساس اقتصاد

 دانی، مها ابانیخ نی، کاروانسراها در ابوده ضی، عردهیسرپوش یها ابانیخ
 شده واقعشهر مکان  نیتر شلوغدر بازار ین ا و ... است. یمرکز یتجار
گرچه حمالت خارجی و بالیای طبیعی موجب ضربه سنگینی  (11)است.

شدند؛ زیرا این و مرمت توسط مدیران داخلی تعمیر  ها آنبه بازار شد، اما 
یکی پیشین،  یها زمانهمانند بازار تبریز  بود.شهر مرکز اقتصادی بازار، 

 بود. نیشن خانبازارهای جهان در دوران  نیتر معروفاز 
بازار مرکز اقتصادی شهر بود، در زندگی اجتماعی شهر هم دارای  نکهیباا

تجاری و  یها دکاناز سراها و  یا مجموعهدر این بازار  81مرکزیت بود.
تبریز به دو بخش  تجاردر طی این دوره، ( 011بودند.) قرارگرفتهصنعتی 
کار بودند، و  مشغول به یفروش عمدهدر  ها آنوهی از . گرشدند یمتقسیم 

در  ها آنثروتمندتر  بودند.  فروشان عمده. یفروش خردهدیگران در 
 بودند.و به کار و تجارت مشغول کاروانسرا در بازار نشسته  یها حجره

موجود در  یبه شهر ابتدا به کاروانسراها واردشدهالزم بود که محصوالت 
 د.نشو فرستاده یفروش خرده یبازار جمع شده و سپس برا

بعد از و  پرکرده ها سهیکدر  ها مکاندر آن  زینرا  یحصوالت صادراتم
 ،دوم قرن هجدهم مهین( 010).دهند یمانجام  را ها آن عی، توزیآور جمع
، تاتارستان، هند، سواحل هی، ترکهی، روسرانیدر ا تنها نه جانیو آذربا زیتبر
زون در تراب .کردند یمتجارت  گرید یبا کشورها نیو همچن اهیس یایدر

، پنبه، پشم، ها هیادو، اهانیخام، گ شمیابر قیو اروپا، اغلب از طر هیترک
در همان  محصوالت در حال حمل بودند. رهیو غ واناتیچرم، پارچه، ح

                                                 
نک: بازار و سیاست در آذربایجان ایران دوران معاصر)مطالعه موردی بازار  -81

حقدار، نشر  اصغر یعلهویت، اقتصاد و تاریخ،  -تبریز(، در: تبریز در دوره معاصر
 .0101باشگاه ادبیات، استانبول، 
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مختلف، پشم، چرم،  یها رنگ، یزمان، فرش، شال، نمد، جوراب پشم
 ریو سا هیبه روساز تبریز  یخام و محصوالت کشاورز شمیپنبه، ابر

 شد. میشورها آورده ک
تبریز  یها خانهابریشمی که در  یها پارچهعالوه بر این، ما باید از 

، اند شده ارسالبه خارج از کشور  یشمار یبو به مقدار  اند شده بافته
از آن  ی، محصوالت مختلفیبا صادرات محصوالت تجار ت کنیم.صحب

قلع، ماهوت، مختلف، تنباکو،  یکاغذها .شد یموارد  زیکشورها به تبر
محصوالت مهم از  ری، مس، آهن و سای، شکر، چاوانی، لتیپارچه، کبر

 زیدوره، بازار تبر نیدر ا( 010)آورده شده است. نجایبه ا گرید یکشورها
 آورده بودند. یبود که بازرگانان خارج یمملو از محصوالت

 

 
 

، یروس پلماتید .است شده منعکساز منابع  یاریدر بستبریز بازار  یغنا
بازار » :سدینو یم زی، در مورد ثروت بازار تبرV. Borozdina سیاح

، کاغذ، پشم، پارچه، شمیاز ابر یاریبس نجایدر ا شهر گسترده است. نیا
، شهی، شفیظر یها چهیقال، شال و یو هلند یسیانگل تچوب ماهو
 ری، جواهرات مختلف و ساا،یاز فوالد، اش ی، مقدارینیظروف چ

شهر در ، یطورکل به( 011«)وجود دارد. ییو اروپا ییایمحصوالت آس
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سراسر جهان یافت. در ا از ر یدست عیصناتولید محصوالت  توان یمتبریز 
میلیون  05النه تبریز معادل پول سا گردشطول این دوره، میزان 

 (010).هستپول( واحد )منات
*** 

ن بسیاری از دانشمندان، نویسندگان و شاعران در تبریز در دورا
به وزیر خداد،  میتوان یم، ما ها آن. در میان کردند یمزندگی  ها نینش خان

عبدالرزاق  .اشاره کنیمعبدالرزاق بیک دنبلی مورخ و شاعر معروف دوران 
 ،آشنا به تاریخ ( دارای آگاهی دائره المعارفی،0507-0708بیک دنبلی)

است. او  مردم شناختی و ادبیات یها نوشتهفلسفه قدیم و جدید، صاحب 
و ... را « ستان دارانگار»، «تاریخ دنبلی»، «مآثر السلطانیه»آثاری چون 
عبدالرزاق دنبلی که از دوران نادرشاه تا آغاز  یها نوشتهدر نوشته است. 

 یها نوشته، در خصوص رویدادهای دوران، رندیگ یبرمقرن نوزدهم را 
بلی هم تحقیقاتی راجع به تاریخ طایفه دن زمان هممفصلی وجود دارد. او 

« مفتاح»عبدالرزاق دنبلی، شعر ادبی  یها متن ازجملهانجام داده است. 
 (018است که به غایت زیبا، منظوم، روشن و خواندنی است.)
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*** 

ساخته شد که سطح  زیدر تبر یاز آثار معمار یاریدر دوره خانات، بس
، انیم نیر اد .دهد یمو نقاشان را نشان  سازان مجسمهمهارت معماران، 

نجف که در دوره  خانه وانیدباشکوه  یقلعه، استحکامات و بنا یوارهاید
قلعه  نیا( 018).کنند یم، توجه ما را به خود جلب اند شده ساختهقلی خان 

مهم است،  گاه به گاهو حمالت  یدفاع در برابر مهاجمان خارجبرای که 
 است. شده ساخته 0750-0751در سال 
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 وارید فیبود، از دو رد شده ساختهاز سنگ، آجر و خشت قلعه که  نیا

 یها قسمتدر  فاصله داشت. هیچهل قدم با بق ایبود که ده  شده لیتشک
آتش گشودن به دشمن  یبلند برا یها مکانو  وارهای، دوارهاید یباال

 بود. شده ساخته
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آال، و یا ن، خیابا یها نامبه قلعه  یها دروازه قلعه دارای هشت دروازه بود.

مهین)میارمیار(، -ی)شتربان(، استانبول، سرد، مهادچ باغمشه، سرخاب، دوه
شده  نیتزئ ییها مناره، ها دروازه یدر دو طرف درها. شدند یمنوبر خوانده 

در سمت راست و  یسنگ یرهایو ش شده ساخته ییبایو نقوش ز بهیبا کت
دروازه خیابان و  یها هیپادر حال حاضر تنها  80.اند قرارگرفته یچپ ورود

 (017).اند هباقی ماند باغمشه

                                                 
 خداداد فرزندش و درگذشت خان فقلینج شهرپس از اتمام ساخت قلعه  -80

 شهر خندق و یافت دست یگیگلربیب منصب به دنبلی احمدخان جانب از خان
 «قلعه» یا «تبریز قلعه» را حصار داخل محوطه بعد به آن از. کرد حفر را

هجری قمری نزدیک به هزار سال پیش، شهر تبریز در  000از سال  .گفتند می
 عقیده حتی و داشت ای قلعه حالت همیشه شهر و ودب قرارگرفته ییباروداخل 

 زمان در اولیه تبریز یا «تاروئی» یا «تاوری» نام که است چنین مورخان
ه در ک شد می اطالق شهری به میالد، از قبل 700 در آشور پادشاه دوم سارگن

 .قرار داشت تودرتوهای  داخل قلعه

 ینجف قلنویسد که  می« راوالد اطها»محمدرضا طباطبائی در کتاب تاریخ 
خان دنبلی پس از زمستانی که آن زلزله مهیب در تبریز اتفاق افتاد، ساخت 

الفضا مشتمل بر درب و  سیعقلعه تبریز را آغاز کرد و در عرض دو سال، دیوار و
)هشت دروازه( و بروج مشیّده را به اتمام رسانید و مجموع اهالی آن شهر دروازه

 .آن قلعه جای و عمارت و خانه دادرا در میان  شده رانیو

قمری  0011های سال  نویسد که در زلزله طباطبائی در تاریخ اوالد اطهار می
عالیه و ابنیه مستحکم بر روی زمین تبریز باقی نماند  های عمارتاثری از آثار 

جز اسمی و چون طاق کسری از آن  نیریقصر شمانند  نیقر یبو از آن قصور 
، رشیدیه، شام غازان گنبدسمی چیزی باقی نماند، مانند غیر از افسانه و ر

 عالئیه، لولوئیه، مرجانیه، مظفریه، مقصودیه، نصیریه، جاللیه، دمشقیه،
 سید و حیدر تکیه ،بهشت هشت کاخ اویسی، شیخ عمارت و اسکندریه، سلیمانیه

https://tabriztrip.com/discover/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2
https://tabriztrip.com/discover/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2
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مسجد  و مدارسی بزرگ، طاق مسجد علیشاه، مسجد جامع بند، مفتول
 زلزله این در. غیره و جهانشاه، مسجد استاد شاگرد، مسجد حسن پادشاه کبود

ماندند و  رخاکیز در نفر هزار صد و گردید نابود و نیست زمین سطح از بالمره
 «.تا بیست فرسخ از توابع و نواحی آن خراب گشت

 در وفی، دور باروی تبریز پیش از غازان خان ایلخانیطبق گفته حمداهلل مست
 :است داشته زیر شرح به دروازه 01 و بوده گام هزار شش روادیان، دوره

 ری .0

 قلعه .0

 سنجاران .1

 طاق .0

 )درب جو )دروب جو .8

 سرد .8

 دستی شاه .7

 نارمیان .5

 نوبر .1

 )موکله )هوکله .01

 قلعه قمری، هجری 710 سال در به قول صاحب تاریخ وصاف، غازان خان
 پنج قریب که گام هزار 80 طول به دیواری و بارو کرده، تعمیر را زتبری

 بر که ریختند چنان را دیوار آن اساس. برآورد بود( کیلومتر 11) فرسنگ
ها محیط باشد و  ها و باغ تانبس همه و( بیالنکی) لیالنکوه و سرخاب و چرنداب

کتی چون ت ملکی و مملپنج دروازه در اطراف آن باز کرد و هر یک به سم
 ،(شمالی آذربایجان و قفقاز) اِرّان خراسان، ،(مرکزی استان –)اراک بغداد، عراق

 و باشد تر آسان دخول و خروج تا ها آن نیماب دیگر کوچک دروازه هشت و ری
تواند داخل دایره بارو، خانه بسازد یا باغ و  خواهد می یهرکس که شد فرمان

 .بستان غرس کند

https://tabriztrip.com/discover/jameh-mosque
https://tabriztrip.com/discover/jameh-mosque
https://tabriztrip.com/discover/blue-mosque
https://tabriztrip.com/discover/blue-mosque
https://tabriztrip.com/discover/blue-mosque
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 در آمده القلوب نزهه و وصاف تاریخ به وصفی که در حدود شهر تبریز بنا
 از باغمیشه، و( ولیانکوه=  بیالنکی) بیالنکوه مشرق طرف از خان غازان عصر
جنوب  طرف از و چرنداب جنوب طرف از سنجاران، و سرخاب شمال طرف

 شهر باروی داخل در باغ کوچه غربی گزران )گازران( و از طرف مغرب محله
 این به «القلوب نزهه» و «وصاف تاریخ» کتاب دو در ها دروازه نام. است بوده
 :است آمده شرح

 .روم -8ارّان )قفقاز(،  -0خراسان، -1عراق،  -0بغداد، -0

 -1 اهر، -0 اوجان، -0: است آورده قرار بدین را ها آن نام حمداهلل مستوفی
 .)سراب) سراو-8 شام، -8 سردرود، -0 شیروان،

 )خیابان سی )درب خیاوان قاپی
 در شرق سمت به اصفهان مرکزی( و این درب در مسیر عراق عجم )استان

 نخستین احداث قولی به آن نام هیتسم وجه و بوده واقع نام همین به ای محله
 نیز احتمال این همچنین. کرد می عبور محله این داخل از که بوده شهر خیابان
ساکنان آن است که از اهالی ین محله برگرفته از نخستین ا نام که دارد وجود

 .اند ( بودهشهر نیمشکخیاو )

نیز نامیده « درب اعلی» باناماین دروازه که . )سی )درب باغمیشه باغمیشه قاپی
 .شد در ورودی شمال شرقی شهر قرار داشت می

این درب در سمت شمال شرقی تبریز، در . )سی )درب سرخاب سورخاب قاپی
 .ه همین نام قرار داشتای ب جوار کوه سرخاب و محله

این درب نیز در سمت جنوبی شهر واقع بوده و در . )سی )درب نوبر نوبر قاپی
های  بود. البته در سال شده ساخته حمام نوبر هجری در محدوده 011سال 

 .است شده یبازساز خیابان تربیت گذشته نمادی از درب نوبر در ورودی

این درب تاریخی در خیابان فردوسی و داخل . )سی )درب میارمیار میارمیار قاپی
در حال حاضر هیچ اثری  متأسفانهاهلل مستنبط غروی قرار داشت که  کوچه آیت

 .از آن برجای نمانده است

https://tabriztrip.com/discover/shahriyar-nobar
https://tabriztrip.com/discover/shahriyar-nobar
https://tabriztrip.com/discover/silk-road
https://tabriztrip.com/discover/silk-road
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« سردرود»یا « سرد»گجیل قاپوسی با نام درب . )سی )درب گجیل اپیگجیل ق
 از یکی بلندی های طاق و ها برج به سمت غرب قرار داشت. این دروازه با

 به را خود قبلی موقعیت نیز حاضر حال در و داشته قرار شهر پرتردد مناطق
 .است کرده حفظ وآمد رفت لحاظ

این دروازه در سمت شمال غرب و در  .)سی )درب استانبول ایستامبول قاپی
اشته و به دلیل قرارگیری در د قرار استانبول –های تبریز  مسیر عبور کاروان

خواهان با نیروهای سلطنتی  این مسیر و وقوع نبردهای متعدد مشروطه
 .شد دروازه شهر محسوب می نیتر مهم

ومه کوه این دروازه در سمت شمال و در ح. )سی )درب شتربان چی قاپی دوه
نام این محله و دروازه  هیتسم وجهای به همین نام قرار داشت.  سرخاب و محله

کاال توسط اهالی این  ونقل حملاستفاده از شتر )در زبان ترکی دوه( برای 
 .اند محله است که اغلب به بازرگانی و تجارت مشغول بوده

ی به همین نام در ای این دروازه در جوار محله. )سی )درب ویجویه ویجویه قاپی
 .سمت غرب شهر قرار داشته است

 .این دروازه نیز در سمت جنوب غربی بود. )قاالقاپیسی )درب مهادمهین
کاری  ای بلند منقش به کاشی ها مناره همچنین بر فراز هر یک از دروازه

 شده نصبای منقش به این شعر  و بر باالی در ورودی نیز کتیبه شده ساخته
 :بود

 سبحانی امان در زمان حادثات ز              مشید که باد تا به ابدزهی اساس 

 خاقانی خان عنایات ز پا به شد که         ز برج و باره این در تحیّر است سپهر

 جهانبانی رونق او بر مفوّض               خدیو ملک عدالت نجفقلی خان آنک

 سلیمانی معجز وی همت دنمو           که در نگارش این قلعه در زمان قلیل

 ثانی سکندر حصار گفت به خرد             نشان ز سد سکندر چو داد تاریخش

صورت  یوسازها ساختدر حال حاضر، به دلیل رشد و توسعه حریم شهری و 
اثری از « درب باغمیشه»و « درب خیابان»جز چند مورد مانند   گرفته به

 منظور بههای اخیر  خوشبختانه در سالهای شهر باقی نمانده است. ولی  دروازه
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هایی برای  حفظ و احیای آثار و نمادهای تاریخی و بافت سنتی شهر اقدام
 .است انجام حال در …دروازه نوبر، گجیل و  ازجملهها  بازسازی این دروازه
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[0 ] H. A. Delili, Azerbaycan’ın Cenub Hanlıkları, 

Elm Neşriyyatı, Bakü 0171. s. 01. 

[1] Ebdürrezzak Dünbuli, Nedarestane Dara. C. 0, 

Tebriz 0100, s. 050. 

[0] H. A. Delili, Azerbaycan’ın İctimai, Siyasi ve 

Medeni Hayatında Dünbuli Tayfasının Rolu, 
Azerb. SSR. EA haberleri, 0171, N. 0, s. 18. 

[8 ] Nadir Mirze, Tarih ve Coğrafi-ye Dar-üs-

Seltene-ye Tebriz, Tehran 0180 s. 001. 

[8 ] H. A. Delili, a.g.e., s. 11. 

[7 ] A.g.e., s. 11-01. 
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05. 
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[01 ] A.g.e., s. 01. 

[00 ] S. M. Onullahi, XIII-XVIII Eserlerde Tebriz 

Şehrinin Tarihi, Bakü 0150, s. 1. 

[00 ] H. A. Delili, a.g.e., s. 01. 
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(0810-0885), İsfahan 0118, s. 88. 
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17; Mehemmed Cevad Meşkur, Tarih-e Tebriz ta 

payan-e qarne nohom hicri, Tehran 0180, s. 0. 

[08 ] H. A. Delili, a.g.e., s. 01. 

[08] J. Ş. Şarden, Seyahetname-ye Şarden, Tehran 
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[05] Mehemmedhasan han Etimad-üs Seltene, 

Merat-ol-Boldan, C. 0, Tehran 0180, s. 000. 

[01] I. N. Berezin, Puteşetvie po Severnoy Persii, 

Kazan 0580, s. 80; V. V. Bartold, İran: İstoriçeskiy 

Obzor, Taşkent 0108, s. 005; İrec Efşar Sistani, 

Neqahi be Azerbaycan-e Şerqi, C. 0, Tehran 0181, s. 

081. 

[01] Mehemmed Cevad Meşkur, a.g.e., s. 11; İrec 

Efşar Sistani, a.g.e., s. 081. 

[00] Mehemmed Cevad Meşkur, a.g.e., s. 010. 

[00] İrevanlı Hüseynali hanın Mektubları, 
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İnstitutunun Elmi Arşivi, Fond N 0, Opis N 5, Delo 
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[08] Nadir Mirze, a.g.e., s. 001; İrevanlı Hüseynali 

hanın Mektubları, s. 7. 
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[10] N. A. Delili, a.g.e., s. 81. 

[10] A.g.e., s. 81. 
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Arşivi, 0718-I, dok. 07, s. 07. 

[10] N. A. Delili, a.g.e., s. 80. 

[18] A.g.e., s. 80. 

[18] A.g.e., s. 81. 

[17] T. T. Mustafazade, Ümumi Tarih, C. 1. «Elm» 

neşriyyatı, Bakü 0117, s.005. 
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medeni hayatında Dünbuli tayfasının rolü”,  s. 01-
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[01] Nadir Mirze, a.g.e., s. 081-080. 

[81] H. A. Delili, Azerbaycan’ın Cenub Hanlıkları, s. 
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[80] K. A. Delili, a.g.e., s. 005; N. Mustafayeva, Cenubi 
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0718 – (0), s. 110-118. 
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[81] P. G. Butkov, Materialı Dlya Novoy İstorii 

Kavkaza, Çast vtoraya, SPb, 0581, s. 008. 

[80] Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk 

Hanlıkları Arasındakı Münasebetlere Dair Arşiv 
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[88] S. D. Burnaşev, Opisanie Oblastey 
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[88] Azerbaycan Tarihi, C. 0, Bakü, 0180, s. 0. 
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[88] P. G. Butkov, a.g.e., s, 078. 
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[77] S. M. Onullahi, a.g.e., s. 08. 
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[58] H. A. Delili, a.g.e., s. 011. 
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[011] V. Borozdina, a.g.e., s. 010-011. 

[010] H. A. Delili, Azerbaycan’ın Cenub Hanlıkları, s. 
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medeni hayatında Dünbuli Tayfasının rolu, s. 00. 
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فارسی-کتاب

 

عبدالعلی  : آثار و ابنیه تاریخی شهر تبریز،آثار باستانی آذربایجان -0
 . 0180فرهنگی، تهران،  مفاخرآثار و کارنگ، انجمن 

 .0185، تهران، سرا کتابتبریز، یحیی ذکا، انتشارات  یها لرزه نیزم -0

بازار و سیاست در آذربایجان ایران دوران معاصر)مطالعه موردی بازار  -1
 اصغر یعلهویت، اقتصاد و تاریخ،  -تبریز(، در: تبریز در دوره معاصر

 .0101، استانبول، حقدار، نشر باشگاه ادبیات

 دیستاریخ پانصدساله تبریز از آغاز دوره مغوالن تا پایان دوره صفویه،  -0
عون اللهی، ترجمه پرویز زارع شاهمرسی، انتشارات امیرکبیر، تهران،  آقا

0158. 

تاریخ تبریز، والدیمیر مینورسکی، ترجمه عبدالعلی کارنگ، تبریز،  -8
0117. 

رن نهم هجری، محمدجواد مشکور، انتشارات تاریخ تبریز تا پایان ق -8
 .0180انجمن آثار ملی، تهران، 

 .0170ریاحی، نشر طوس، تهران،  نیمحمدامتاریخ خوی،  -7

تاریخ ماد، ا. م. دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز، بنگاه ترجمه و نشر  -5
 .0108کتاب، تهران، 

 .0150ران، تاریخ مشاهیر کرد، بابامردوخ روحانی، نشر سروش، ته -1

تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، نادر میرزا، به کوشش غالمرضا  -01
 .0111انتشارات یانار، تبریز،  -مجد، انتشارات آیدین ییطباطبا

تبریز: جغرافیا ، تاریخ، مصطفی مومنی، نشر کتاب مرجع، تهران،  -00
0111. 
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انشگاه تبریز، جغرافیای طبیعی آذربایجان، رحیم هویدا، انتشارات د -00
 .0180تبریز، 

دولت اتابکان آذربایجان، ضیا موسی اوغلو، ترجمه علی داشقین،  -01
 . 0151نشر اختر، تبریز، 

حقدار، نشر سون چاق،  اصغر یعلرنسانس هویتی ترکان ایران،  -00
 .0108آنکارا، 

سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبوغ و تاریخ زندگی عباس میرزا  -08
، میرزا مسعود انصاری، تصحیح فرهاد میرزا معتمدالدوله، به هالسلطن بینا

 . 0101کوشش محمد گلبن، نشر کتابخانه مستوفی، تهران، 

حقدار، باشگاه  اصغر یعلترکیت مدرنیت معاصریت،  -سه مفهوم -08
 .0101، استانبولادبیات، 

شرفنامه، شرف خان بدلیسی، به تصحیح محمد عباسی، نشر  -07
 .0171، حدیث، تهران

محمد قولوخان افشار در تشکیل دولت فدرال ملی، علی  -05
 . 0151خوشنویس، تهران، 

حقدار، نشر مهرنامگ،  اصغر یعلمجلس اول و نهادهای مشروطیت،  -01
 .0150تهران، 

نگارستان دارا، عبدالرزاق بیگ دنبلی، به اهتمام خیام پور، تبریز،  -01
0100. 

ویه، رهر برن، ترجمه کیکاووس جهانداری، نظام ایاالت در دوره صف -00
 .0101بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 

، محمد التونجی، ترجمه احسا مقدس، پرستان طانیشیزیدیان یا  -00
 .0151نشر عطایی، تهران، 
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فارسی-مقاله

 

، حسین صفویه تا قاجار جایگاه و کارکرد خاندان دُنبُلی در تاریخ ایران -0
ادبیات  دانشگاهتاریخی، مجله  یها پژوهشرش هادیان، میرجعفری و کو

 .0155، پاییز 1و علوم انسانی اصفهان، دوره جدید، شماره 

 یها یبررسجغرافیای تاریخی و آثار باستانی تبریز، مجید ورهرام،  -0
 ، 8، سال 0تاریخی، شماره 

مطالعه  -مراتب فکر و عمل در معماری دفاعی دارالسلطنه تبریز -1
شهر پس از  رعاملیغی: چرایی و چگونگی ایجاد سمانه دفاع مورد

مدیریت بحران،  دو فصلنامهه.ق، محمدباقر کبیر صابر، 0011 لرزه نیزم
 .0118، بهار و تابستان 1شماره 

تاریخی،  یها یبررسمعرفی چند آثار تاریخی تبریز، مجید ورهرام،  -0
 ،8، سال 8شماره 

و والیات در دوره قاجاریه، زهرا وظایف و کارکرد حکام ایاالت  -8
، 8/70هوشنگ خسروبیگی، نشریه تاریخ ایران، شماره  -قالوند

 .0111پاییز  -تابستان

 

ترکیآذربایجانی-کتاب

 

، باکی، زاده یمصطفآذربایجان خانلیقالرینین قیسا تاریخی، توفیق  -0
0110. 

لری، آذربایجان خانلیقالرینین عثمانلی دؤولتیله سیاسی عالقه  -0
 .0110نجفلی، نورالن نشریاتی، باکی، 

 .  0110اورمیه خانلیغی، ممدووا، تورکیه یایینالری، آنکارا،  -1
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بهرام ممدلی، کؤچرون محمدرضا  -اورمو خانلیغی، انور چینگیز اوغلو -0
 .0118، انتشارات نباتی، تبریز، زاده لیاسماع

 .0171، ایران آذربایجان خانلیقالری، حسین دلیلی، باکی -8

ایران آذربایجان خانلیقالری، ن. مصطفی یئو، دؤولت نشریاتی، باکی،  -8
0118. 

 . 0117ایروان خانلیغی، علی یئو، دؤولت نشریاتی، باکی،  -7

خانلیقالر دؤورونده آذربایجان صنعتکارلیق، س. مصطفی یئو، علم  -5
 .0110نشریاتی، باکی، 

 .0150اتی، باکی، شکی خانلیغی، اسالم اوو، دؤولت نشری -1

فتحعلی خان افشارین آذربایجان دؤولتی یاراتماق تشبوسو، حسین  -01
 .0178دلیلی، باکی، 

 .0117ناخچیوان خانلیغی، علی یئو، دؤولت نشریاتی، باکی،  -00

 

ترکیاستانبولی-کتاب

 

ARŞİV BELGELERİNDE OSMALı- İRAN 
İLİŞKİLERİ, BAŞBAKANLık, ANKARA, 0101. 

oSMANLı DEVLETİ İLE AZERBAYCAN 
TÜRK HANLıKLARı ARASıNDAKİ 
MÜNASEBETLERE DAİR ARŞİV 
BELGELERİ(Karabağ- Şuşa, Nahçıvan, 
Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, 
Hoy)-(0875-0100), BAŞBAKANLık, ANKARA, 

0110. 
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